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Tämä tutkielma käsittelee vuonna 1959 vihittyyn Kajaanin ortodoksiseen kirkkoon liittynyttä 

päätöksentekoa ja keskustelua 1950-luvun aikana. Kirkko rakennettiin osana kansallista 

kirkkokunnan jälleenrakennusohjelmaa, jota organisoi Helsingissä toiminut kirkkokunnan 

jälleenrakennustoimikunta. Toimikunnan työ perustui vuonna 1950 säädettyyn lakiin 

ortodoksisen kirkkokunnan jälleenrakentamisesta, ja sen tarkoituksena oli korvata 

kirkkokunnan sotamenetyksiä ja auttaa ortodoksisen siirtoväen sopeutumista uusille 

asuinpaikoilleen. 

Kainuun alueen kattanut Kajaanin ortodoksinen seurakunta oli perustettu vuonna 1950 

siirtoväelle, ja oli yksi uusista ortodoksiseurakunnista sodanjälkeisessä Suomessa. Kirkko 

oli viimeinen kymmenvuotisen jälleenrakennuskauden aikana käyttöönotetuista kirkoista. 

Työssäni pyrin selvittämään, millaista keskustelua kirkon rakentamiseen liittyi Kajaanin 

kaupungissa. Tämän kautta tarkastelen, miten suhtautuminen kirkon rakentamiseen ja 

paikanvalintaan näkyivät päätöksenteossa. Tutkimuksen lähdeaineistona käytän Kajaanin 

kaupungin pöytäkirjoja kirkon rakentamiseen ja tonttivalintaan liittyen. Lisäksi olen valinnut 

sanomalehdistä asiaan liittyvää aineistoa, jossa käsiteltiin seurakunnan tilannetta. 

Seurakunnan näkemystä omaan tilanteeseensa ja itseensä suhtautumiseen tarkastelen 

jälleenrakennustoimikunnalle lähetettyjen kirjeiden kautta. Aineistojen tarkastelun metodina 

käytän diskurssianalyysia, jonka avulla pyrin järjestelemään asiasta esitettyjä näkökulmia.  

Kirkon rakentamista hidastuttivat tonteille vaaditut asemakaavamuutokset, sekä 

seurakunnan haluttomuus hyväksyä kaupungin tarjoamaa tonttia. Koska seurakunnan 

ostamat tontit eivät olleet kaavoitettuja yleisen rakennuksen tonteiksi, vaikeutti tämä 

rakentamisprosessia. Käydyssä keskustelussa tuotiin esiin erityisesti kaupunkia 

kehittäneiden arkkitehtien mielipiteitä, tonttien sopivuutta kirkolle, uskonnollisten asioiden 

käsittelyä ja osapuolten tyytymättömyyttä viivästymiseen.  

 
Avainsanat: historia, ortodoksinen kirkko, jälleenrakennus, diskurssianalyysi, asemakaavoitus 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla. 
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1. Johdanto  

1.1. Tutkimustehtävä  

Toisen maailmansodan jälkeiset tuhot ja evakuoinnit loivat tarpeen rakentaa ortodoksisia 

kirkkoja ympäri Suomea asutetulle siirtoväelle. Tutkimukseni käsittelee Kajaanin 

ortodoksisen kirkon rakentamista osana kansallista jälleenrakennusohjelmaa. 

Tarkoituksenani on selvittää asiaan liittynyttä keskustelua ja päätöksentekoa, sekä tämän 

kautta tarkastella suhtautumista ortodoksiseen kirkkokuntaan ja sen materiaaliseen 

jälleenrakentamiseen 1950-luvulla. Kajaanin ortodoksinen seurakunta oli aineellisen 

jälleenrakentamisensa suhteen yksi hitaimmista seurakunnista, mikä nousee esille sekä 

tutustumassani tutkimuskirjallisuudessa että aikalaiskeskustelussa. Kajaanin ortodoksisen 

seurakunnan käsittely kirjallisuudessa herätti kiinnostustani sitä kohtaan, miksi 

rakentaminen viivästyi usealla vuodella aiotusta aikataulusta. Jälleenrakennuskauden 

katsotaan alkaneen vuodesta 1950, ja ohjelman kymmenvuotisen keston aikana 

rakennettiin 13 uutta kirkkoa ja 44 rukoushuonetta.1 Kajaanin ortodoksinen kirkko on vuoden 

1959 marraskuussa käyttöön vihittynä viimeinen varsinaisen jälleenrakennusajan puitteissa 

rakennettu kirkko, sillä sen valmiiksi saaminen viivästyi useaan otteeseen. Kirkon 

suunnittelijaksi valittiin Ilmari Ahonen, joka suunnitteli useampia jälleenrakennuskauden 

kirkkoja.2 Nykyään Kajaanin keskustan kirkot lukeutuvat Museoviraston valtakunnallisesti 

merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin, missä yhteydessä niitä on pidetty 

kokonaisuutena.3 Kirkon voi siis katsoa löytäneen paikkansa osana kaupunkikeskustaa.  

 

Tutkielmassani käytän termiä ”siirtoväki” kuvaamaan siirtokarjalaista väestöä, joka tässä 

yhteydessä on asutettu Kainuuseen. Ortodoksisen siirtoväen vastaanottoa tutkinut Tarja 

Raninen-Siiskonen näkee juuri rajakarjalaisten, joihin Kajaaniin muuttanut siirtoväki kuului, 

vastaanoton olleen erityisen epäluuloista johtuen kulttuuri- ja kielieroista. ”Toisen luokan 

kansalaisuuden” kokemus oli kuitenkin laajempi ilmiö koko siirtoväen keskuudessa. 

Ortodoksien kohdalla tähän kuului myös painostusta luterilaiseen uskoon kääntymiseen. 

”Oikeaan” suomalaisuuteen saatettiin katsoa myös ortodoksisen uskon ja kulttuurin 

 
1 Raivo 1997, 168. 

2 Mustonen 1980, 110–112. 

3 Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1375, luettu 4.4.2020. 

 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1375
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häivyttäminen uusilla asuinpaikoilla.4 Jälleenrakennuskauden ortodoksiset seurakunnat 

kokivat ongelmallisina uusien seurakuntien laajuuden, hajallaan asumisen, työntekijöiden 

vähäisyyden ja huonot kulkuyhteydet, mitkä vaikuttivat myös uusille paikkakunnille 

sopeutumiseen.5 Tämän kautta Heli Kananen näkee siirtoväen sopeutumista edistäneen 

materiaalisen avun, josta erityisen tärkeänä hän pitää valtion luomia tukimuotoja.6 

Kirkkopaikan löytämisen vaikeus on voinut tuoda tälle kokemukselle konkreettista tuntua 

seurakuntalaisten keskuudessa ja tätä kautta tuoda ilmi siirtoväen kokemia ongelmia. 

Paikallisen väestön näkökulmasta kirkko on tuonut siirtoväkeä esille myös kaupunkitilassa. 

 

Eräs Kanasen esilletuomista kontrollin keinoista on sanallinen kontrolli, jota Kananen katsoo 

käytetyn esimerkiksi lehdistössä ja siirtoväen asioita hoitaneissa lautakunnissa. Sanallisen 

kontrollin Kananen näkee osana rakenteellista sääntelyä, joka kohdistui siirtoväkeen. 

Kontrollin keinot Kananen jakaa viralliseen ja epäviralliseen, joista sanallista kontrollia 

saattoi esiintyä molemmissa. Virallisen kontrollin keinoihin kuuluivat muun muassa suora 

puhe, päätöksenteko- ja anomuskäytännöt sekä muut hallinnolliset käytännöt.7 

Epäviralliseen kontrolliin puolestaan lukeutuivat piirteet kuten nimittely, naureskelu, huhujen 

levittäminen, leimaaminen ja halveksuminen. Kontrollin keinoja voi yhdistää niihin 

diskursseihin, joiden kautta säädeltiin ortodoksisuuden näkymistä myös 1950-luvun 

Kajaanissa. Kaupungin aineistojen perusteella voi tarkastella sitä, miten näitä kontrollin 

keinoja käytettiin hyväksi. Koska aineistot liittyvät virallisen kontrollin piiriin, voi olla 

mahdollista, ettei niissä näyttäydy selkeästi epävirallisen kontrollin piirteitä, koska asiaa 

lähestytään päätöksenteon kautta.  

 

Ortodoksiseen uskontoon suhtautuminen on näkynyt myös käyttämässäni kirjallisuudessa, 

jossa on korostunut ortodoksisen kirkon sodanjälkeisestä rakentamisesta kerrottaessa, 

erityisen vahvasti Kajaanin suhteen, paikallisten kielteinen suhtautuminen ”ryssänkirkon” 

rakentamiseen. Tutkimuskysymyksenäni on selvittää, millaista keskustelua ortodoksisen 

kirkon paikasta käytiin osana kaupungin päätöksentekoa? Tämän kautta tarkastelen 

alakysymyksenä, millaisin perustein osapuolet pyrkivät vaikuttamaan rakennuspaikan 

valintaan? Toisena alakysymyksenä on tarkastella, millaisia diskursseja asiaan liitettiin? 

 
4 Sarhimaa, Anneli 2017, 121.  

5 Raninen 1995, 314-315. 

6 Kananen 2010, 256. 

7 Kananen 2010, 261.  
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Näiden kautta pyrin luomaan kuvaa jälleenrakentamiskauden vaiheista, ja siitä, millaiset 

asiat vaikuttivat kirkon rakentamisen vaiheisiin paikallisella tasolla. Tähän voi yhdistää 

Kanasen mainitseman ristiriidan virallisten lähteiden ja muistitiedon välillä, sillä virallisessa 

päätöksenteossa voivat korostua erilaiset piirteet. Kajaanin ortodoksisen kirkon 

rakentaminen on nostettu jälleenrakentamista koskevassa tutkimuksessa esille juuri sen 

vuoksi, että kirkon paikan valitseminen oli hidasta ja kohtasi vastustusta Kajaanin kaupungin 

ja osittain myös kaupunkilaisten taholta. Aihepiiriä väitöskirjassaan vuonna 2010 tutkinut 

Heli Kananen tuo esiin Kajaanin esimerkkinä paikkakunnasta, jossa ”ryssänkirkkoa” 

vastustettiin. Kuten Kanasen ja tämän viittaaman Heikki Rytkölän Kajaanin ortodoksisen 

kirkon rakentamista käsittelevä aineisto, myös Kajaanin historiaa tutkineen Panu Pulman 

artikkelissa korostuu ”ryssävastaisuuden” merkitys kirkon kohdalla. Tekstissä mainitaan, 

miten kaupunginvaltuutettuja ei miellyttänyt ”ryssänkirkon pystyttäminen keskelle 

kaupunkia”.8 Sekä Rytkölä että Kananen viittaavat Kajaanissa kirkosta esitettyyn 

mielipiteeseen, jossa olisi todettu jyrkkään sävyyn, miten ”Ryssänkirkon kellot eivät kilise 

keskellä Kajaania!”9 Kirjoittajien lähde asialle kuitenkin vaihtelee, sillä Rytkölä mainitsee 

kommentin tulleen esille kaupunginvaltuustossa ja Kananen puolestaan lehdistössä, 

kummankaan antamatta tarkkaa viittausta lähteeseen. Kananen tosin viittaa myös Rytkölän 

Ristit tienvarsilla –tutkimukseen, mutta lähdeviite vie tässä tapauksessa sivulle, jossa ei 

tarkennusta kyseiseen asiaan ole. Rytkölän käyttämissä lähteissä puolestaan ei tuoda esille 

kokousta, jossa asiaa olisi käsitelty. 

 

Tutkimukseni rajoittuu ajallisesti vuosien 1948–1959 välille, keskittyen kuitenkin suurilta osin 

vuosiin 1954–1957. Laajempi aikaväli kattaa Kajaanin ortodoksisen kirkon rakentamiseen 

johtaneen prosessin, johon kuuluivat sopivan tontin löytäminen ja rakennusoikeuden 

saaminen kirkolle. Jälleenrakennuksen alkuvuodet 1948–1952 kirkkokunnan rakennustyö 

oli vielä maanlaajuisesti suunnitteluasteella, johon kuului sopivien tonttien kartoittaminen 

paikkakunnittain ja jälleenrakentamistoimikunnan yleinen organisointi. Tätä vaihetta 

käsittelen esittelemällä jälleenrakennuksen lähtökohtia ja asiaan liittyvää lainsäädäntöä, 

asiaa hoitaneita toimikuntia sekä pyrkimyksiä selvittää uusien seurakuntien mahdollisuudet 

saada tontit sijaintipaikoiltaan. Kirkkoja päästiin rakentamaan siis aikaisintaan vuodesta 

1952 lähtien. Esimerkiksi Kajaanin kohdalla tämä johtui siitä, että tontit ostettiin vasta 

 
8 Pulma 1994, 374-375. 

9 Kananen 2012, 261. 
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kyseisenä vuonna, eikä rakennusvuoroa tämän vuoksi olisi voitu saada yhtään aiemmaksi. 

Vuodet 1954-1957 puolestaan olivat Kajaanin ortodoksista seurakuntaa koskeneen 

päätöksenteon kannalta vilkkaimmat, sillä tälle aikavälille sijoittuvat asemakaavamuutokset, 

jotka vaikuttivat asiaan merkittävästi.  

 

Koska tutkin kaupungissa tehtyjä päätöksiä, on tarpeen tuoda esille Kajaanin poliittisia 

voimasuhteita käsiteltynä aikana. Vuoden 1953 kunnallisvaaleissa Kajaanissa suurimmat 

puolueet olivat Suomen Kansan Demokraattinen Liitto eli SKDL (kannatus 32,2%), SDP 

(kannatus 23,3%), Kokoomus (kannatus 18%) ja Maalaisliitto (8,3%). Lisäksi vuoden 1953 

vaaleissa oli Maalaisliittoa hivenen suurempi kannatus (8,5%) ollut 

Virkamiesyhdistystä/Toimihenkilöitä edustavalla ehdokaslistalla. Panu Pulma mainitsee 

tällaisten listojen olleen usein vaaliyhteistyössä Kokoomuksen kanssa. Myös siirtoväeltä oli 

vuoden 1953 vaaleissa ehdokas, jota ei kuitenkaan valittu. Vuonna 1956 vaaleissa 

puolestaan tulokset olivat SKDL:lle 31,3%, Ammatinharjoittajien ja toimihenkilöiden 

vaaliliitolle (joka oli nimetty keskuslautakunnan tiedonannossa ”Yhteiskuntaa rakentavien 

voimien vaaliliitoksi”) 26,8%, SDP:lle 24,4% ja Keskustan vaaliliitolle 17,4%.10 Kajaani oli 

siis vasemmistoenemmistöinen kirkon rakentamisen aikakaudella. Panu Pulma tuo 

kuitenkin esille sen, miten SDP liittoutui usein porvarillisten puolueiden kanssa SKDL:ää 

vastaan, jolloin vasemmistoenemmistö ei saanut vaalitulosta vastaavaa asemaa kaupungin 

tekemissä päätöksissä.11 Myös Kainuun historiaa käsitellyt Antero Heikkinen näkee 

paikallisten vaaliliittojen poikenneen valtiollisista vaaleista, osittain johtuen henkilön 

äänestämisestä puolueen sijaan.12 Käsiteltynä aikakautena kaupunginhallituksen työtä johti 

kaupunginjohtaja.13Asemakaavoittamiseen ja niihin tehtäviin muutoksiin liittyvää 

päätöksentekoa kaupungissa pohjustivat omalla työllään Kajaanin kaupungin 

rakennustoimisto ja yleisten töiden lautakunta. Näiden tekemää taustatyötä käsiteltiin 

kaupunginhallituksessa, jonka ehdotusten mukaisesti kaupunginvaltuusto teki asiasta 

päätöksensä. Asemakaavat vahvistettiin vielä sisäministeriössä sen jälkeen, kun asiasta oli 

päätetty paikallisella tasolla.  

 

 
10 Pulma 1994, 326.  

11 Pulma 1994, 328.  

12 Heikkinen 1986, 287. 

13 Heikkinen 1986, 296. 
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Kajaanin ortodoksisen kirkon rakentamiseen liittyi merkittävästi kolme tonttia, joista kaksi 

sijaitsi keskusta-alueella ja yksi hieman sen ulkopuolella. Neljäs tontti, joka asiaan liittyi, 

ostettiin seurakuntatalolle ja oli myös mahdollisia kirkonpaikkoja.14 Tähän tonttiin ei 

kuitenkaan liittynyt samalla tavalla keskustelua, sillä päätöksenteko tontin suhteen ei 

edennyt pitkälle seurakunnan saadessa toisen ehdotuksen. Ensimmäiseksi tarjoukseksi tuli 

Kajaanin kaupungin ehdottama niin sanottu ”Kettukallion tontti”, joka sijaitsi noin kilometrin 

päässä kaupungin ulkopuolelta, kaupungista etelään johtavan tien läheisyydessä. Tämä 

tontti oli kaupungin vuonna 1948 varaama tontti myöhemmin perustettavan seurakunnan 

käyttöön, ja olisi tarjottu seurakunnan käyttöön ilmaiseksi. Tontti oli kaavoitettu 

liikennepakoiselle yleiselle rakennukselle, sijaiten kallioisella paikalla hieman muuta 

ympäröivää maisemaa ylempänä. Seurakuntaa tontti ei kuitenkaan miellyttänyt sen 

syrjäisen sijainnin vuoksi, joten kaupungin tarjouksesta kieltäydyttiin.15  

 

Toisen vaiheen seurakunnan tonttitilanteessa muodosti sen itselleen ostama tontti, joka 

sijaitsi Armeijanlaakson kaupunginosassa Kajaanin keskustassa. Vuonna 1952 seurakunta 

osti kajaanilaiselta yksityishenkilöltä tontin, joka oli tarkoitettu kirkon paikaksi. Tonttia 

kutsuttiin kaupungissa sen aiemmin omistaneen perikunnan mukaan ”Lehtisen tontiksi”. 

Tämän tontin kautta kirkon rakentamiseen Kajaaniin kytkeytyy vahvasti kaksi arkkitehtia, 

jotka näkyivät asiasta käydyssä keskustelussa asemakaavoittamisen suhteen. 

Asemakaavoittamisen professori Otto-Iivari Meurman oli 1940-luvun lopussa suunnitellut 

Kajaanille uuden yleiskaavan, minkä kautta häntä voidaan pitää merkittävänä auktoriteettina 

Kajaanin kaupunkisuunnittelun ollessa kyseessä. Armeijanlaakson alueelle puolestaan oli 

vahvistettu Meurmanin suunnittelema asemakaava, johon tehtävät muutokset tonttien 

käytössä olisivat vaatineet tonttien muuttamista tarkoitusta vastaavaksi. Toinen Meurmanin 

lisäksi Armeijanlaakson asemakaavaan vaikuttanut arkkitehti oli Kajaanissa vaikuttanut Eino 

Pitkänen, jonka saavutuksena pidetään Kajaanin kaupungin modernisoimista 1930-luvulta 

lähtien.16  

 

 
14 Liite 1. 

15 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3, Elias Huurinaisen kirje jälleenrakennustoimikunnalle, päivätty 

18.10.1955. 

16 Tervonen 2001, 24. 
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Asianomaisten arkkitehtien kautta avaan työn kolmannessa luvussa myös Armeijanlaakson 

alueen tilannetta 1950-luvulla asemakaavoituksen kannalta, ja sitä, millaiseksi alueen 

merkitys katsottiin kehittyvässä kaupungissa. Merkityksen katson kytkeytyvän osittain 

siihen, miten arkkitehdit pyrkivät aluetta käyttämään, ja näin ollen ratkaisemaan myös kirkon 

kysymystä Lehtisen tontin suhteen. Nämä ajatukset näkyivät vuodesta 1954 vuoteen 1955 

saakka. Armeijanlaakson monimutkaisen asemakaavatilanteen vuoksi seurakunnan 

pyrkimykset muuttaa omistamansa tontin käyttöä epäonnistuivat, mikä viivästytti kirkon 

rakentamista. Armeijanlaaksosta ostetun kirkon paikan asemakaavamuutoksen 

jähmettymisen jälkeen Kajaanin kaupunki ehdotti seurakunnalle uutta paikkaa, jonka 

kaupunki antaisi tai myisi seurakunnalle. Tätä ennen seurakunta oli toivonut saavansa 

rakentaa kirkon samalle tontille seurakuntatalon kanssa. Tällöin kyseessä oli Pirisen tontiksi 

kutsuttu paikka, joka sijaitsi lähellä Lehtisen tonttia. Kaupungin Pirisen tontin sijalle 

ehdottama paikka sijaitsi Sammonpuiston puistoalueella keskustassa ja päätyi vuonna 1959 

vihityn kirkon lopulliseksi paikaksi. Tällekin paikalle rakentamista hidastutti paikalle 

vaadittavat kaavamuutokset, sillä seurakunnan kaupungilta ostama tontti oli kaavoitettu 

puistoalueeksi.  

 

 

1.2. Lähteet ja menetelmät 

Asiakirjalähteinäni käytän Kajaanin kaupunginarkiston kokoelmia ja Kansallisarkiston osana 

olevaa Ortodoksisen kirkkokunnan jälleenrakennustoimikunnan arkistoa. Kajaanin 

kaupunginarkiston kokoelmissa paneudun erityisesti kaupunginhallituksen ja sekä 

kaupunginvaltuuston pöytäkirjoihin liitteineen ja päätöslistoihin, joissa käsitellään 

ortodoksisen seurakunnan tonttiasiaa. Näitä täydentääkseni olen taustoittanut 

pöytäkirjoissa tehtyjä päätöksiä tutustumalla Kajaanin kaupungin yleisten töiden 

lautakunnan aineistoihin, sillä näissä keskusteluissa tehtiin valmisteluita, joihin 

kaupunginvaltuusto ja -hallitus perustivat omaa päätöksentekoaan. 

Jälleenrakennustoimikunnan aineiston kautta pyrin peilaamaan sitä, miten seurakunta koki 

itseensä suhtauduttavan Kajaanissa. Tämä näyttäytyy erityisesti kirjeaineistossa, jolla 

seurakunnan edustajat pyrkivät edistämään asiaansa ja päivittämään ajankohtaista 

tilannettaan jälleenrakennustoimikunnalle.  
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Kajaanin ortodoksisen kirkon rakentamista varten oli tarkoitusta varten halutuilla tonteilla 

tarpeen tehdä asemakaavaa koskevia muutoksia. Koska asemakaavoittaminen nousi 

tämän myötä keskeisesti esille paikallistason keskustelussa, tarkastelen aihetta 1950-luvun 

alussa ajankohtaisesta näkökulmasta. Tähän olen valinnut Otto-Iivari Meurmanin vuonna 

1947 valmistuneen Asemakaavaopin, joka soveltuu läheisesti myös lähdeaineistoani 

tukemaan. Asemakaavaopin esipuheessa Meurman mainitsee sen olevan opas 

yhdyskuntien suunnitteluun niin alan opiskelijoille kuin myös arkkitehdeille ja 

rakennustekniikan ammattilaisille. Näiden ammattilaisten lisäksi Meurman mainitsee kirjan 

kohderyhmäksi asemakaavoittamiseen liittyvään päätöksentekoon osallistuvat.17 Laaja 

kohdeyleisö kertoo siitä, miten monipuolisesti Meurmanin teos saattoi vaikuttaa 

suomalaisten kaupunkien kehittämiseen ilmestymisvuodestaan lähtien. Meurman teki itse 

asemakaavasuunnittelua suomalaisiin kaupunkeihin, ja Asemakaavaopilla hän pystyi 

täydentämään ajatuksiinsa perustuvaa päätöksentekoa, sillä kirjaan pohjaten pystyivät 

kaupunkilaiset tekemään myös omia ratkaisujaan. Koska Otto-Iivari Meurman oli 

suunnitellut vuonna 1950 valmistuneen Kajaanin asemakaavan, jota käytän rinnakkain 

Asemakaavaopin kanssa tarkastellakseni kaupungin asemakaavaan liittynyttä keskustelua 

ja päätöksentekoa Meurmanin ideoiden kautta, sillä Meurmanin suunnitelmiin viitattiin 

useaan otteeseen kirkon paikkaa koskevissa keskusteluissa.  

 

Paikallisten sanomalehtien avulla täydennän kirkosta käydystä keskustelusta rakentuvaa 

kuvaa Kajaanin kaupungissa. Tätä varten olen hyödyntänyt maakunnan suurinta 

sanomalehteä Kainuun Sanomia ja 1950-luvulla kaupungissa ilmestynyttä Kajaani-lehteä. 

Näiden kautta käsittelen sitä, miten ortodoksisesta kirkosta tehdystä päätöksenteosta 

keskusteltiin lehdistön välityksellä. Uutisten lisäksi kirkon tilanne päätyi vuonna 1956 

pilakuvan aiheeksi sekä päätöksentekoon osallistuneen luottamushenkilön 

mielipidekirjoituksen aiheeksi.   

 

Tarkoituksenani on selvittää, onko päätöksenteossa nähtävissä toistuvia teemoja, jotka 

korostavat tiettyjä puolia esillä olevasta kysymyksestä. Käsittelen tällaisia teemoja 

päätöksenteossa ja julkisuudessa käydyn keskustelun kautta, minkä avulla nostan esille 

keskeisiä diskursseja, jotka kytkeytyivät kirkon rakentamiseen. Diskurssianalyysia tutkineet 

Jokinen, Juhila ja Suoninen kuvaavat kielenkäytön olevan käytäntö, joka konstruoi kohteita, 

 
17 Meurman, 1947, 1.  
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joista puhumme tai kirjoitamme.18 Tässä voidaan antaa asioille myös rinnakkaisia 

merkityksiä. Tämän kirjoittajat katsovat poikkeavan jokseenkin arkielämästä, jossa ei ole 

yhtä suurta valinnanvaraa asian tulkitsemiselle. Arkielämässä tähän voi vaikuttaa 

suuremmin se, että tällöin asian konteksti on tarkemmin tiedossa. Diskurssianalyysissa 

voidaan katsoa sosiaalisen todellisuuden näyttäytyvän moninaisena. Tämän vuoksi sama 

asia voidaan nähdä useasta eri näkökulmasta, eivätkä tulkinnat ole samanlaisia, saati 

yksiselitteisiä. Kirjoittajat nostavat esille diskurssin käsitteen. Jokinen, Juhila ja Suoninen 

pitävät diskurssia vaikeasti selitettävänä, ja niiden korostetaan olevan tutkijan tulkinnan 

tuloksia, ja jotka näyttävät vuoropuhelua aineiston kanssa. Myös aineiston luonne muokkaa 

diskurssianalyysin käyttämistä metodina, mikä täytyy luonnollisesti huomioida myös omassa 

tutkimuksessani. Diskurssi voi rakentua myös laajemmin kuin ainoastaan sanojen ja 

lauseiden varaan. Jokinen, Juhila ja Suoninen näkevät tämän ulottuvan esimerkiksi 

yleisönosastokirjoitteluun sekä pilapiirroksiin.19 Tutkimuksessani voi katsoa siirtoväkeä 

käsitelleen diskurssin ulottuneen myös näihin, sillä seurakunnan tilannetta käsiteltiin myös 

ainakin yhdessä pilakuvassa paikallisessa lehdistössä.  

 

Koska Kajaanin kaupungin ja jälleenrakennustoimikunnan säilyneet kokouspöytäkirjat ovat 

suurilta osin tietyn kaavan mukaan laadittuja lyhyitä tiivistelmiä, korostuu yksittäisten 

kokousten ja niissä käsiteltyjen argumenttien painoarvo. Pöytäkirjojen liitteinä olleista 

referaateista voi saada osittaista kuvaa päätösten takana olleista perusteluista, niiden 

tuodessa esille luottamushenkilöiden puheenvuoroja ylös kirjattuina sitaatteina. 

Keskusteluista pyrin löytämään erilaisia diskursseja, joiden kautta asiaa on lähestytty. 

Koska Armeijanlaakson asemakaavoittaminen oli etenkin Lehtisen tontin kautta 

ajankohtainen ja arkkitehtien näkemys tähän lienee olennainen osa keskustelua tonttien 

käytön kautta, nimeän tätä koskevan diskurssin arkkitehtidiskurssiksi. Tähän liittyy läheisesti 

diskurssi siitä, millaiset paikat katsottiin sopiviksi ortodoksisille kirkoille uusilla 

sijaintipaikoillaan, minkä nimeän sopivuusdiskurssiksi. Yksi keskeinen diskurssi voi olla 

myös uskontodiskurssi, johon kytkeytyy laajemmin uskonnollisten asioiden käsittely sekä 

vähemmistöuskontoon suhtautuminen. Tämän kautta voi peilata ortodoksisen siirtoväen 

vastaanottoa. Koska asian viivästyminen on korostunut tutkimuskirjallisuudessa Kajaanin 

kirkon kohdalla, aion tarkastella, miten asiaa käsiteltiin tätä koskeneen viivästymisdiskurssin 

 
18 Jokinen; Juhila; Suoninen 2016, 26. 
19 Jokinen; Juhila; Suoninen 2016, 32-35. 
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kautta. Lisäksi on tarpeen huomioida kirjallisuudessa esiin tullut diskurssi, jossa käsitellään 

”ryssänkirkkoa” kaupungissa, ja miten se ilmeni päätöksentekoa ympäröineessä 

keskustelussa.  

 

Arja Jokinen, Kirsti Juhila ja Eero Suoninen esittelevät yhteisessä artikkelissaan 

diskurssianalyysin perusteita. Diskurssianalyysia käytettäessä on kirjoittajien mukaan 

otettava huomioon monia tekijöitä, joilla käsiteltävää aineistoa lähestytään. Kirjoittajat 

pitävät kontekstin kannalta merkittävinä aineiston niin kutsuttuja reunaehtoja, joissa 

määrittyy esimerkiksi kirjoittamisen tyyli ja muut käytänteet. Lisäksi artikkelissa tuodaan ilmi 

se, että muodollisesti laadittuja aineistoja tulkitessa on tarpeen tuntea niihin vaikuttaneita 

lainsäädännöllisiä ja muita ohjeistuksia. Metodissa näyttäytyy myös piirre siitä, miten 

kielenkäyttäjät voivat valmistautua lausumassaan jo mahdollisiin vasta-argumentteihin. 

Silloin asia voidaan esittää jo alkuunsa niin, että korostaa mahdollisia vasta-argumentteja 

kumoavia seikkoja.20 Tutkimuksessani tämänkaltaista kielenkäyttöä on kiinnostavaa 

tarkastella niin seurakunnan kuin kaupungin puolelta. Tämä voi tulla esille muun muassa 

erilaisissa valitusteksteissä, joita osapuolet ovat kirjoittaneet tonttikysymykseen liittyen, 

kuten myös kokousten puheenvuoroissa.  

 

Historiantutkimuksessa käytettäessä diskurssianalyysia metodina on tarpeen ottaa 

huomioon, millaisia asioita tutkija nostaa esille aineistoistaan. Näiden kautta tutkija pääsee 

vaikuttamaan siihen, millaisena tutkittu asia esitetään. Jorma Kalela käsittelee 

historiantutkimuksen suhdetta perinteentutkimukseen, ja näkee historiantutkimuksen 

jakautuvan historian julkisiin esityksiin ja kansanomaiseen historiaan, johon kuuluvat muun 

muassa kotona ja lähiympäristöstä omaksuttuja käsitteitä.21 Esimerkiksi tutkimuksessani 

näistä jälkimmäinen jää vähemmälle, ja sen kautta voi pohtia millaista tämänkaltainen 

historia olisi kirkon rakentamisen ollessa kyseessä, jos asiaa tarkasteltaisiin enemmän 

muistitietotutkimuksen kautta. Diskursseja Kalela kuvaa historiantutkimuksessa 

vallankäytön kautta, määritellen diskurssin säännöstöksi.22 Tässä säännöstössä asetetaan 

rajat sille, mitä asioita diskurssiin kuuluu ja mitkä jäävät sen ulkopuolelle. Tämän kautta 

voidaan tuottaa kuvaa menneisyydestä, mutta tämä kuva rakentuu pitkälti tutkijan 

valikoiman lähdeaineiston ja sen käytön kautta. Tällöin luodaan kuvaa vain sitä kautta, mitä 

 
20 Jokinen; Juhila, Suoninen 2016, 40.  
21 Kalela 2002, 38. 
22 Kalela 2002, 43. 
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tietyt lähteet asiasta kertovat ja muodostetaan niiden avulla esitystä asiasta. Esitys kuitenkin 

näyttää asiasta tietyn näkökulman, johon lukijaa voidaan ohjata tutkimustehtävän 

rajauksella ja käytetyn aineiston esittelyllä. 

 

Arja Jokinen näkee politiikan kielenkäytön tuovan huomattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Poliitikkojen puheella on omat, melko selkeätkin, reunaehtonsa. Jokinen näkee keskeisenä 

sen, että poliitikot voivat puhuessaan käyttää erityistä valtaa. Asemaa kuvastaa Jokisen 

mielestä juuri se, etteivät kaikki voi käyttää puheenvuoroja kaupungin asioista päätettäessä. 

Tämän Jokinen nimeää valtuustopuhegenreksi, jota määrittävät tietynlaiset ehdot. Tämän 

genren voidaan katsoa ulottuvan Kajaanin kaupungin keskusteluun kirkon sijoittamisesta 

kaupunkiin, joten kokouksia voidaan käsitellä tämän näkökulman kautta. 

Valtuustopuhegenre puheenvuorona on muodoltaan formaali, ja etenee tietyssä 

järjestyksessä. Tämän lisäksi puheenjohtaja voi antaa vuoroja kommentteihin. Tyylin 

muodollisuus muokkaa sitä, miten keskustelua käydään ja sitä kautta myös käyttöä 

aineistona.23 Tutkimuksessani tämä näyttäytyy muun muassa niin, että kaupungin 

päätöksenteossa näyttäytyy valtaa käyttävien kaupunkilaisten kannanotot aiheeseen, ei 

laajemmin kaupunkilaisten näkemykset ortodoksisesta siirtoväestä ja heille rakennettavasta 

kirkosta. Käsittelemässäni aineistossa tämä on huomioitava esimerkiksi pöytäkirjojen 

analysoinnissa, sillä tässä näkyy juuri se, että kaupunginvaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjat 

ovat tietyllä kaavalla kirjoitettuja. Näin ollen tämä vaikuttaa siihen, miten näitä käytän 

tutkimuksessani. Kaupungin luottamushenkilöiden käyttämiä puheenvuoroja ei tavallisesti 

ole juuri avattu pöytäkirjoissa, joten niistä selviää enimmäkseen ehdotusten puoltajat ja 

vastustajat kannattajineen. Hieman laajempaa näkökulmaa tarjoavat pöytäkirjojen liitteet, 

joihin on translitteroitu kokouksissa käydyn keskustelun puheenvuoroja lyhyesti. Vaikka 

puheenvuorot ovat kirjattu ylös hyvin pelkistetysti, niiden avulla kuitenkin pääsee 

tutustumaan käytettyihin argumentteihin ja siihen, miten ne on muotoiltu.  

 

Jokinen käsittelee esimerkkien kautta valtuuston puheen vaikutuksen ulottuvan sekä 

käytäntöön että ideologiseen puoleen.24 Kajaanin ortodoksisen seurakunnan tilannetta 

voidaan myös tarkastella kaupunginhallituksen -ja valtuuston puheissa näistä molemmista 

näkökulmista. Käytännön tilanteeseen ulottuu se, miten kaupungin edustajat päättivät 

seurakunnan tontti- ja asemakaavakysymyksistä eri kokouksissaan. Ideologista puolta 

 
23 Jokinen 2016a, 181. 
24 Jokinen 2016a, 180-181. 
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puolestaan edustaa se, miten suhtautuminen ortodoksiseen seurakuntaan kirkkoineen 

näkyi käydyssä valtuustokeskustelussa. Näiden lomittuminen toisiinsa luo kiinnostavan 

kuvan siitä, miten konkreettinen ja ideologinen limittyvät. Kuten Jokisen käyttämissä 

esimerkeissä, käytän tutkimuksessani pöytäkirjoja, joita ei ole kokoushetkellä ajateltu 

tutkimukseen päätyväksi. Tällaisen lähtökohdan Arja Jokinen katsoo tarjoavan 

mahdollisuuden ”elävän poliittisen kielenkäytön” analyysiin. Etuna on se, etteivät kokouksen 

osallistujat ole tällaisissa tapauksissa säädelleet puhettaan ajatellen, että sitä käytettäisiin 

myöhemmin tutkimukseen. Työvälineenä poliitikkojen puheen kohdalla Jokinen käyttää 

Michael Billigin esittelemää argumentaatioposition käsitettä. Tässä Jokinen kertoo 

tulkitsevansa esitetyt argumentit, mielipiteet ja asenteet ”tilannesidonnaiseksi 

asemoitumiseksi julkiseen keskusteluun, jossa puolustettavat positiot ovat aina suhteessa 

kilpaileviin positioihin”. Lisäksi Jokinen kertoo jättävänsä johtopäätöksissä huomiotta 

puhujan sisäiset intentiot sekä huomioi, että puheessa voi olla ristiriitaisuuksia.25 

Käyttämässäni aineistossa vastakkaisina positioina voivat esiintyä esimerkiksi 

asemakaavamuutosta vastustaneet ja puoltaneet edustajat, sekä myöhemmin ne, jotka 

vastustivat ja puolustivat kirkon rakentamista puistoalueelle.  

 

Puheenvuorojen rakentumisessa suhteessa toisiinsa Jokinen näkee toisten 

puheenvuorojen kommentoimisen lisäksi sen, että puhujat ovat etukäteen valmistaneet 

tekstiä kokouksessa käytävän keskustelun vastineeksi. Retorisiksi keinoiksi kaupungin 

edustajien puheessa Jokinen nimeää ne keinot, joilla pyritään taivuttelemaan yleisönsä 

ajamiensa argumentaatiopositioiden taakse. Tässä pyritään saamaan oma 

argumentaatiopositio näyttämään houkuttelevalta.26 Jokisen mukaan retoriikassa kaksi 

vastakkaista väitettä voivat olla molemmat järkeviä.  Tästä huolimatta oma kanta esitetään 

varmana. Tyylillisten seikkojen vuoksi retoriikan keinot ilmenevät monella eri tapaa, jolla 

voidaan niin puolustaa omaa kuin horjuttaa vastapuolen näkemyksiä. Kritisoinnin suhteen 

voidaan Jokisen mukaan jo omassa puheenvuorossaan ennakkoon varautua 

argumentteihin, joita vastapuoli mahdollisesti asiasta esittää. Lisäksi määrääviä piirteitä 

valtuustogenressä on se, että omaa argumentaatiopositiota kohdellaan hyvin 

puolueellisesti. Tähän Jokinen liittää yksipuolisuuden ja muiden positioiden kritisoinnin. 

Muita positioita siis ei pohdita tasa-arvoisesti niiden hyviä ja huonoja puolia tarkastellen. 

Argumentoinnin Jokinen korostaa olevan puhetta jollekin kohteelle, ei abstraktien 

 
25 Jokinen 2016a, 181. 
26 Sama. 
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argumenttien esittämistä yleisesti. Argumentointia kuvataan aktiiviseksi prosessiksi puhujan 

ja yleisön välillä. Yleisösuhde määritellään Jokisen artikkelissa konstruktioksi, joka 

rakennetaan puhumisen kuluessa varsinaisen paikalla olevan yleisön sijaan. Tämän kautta 

Jokinen huomauttaa, miten argumentoinnin kohdeyleisö voi muuttua tarpeen mukaan, 

vaikka tavallisesti sinä voi pitää muita valtuutettuja ja äänestäjäkuntaa.27  

 

Jokinen näkee argumentoinnin tapahtuvan aina tietyssä kulttuurissa. Tämä ilmenee hänen 

mukaansa siinä, miten tietyt itsestäänselvyyksinä pidetyt asiat ja niiden ristiriitaisuudet 

voivat tuoda jännitteitä keskusteluun. Artikkelissa tuodaan esille sitä, miten poliitikot 

käyttävät taitavasti hyväkseen näitä ristiriitaisuuksia, ja tukevat puheissaan eri ulottuvuuksia 

yleisöstä riippuen. Tämä Jokisen mukaan näkyy esimerkiksi siinä, miten voidaan vedota 

tilanteesta riippuen järkeen tai tunteisiin, mitä käsittelen työssäni eri kirkkoa koskeneiden 

argumenttien kautta. Jokinen avaa myös lähtökohtaoletusten ajatusta, jossa esioletukset 

vaikuttavat niin puhujaan kuin kuulijaankin. Hänen mukaansa lähtökohtaoletukset voivat 

liittyä esimerkiksi siihen, mitä pidetään normaalina, totena tai arvokkaana. Tämän kautta 

niihin voidaan vedota ilman suurta perustelutarvetta. Retoristen keinojen tutkimuksen kautta 

voidaan selvittää sitä, miten ja millaisia retorisia keinoja käyttämällä voidaan luoda ilmiölle 

olemassaolo. Tämän kautta päästään tutkimaan myös sitä, millainen kyseinen olemassaolo 

on. Keskustelun kautta voidaan siis tuottaa ilmiöitä.28  

 

1.3. Aiempi tutkimus 

Ortodoksisen kirkkokunnan jälleenrakentamisesta ja jälleenrakentamistoimikunnan työstä 

kattavin teos on vuonna 1972 julkaistu Tapio Mustosen Ortodoksisen kirkkokunnan 

jälleenrakentaminen, joka esittelee toimikunnan työtä ja tuloksia valmistelusta 

lopputulokseen. Mustosen työ tiivistää laajamittaisesti kaiken sen, mitä jälleenrakentamisen 

organisoimisessa tapahtui kansallisella tasolla 1950-luvulla, kuitenkaan tarkemmin 

puuttumatta yksittäisiin seurakuntiin. Seurakuntien lopputulokset tuodaan tutkimuksessa 

esille yhteenvetona, jonka kautta on mahdollista tarkastella jälleenrakennustyön 

kokonaisuutta.  

 

 
27 Jokinen 2016a, 182.  
28 Jokinen 2016a, 183-184. 
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Kajaanin osalta ortodoksisen kirkon jälleenrakentamista ovat käsitelleet maakunnan 

ortodoksista väestöä tutkinut Heikki Rytkölä sekä Kajaanin kaupungin historiaan perehtynyt 

Panu Pulma. Tässä aiemmassa tutkimuksessa Kajaanin ortodoksisen kirkon 

varhaisvaiheita on käsitelty jossain määrin, mutta keskittyen enemmän ”ryssänkirkkoon” 

liittyneisiin ajatuksiin. Kajaanin ortodoksista seurakuntaa ja sen pyhäkköjen vaiheita 

käsitellään samoin Heikki Rytkölän teoksessa Ristit tienvarsilla, joka on kuvaus Kainuun 

ortodoksisesta väestöstä aina 1700-luvulta saakka. Rytkölän kirja keskittyy pääasiallisesti 

Kainuun vienalaisiin, ja uusi seurakunta saa huomattavasti pienemmän roolin. Kuitenkin 

Rytkölä tuo esiin myös uuden seurakunnan vaiheita 1950-luvulta lähtien, ja esittelee 

haastatteluiden kautta saamaansa tietoa seurakunnan näkökulmasta. 

 

Myös Kajaanin historiaa tutkinut Panu Pulma käsittelee Kajaanin ortodoksisen kirkon 

rakentamista sekä siihen liittyneitä ongelmia artikkelissaan, joka sisältyy kaupungin 

historiasta vuosien 1906-1976 välillä kertovaan teokseen Pikkukaupungin unelmia.29 Pulma 

kuitenkin käsittelee seurakunnan rakentamisen vaiheita osaksi puutteellisesti, sillä 

artikkelissa jätetään huomioimatta seurakunnan jälleenrakennuskauden alussa ostaman 

Lehtisen tontin vaiheet. Sen sijaan hän mainitsee Lehtisen tontin olleen ostettu 

vuokrakäyttöön ja seurakunnan yrittäneen muuttaa ainoastaan toisen, pappilan paikaksi 

ostetun tontin asemakaavaa. Pulma tuo kuitenkin esille seurakunnan ja jälleenrakentamisen 

vaiheita nimenomaan Kajaanin kaupungin näkökulmasta, minkä kautta voidaan tarkastella 

ortodoksista kirkkoa osana kaupungin historiaa. 

 

Ortodoksisen kirkon laajempaa jälleenrakentamista Suomessa ja siihen liittyviä teemoja on 

tutkinut Heli Kananen, joka vuoden 2010 väitöskirjassaan käsitteli yhtenä teemoistaan 

jälleenrakentamista julkisen hallinnon harjoittamana sopeuttamisen muotona. Kanasen 

väitöksessä yhdistyvät erilaiset ortodoksisen siirtoväen sopeuttamiseen tähdänneet keinot, 

joita voi tarkastella myös Kajaanin ortodoksiseen seurakuntaan kohdistuneen keskustelun 

ollessa kyseessä. Sodanjälkeistä ortodoksista kirkkoa osana suomalaista maisemaa on 

puolestaan tutkinut maantieteilijä Petri Raivo väitöskirjassaan. Työssään Raivo tuo esille 

sitä, miten ortodoksisuus on tuotu esille ja miten maisemien ja identiteetin suhde rakentuu. 

Raivon tutkimuksen kautta on mahdollista käsitellä sitä, miten ortodoksisuus asettui uusille 

sijaintipaikoilleen osaksi maisemaa. Raivon tutkimuksen lähtökohta on maiseman 

 
29 Pulma 1994, 374–376. 
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tutkimuksessa, ja siinä käsitellään ortodoksisuuden asettautumista luterilaisen 

yhtenäiskulttuurin maisemaan.30 Raivon työ antaa mielenkiintoisen mahdollisuuden 

soveltaa teoriaa myös Kajaanin ortodoksisen kirkon suhteen; kaupungin luterilainen kirkko 

oli vakiinnuttanut paikkansa keskustassa, jonka alueelle ortodoksinen seurakunta toivoi 

myös omaa kirkkoaan.  

 

1.4. Tutkielman rakenne 

Työni muodostuu taustoittavasta luvusta, jossa käsittelen jälleenrakennuksen lähtökohtia 

sekä ortodoksisen kirkkokunnan että Kajaanin kaupungin kohdalla. Käsittelyluvuissa 

erittelen asiaa ympäröinyttä keskustelua ja päätöksentekoa jakaen asian kahteen 

suurempaan kokonaisuuteen luvuittain. 

 

 Ensimmäisessä käsittelyluvussa tuon esille seurakunnan tonttien etsintää ja ostamista. 

Tämän kautta selostan arkkitehtien tekemiä suunnitelmia, jotka vaikuttivat seurakunnan 

tilanteeseen asemakaavoittamisen ja seurakunnan omistaman Lehtisen tonttia 

ympäröineen Armeijanlaakson käyttösuunnitelman kautta. Näistä lähtökohdista siirryn 

analysoimaan asiaa ympäröinyttä keskustelua päätöksenteon osalta, mikä ulottui osaltaan 

lehdistöön.  

 

Toisessa käsittelyluvussa keskityn kaupungin seurakunnalle vuonna 1956 tarjoamaan 

Sammonpuiston tonttiin, ja sen myyntiin sekä puistoalueen muuttamiseen liittyneeseen 

päätöksentekoon, sekä Oulun lääninhallitukselle tehtyyn valitukseen päätöksestä myydä 

tontti seurakunnalle. Asiaa pohjustavat luvun alussa seurakunnan toiveet rakentaa kirkko 

samalle tontille seurakuntatalon kanssa, sekä tämän seurauksena järjestetyt kaupungin, 

seurakunnan ja jälleenrakennustoimikunnan yhteiset neuvottelut asian ratkaisemiseksi. 

Tämän lisäksi luvussa sivutaan seurakunnan kysymystä paikallisessa lehdistössä vuoden 

1956 aikana. 

 

  

 
30 Raivo 1997, 289. 
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2. Jälleenrakennuksen lähtökohdat 

Selkeyttääkseni Kajaanin ortodoksisen kirkon rakentamista pohjustan aihetta käsittelemällä 

siihen liittyneitä tahoja ja jälleenrakennuksen asemaa lain edessä. Tätä kautta voidaan 

selventää sitä, millaisessa tilanteessa ortodoksinen seurakunta ja Kajaanin kaupunki olivat 

jälleenrakennustöiden alkaessa paikkakunnalla 1950-luvun alussa. Sodanjälkeisessä 

Suomessa alkoi kiivas jälleenrakennuskausi, jonka aikana rakennettiin uusia rakennuksia 

sodassa tuhoutuneiden tilalle, niin asuintaloja kuin myös yleisiä rakennuksia. Yhtenä 

suurena syynä rakennustarpeeseen oli siirtoväen asuttaminen uusille paikkakunnille; 

väestön kasvaessa tarvittiin lisää asuintaloja, kouluja sekä muita yleisiä rakennuksia.31  

 

Osana tätä liikehdintää ortodoksisen kirkon jälleenrakentamista ryhdyttiin toteuttamaan 

valtiolliselta tasolta; merkittävimmät keinot tähän olivat lain muodostaminen asiaan liittyen 

sekä kyseisen lain määräämä kansallinen jälleenrakennustoimikunta, joita avaan tässä 

luvussa. Ortodoksisen kirkon asemaa voidaan pitää sodan jälkeen erityisenä verrattuna 

moneen muuhun uskontokuntaan, sillä vähäisestä ja tietylle alueelle keskittyneestä 

väestöstään huolimatta kirkkokunnalla oli laissa evankelisluterilaiseen kirkkoon vertautuva 

asema Suomessa. Tämä asema oli kirkolle annettu 1920-luvulla, jolloin ortodoksiväestöä 

pyrittiin sitouttamaan Suomeen Venäjän vaikutuspiiristä.32  

 

2.1. Ortodoksinen kirkkokunta osana jälleenrakennusta 

Karjalankannas ja Suomelle kuuluneet alueet Laatokan pohjoispuolesta menetettiin 

19.9.1944 tehdyssä rauhansopimuksessa Petsamon ja Kuusamon-Sallan alueelta 

luovutettujen alueiden ohella.33 Suomen alue pieneni tämän myötä noin 12%, mikä aiheutti 

siirtoväen asuttamisen uusille asuinalueille. Noin 400 000 karjalaista menetti 

asuinpaikkansa ja noin 100 000 pohjoissuomalaista, pääasiassa Lapista, joutui palaamaan 

tuhottuun kotiin.34 Laatokan pohjoispuolella sijainneen Suojärven pitäjän asukkaita 

sijoitettiin Kainuuseen, mikä synnytti tarpeen ortodoksisen kirkon rakentamiselle. 

Ortodoksisen kirkon voidaan katsoa joutuneen monella tapaa uuteen asemaan jo 

talvisodasta lähtien, sillä talvi- ja jatkosotien jälkeen kirkko oli menettänyt noin 90% 

aineellisesta omaisuudestaan rauhanehtoihin kuuluneiden alueluovutusten kohdistuessa 

 
31Tykkyläinen 1995, 143–144. 

32 Kananen 2012, 209. 

33 Kivimäki; Hytönen; Paronen, 2015, 24. 

34 Kivimäki; Hytönen, Paronen, 2015, 20.  
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kirkon jäsenmäärältään runsasväkisimmille alueille Karjalassa. Lisäksi sodan jäljiltä noin 2/3 

kirkkokunnan jäsenistä oli siirtoväkeä, joka jouduttiin asuttamaan uusille seuduille.35 Nämä 

seikat loivat pohjan ortodoksisen kirkkokunnan jälleenrakentamisen tarpeelle, jota ryhdyttiin 

täyttämään 1950-luvun aikana.  

 

Kirkkokunnan jälleenrakentamisen taustalla oli Suomen kannalta ajatus siitä, että siihen 

kuuluvien toimenpiteiden katsottiin edistävän ortodoksisen väestön sopeutumista uusille 

asuinalueilleen ja ehkäisevän heidän tyytymättömyyttään ja siitä mahdollisesti seuraavia 

ongelmia.36 Pidettiin muuan muassa mahdollisena, että kirkkokunnan puutteellinen 

jälleenrakentaminen on haitallista ortodoksiväestön sopeutumiselle uusille 

asuinpaikoilleen.37 Kirkko saattoi siis tuoda uuden kotipaikkakunnan aiempaa 

läheisemmäksi, jos sen avulla pystyttiin jatkamaan sotaa edeltäneitä tapoja. Lisäksi kirkko 

saattoi olla kokoontumispaikka, jossa oli mahdollista kohdata muita samassa 

elämäntilanteessa olevia.  

 

Ville Kivimäki, Kirsi-Maria Hytönen ja Pertti Karonen käsittelevät artikkelissaan Suomen 

paluuta rauhaan ja sitä seurannutta jälleenrakennustarvetta. Artikkelissa mainitaan 

ongelmallisena pidetty ”yhtenäisen Suomen rauha”, jonka voi katsoa vaikuttaneen myös 

siirtoväkeen. Syynä ongelmallisuuteen on esimerkiksi se, että liiallinen yhtenäisen 

kertomuksen korostaminen hiljentää eriäviä kokemuksia.38 Karjalaisen siirtoväen kohdalla 

yhtenäinen kertomus saattoi vaikuttaa siihen, että heidän kokemiaan ongelmia ei käsitelty 

julkisuudessa; sen sijaan mielellään annettiin kuvaa ”hyvästä sopeutumisesta”. Heli 

Kananen pitää todennäköisenä sitä, että siirtoväkeen kohdistuneita ongelmia vähäteltiin 

aikalaistutkimuksessa. Syynä tähän saattoi olla halu kaunistella siirtoväen sopeutumista ja 

luoda kuvaa yhtenäisyydestä, jota pyrittiin vaalimaan jälleenrakennuskauden kansallisissa 

kertomuksissa.39 Hän näkee karjalaisevakkojen kohtelun johtuneen juuri etnisyyteen 

perustuvasta syrjinnästä. ”Ryssänä” pitäminen, kuten ortodoksien tapauksessa, tarkoitti 

Kanasen mukaan venäläisyyden lisäksi laajemmin epäluotettavuutta ja 

 
35 Raivo 1995, 359. 

36 Kananen 2010, 122–124. 

37 Kananen 2010, 120-122. 

38 Kivimäki; Hytönen; Karonen, 2015, 28. 

39 Kananen 2010, 67. 



 20  

 

epäisänmaallisuutta.40 Tämän voi Kanasen mukaan nähdä niin, että ortodoksit nähtiin 

paikallisissa yhteisöissä ”toisena”.41  

 

Kirkon sopeutumista uusille alueilleen voi tarkastella sen valossa, että ortodoksisuus oli 

näyttäytynyt suomalaisen valtaväestön silmissä pitkään venäläisyytenä.42  Heli Kananen 

uskoo ennakkoluulojen olleen jo ennen sotia ja jälleenrakennusaikaa syntyneitä. Asia 

kuitenkin oli osittain paikkakuntakohtainen, ja siihen vaikuttivat aikaisempi kanssakäyminen 

ortodoksisen väestön kanssa. Kajaanin osalta ortodokseja oli ollut alueella lähinnä niin 

kutsuttuina laukkuryssinä Vienan Karjalasta ja jossain määrin myös 1920-luvun Itä-Karjalan 

pakolaisina. Kuitenkin hän katsoo ennakkoluuloihin vaikuttaneen kärjistävästi myös sodan 

aiheuttamat menetykset ja muutokset.43 Siirtoväen, ja erityisesti vierasta uskontoa 

edustaneiden voitiin katsoa symboloineen näitä muutoksia; aineellinen puutos saattoi tuoda 

lisää uhkantuntua.44 Suhtautumista ortodokseihin osana siirtoväkeä uusilla asuinsijoillaan 

on tutkittu jo pian sodanjälkeisinä vuosina. Esimerkiksi 1949 Pohjois-Savon Lapinlahdella 

tehdyssä tutkimuksessa 2/3 vastaajista ilmoittaa suhtautuvansa ortodoksiseen siirtoväkeen 

kielteisesti. Haastatteluun oli vastannut 134 paikkakuntalaista. Erityisen kielteisesti 

suhtautuivat yli 65-vuotiaat.45 Ortodokseihin suhtautumiseen saattoi vaikuttaa myös se, 

miten näkyvästi he olivat esillä uusilla asuinpaikoillaan; keskustaan rakennettu kirkko toi 

jumalanpalveluselämän näkyville. Jälleenrakennuskausi toi siis ”venäläisten” kirkon yhä 

useamman suomalaisen elinpiiriin siirtoväen mukana. Asia kuitenkin oli osittain 

paikkakuntakohtainen, ja siihen vaikuttivat aikaisempi kanssakäyminen ortodoksisen 

väestön kanssa.  

 

Siirtoväen sopeutumisen ongelmat ja niiden käsittely kytkeytyvät voimakkaasti 

rajakarjalaisväestön asettumiseen uusille asuinsijoilleen, ja tätä kautta voi näyttäytyä myös 

Kajaanin ortodoksista seurakuntaa käsitelleessä keskustelussa. Kaupungin edustajien 

kantojen kautta voidaan tarkastella suhtautumista käytännön kysymyksissä, jotka 

ympäröivät siirtoväkeä 1950-luvulla. Siirtoväen sopeutumista tutkinut Heli Kananen pohtii 

asiaa siitä näkökulmasta, miten suuri vaikutus oli ortodoksisten tapojen piilottamisella; kun 

 
40 Kananen 2015, 110. 

41 Kananen 2010, 63-64. 

42 Raivo 1997, 49.  

43 Kananen 2015, 116-118.  

44 Kananen 2015, 118. 

45 Kananen 2010, 72. 
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uskontoon liittyvät asiat jäivät kotien ja jumalanpalvelusten piiriin, ei paikallisväestö 

välttämättä kohdannut niitä. Tämä saattoi lisätä epätietoisuutta ja välinpitämättömyyttä 

asiaan.46 Kirkko keskeisellä paikalla saattoi olla siis asia, joka kärjisti kielteistä 

suhtautumista näkyvyytensä takia. Kananen nostaa esiin jälleenrakennustoimikunnan 

johtajan Arno Tuurnan ajatuksen siitä, että kirkkoarkkitehtuurin tulisi olla ”tuttua” 

maisemaan, mikä osaltaan kertoo pyrkimyksestä sulauttaa kirkot uusille sijaintipaikoilleen 

mahdollisimman vähäeleisesti. Petri Raivo tarkastelee myös sitä, miten identiteettiä voidaan 

luoda maiseman ja sen sisältämien merkitysten kautta.47 Tämä on voinut vaikuttaa myös 

kaupungille sopivaan kirkon paikkaan Kajaanissa, sillä kirkko on osaltaan muokannut 

kaupunkikuvaa ja tätä kautta kaupungin keskustan symbolisia merkityksiä. 

 

Siirtoväen lisäksi myös materiaalinen ortodoksisuus etsi paikkaansa suomalaisessa 

maisemassa sodan jälkeen. Petri Raivo näkee sotia edeltäneenä aikana ortodoksisen 

maiseman ulottuneen Suomessa Itä-Suomen ja Raja-Karjalan ortodoksisten seurakuntien 

alueelle.48 Suomalaisen maiseman, etenkin ennen kirkkojen levittäytymistä koko Suomeen 

1950-luvulta lähtien, Raivo käsittää luonteeltaan luterilaiseksi kulttuurimaisemaksi.49 Hän 

korostaa uskonnollisten ympäristöjen symbolistisia piirteitä osana maisemaa.50 Tätä kautta 

kirkkojen rakentamisen liittyy myös ajatuksia siitä, miten maisemaa ja tilaa käytetään; 

kirkkokunnan jälleenrakentamisessa siirrettiin perinteisiä ortodoksisia maisemaelementtejä 

uuteen ympäristöön.51 Pirjo Lyytikäinen ja Kirsi Saarikangas korostavat sitä, ettei tilaa ole 

olemassa irrallisena, ilman ihmisten kokemusta. Sen sijaan tilaa määrittävät sen käyttö ja 

havainnointi.52 Kuten Lyytikäinen ja Saarikangas, myös Raivo tuo esille ihmisen vaikutusta 

maisemaan. Yksi lähestymistapa on tarkastella ihmisen vaikutusta ympäristöönsä.53 Tämän 

kautta voi lähestyä myös ortodoksisuutta maisemassa. Ortodoksisten kirkkojen rooli 

sodanjälkeisessä maisemassa nähdään myös siten, että kirkot ovat olleet niin kutsuttuja 

väistyviä elementtejä. Tätä on tarkoittanut esimerkiksi se, että jälleenrakennuskauden kirkot 

ja rukoushuoneet ovat olleet kooltaan pieniä, rajoitettuja vierailta piirteiltään ja ulkoisesti 

 
46 Kananen 2015, 108-109.  

47 Raivo 1997, 15. 

48 Raivo 1997, 3.  

49 Raivo 1997, x. 

50 Raivo 1997, 2.  

51 Raivo 1997, 237. 

52 Lyytikäinen; Saarikangas, 2013, ix.  

53 Raivo 1997, 7. 
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vaatimattomia.54 Näiden etuna on voinut olla se, että vähäisen erottautumisen vuoksi 

tällaiset ortodoksikirkot on ollut helpompi saada osaksi suomalaista kaupunkikuvaa. 

Jälleenrakennuskaudella on myös ollut mahdollista kehittää tuhoutunutta maisemaa uuteen 

suuntaan, kuten Kajaanissa näkyi erityisesti kolmannessa luvussa käsiteltävän 

Armeijanlaakson kohdalla. 

 

 

2.2. Lainsäädännöllinen asema 

Vuoden 1950 tammikuussa säädettiin laki n:o 26/50 ”Suomen kreikkalaiskatolisen 

kirkkokunnan jälleenrakentamisesta”. Lakia perusteltiin menetysten mittavuudella, ja siinä 

määrättiin uusien tarvittavan omaisuuden, kuten kirkkojen, rukoushuoneiden, pappiloiden 

sekä hautausmaiden maksajaksi valtio. Ajaksi määriteltiin lain voimaanastumista seuraavat 

10 vuotta, eli jälleenrakennuskaudeksi valikoitui ajankohta vuosien 1950–1960 välillä.55 

Ohjelmaa toteutettiin voimakkaammin uusissa, vuoden 1949 lailla perustetuissa ja vuonna 

1950 toimintansa aloittaneissa seurakunnissa, mutta tarvittaessa myös niissä vanhoissa 

seurakunnissa, joiden jäsenmäärä oli sodan jälkeen huomattavasti kasvanut.56 

Jälleenrakennusohjelmaa varten varattiin vuotuinen budjetti, ja ohjelmaa toteutettiin 

vuosittaisissa ohjelmissa, joihin valittiin mahdollisuuksien sekä kiireellisyyden mukaan 

kaupunkeja, joiden ortodoksikirkkojen aineellinen tilanne katsottiin riittämättömäksi. 57 Lain 

nojalla siirtyi myös alueiltaan kokonaan tai pääasiallisesti menetettyjen seurakuntien 

omaisuus valtiolle, joka pystyi jakamaan omaisuutta osana jälleenrakennusohjelmaa.  

 

Ortodoksinen kirkko pääsi jälleenrakennuksessa erityisasemaan ollessaan 

lainsäädännölliseltä asemaltaan verrattavissa evankelisluterilaiseen kirkkoon, jonka 

sodanaikaiset menetykset ja suhteelliset väestösiirrot jäivät ortodoksista kirkkoa 

pienemmiksi. Lisäksi luterilaisten sulautumisen paikalliseen väestöön katsottiin olleen 

helpompaa, mihin liittyi kulttuurien suurempi yhdenmukaisuus ortodokseihin verrattuna.58 

Ennen erillistä jälleenrakennuslakiaan ortodoksinen kirkko oli pitänyt asemalleen uhkana 

sitä, että kirkko olisi ollut jälleenrakennuksen puitteissa verrannollinen uskonnollisiin 

 
54 Kovanen; Saraste 1989, 116. 

55 Laki n:o 26/50 Laki Suomen kreikkalaiskatolisen kirkon jälleenrakentamisesta.  

56 Sama. 

57 KA, JRTKA, Pöytäkirjat, Ca:1, Pöytäkirjat vuosilta 1950-1952. 

58 Raninen 1995, 319. 
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yhteisöihin, jolloin jälleenrakennusta ei olisi toteutettu yhtä suuressa mittakaavassa.59 Tämä 

kuitenkin saatiin estettyä, mihin vaikutti merkittävästi asiasta säädetty laki. Tilanteen 

selvittämiseksi sotavuosien jälkeen kirkkokunnassa laadittiin vuoden 1950 alusta alkavaksi 

uusi seurakuntajako, jonka myötä vanhat rajantakaiset seurakunnat lakkautettiin ja niiden 

tilalle perustettiin 14 uutta seurakuntaa ortodoksisen siirtoväen uusille asuinalueille.60 Näistä 

yksi oli tutkimuksessani käsittelyn alaisena oleva Kajaanin ortodoksinen seurakunta, joka 

määrättiin kattamaan koko Kainuun maakunta. 

 

Lakia täydennettiin saman vuoden huhtikuussa asetuksella, jossa muun muassa määriteltiin 

jälleenrakennusohjelmaan kuuluviksi vain ne seurakunnat, joissa vähintään puolet 

ortodoksisen seurakunnan jäsenistä oli alueluovutusten vuoksi lakkautettujen seurakuntien 

jäseniä tai vastaavasti heidän perheenjäseniään.61 Kajaanin ortodoksinen seurakunta täytti 

nämä kriteerit ja pääsi näin osaksi jälleenrakennusohjelmaa. Kirkkojen rakentamisesta 

jälleenrakennuslautakunnassa määrättiin niitä rakennettavaksi uusiin seurakuntiin, kun taas 

vanhoihin seurakuntiin tuli rakentaa tarvittaessa rukoushuoneita, esimerkiksi pitkien 

kulkuyhteyksien niin vaatiessa. Kajaanin ortodoksisessa seurakunnassa Kajaaniin 

sijoitettava kirkko oli ainoa, joka päätettiin heti rakennettavaksi. Rukoushuoneet Paltamon, 

Sotkamon ja Suomussalmen kuntiin otettiin jälleenrakentamista valmistelevan vuoden 1951 

aikana erikseen harkittaviksi.62 

 

Kyseisessä asetuksessa asetettiin myös jälleenrakennustoimikunta, joka määriteltiin 

puheenjohtajan ja neljän, valtioneuvoston määräämän jäsenen suuruiseksi. Toimikunnan 

jäsenistä yksi edusti valtiovarainministeriötä, yksi opetusministeriötä, yksi 

rakennushallitusta ja yksi ortodoksista kirkkoa. Asetuksessa määriteltiin myös, että 

toimikunnalla oli oikeus ottaa avukseen sihteeri, sekä käyttää tarvittaessa toimikunnan 

ulkopuolisia asiantuntijoita.63 Paikallisesti asiaa hoitivat seurakunnan valtuuttamat 

jälleenrakennustoimikunnat, joka Kajaanissa koostui kirkkoherrasta ja seurakunnan 

kahdesta luottamusmiehestä. Lähtökohtaisesti sopivien tonttien etsiminen annettiin 

paikallisten jälleenrakennuslautakuntien ja seurakuntalaisten tehtäväksi, sillä asiaan 

 
59 Kananen 2010, 136.  

60 Mustonen 1980, 20. 

61 Asetus n:o 214/50 Asetus Suomen kreikkalaiskatolisen kirkon jälleenrakentamisesta.  

62 KA, JRTKA, Pöytäkirjat, Ca:1, Jälleenrakennustoimikunnan ohjelma vuonna 1952.   

63 Asetus n:o 214/50 Asetus Suomen kreikkalaiskatolisen kirkon jälleenrakentamisesta.  
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toivottiin paikallistuntemusta. Enimmäkseen tontit ostettiin yksityishenkilöiltä. Kaupunkien 

myydessä tontteja saatettiin kauppakirjaan tehdä lisäys siitä, että kaupungilla on 

myöhemmin mahdollista antaa lausuntonsa kirkon ulkomuodosta.64 Vaikka Kajaanissa 

tällaista ei ole mainittu, kertoo asia kaupunkien halusta vaikuttaa kirkkojen rakennustyöhön 

alueellaan. Heli Kananen tuo esiin siirtoväen kontrollin keinona sen, että ortodoksisille 

seurakunnille saatettiin kieltäytyä myymästä tonttimaata tai nostaa hinta niin korkeaksi, ettei 

seurakunnalla ollut realistisesti mahdollisuuksia ostaa sitä itselleen.65 Kajaanissa kaupungin 

ei kuitenkaan voida katsoa toimineen näin, sillä ilmaista tonttia tarjottiin jo hyvin aikaisin. 

Kuitenkin Kettukallion tontista kiinnipitäminen saattoi olla osa kontrollia, sillä kaupunki osoitti 

itselleen sopivaa paikkaa useaan otteeseen seurakunnan jo varhain esitetystä 

vastustuksesta huolimatta.  

 

Vuonna 1950 jälleenrakennustoimikuntaan nimitettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 

sekä neljä jäsentä eri toimijoista. Heihin kuuluivat puheenjohtajana Viipurin entinen 

kaupunginjohtaja Arvo Tuurna, varapuheenjohtajaksi nimitetty varatuomari Simo Härkönen, 

joka oli ortodoksisen kirkkokunnan jäsen, hallitusneuvos Nikolai Saarnio, yliarkkitehti Selim 

Wilhelm Savonius, varatuomari Aleksi Perola sekä nuorempi hallitussihteeri Gabriel Rein. 

Lisäksi jäsenille määrättiin varamiehet. Asetetusta toimikunnasta valtiovarainministeriötä 

edusti Saarnio, opetusministeriötä Rein, rakennushallitusta Savonius sekä ortodoksista 

kirkollishallitusta Perola.66 Toimikunnan jäsenistöstä voikin huomata sen, miten usea 

valtiollinen taho osallistui jälleenrakennuksen toteuttamiseen; ortodoksisen kirkon 

laajeneminen ydinalueeltaan muualle Suomeen pantiin täytäntöön yhteistyössä valtion 

kanssa, ja näin luotiin valtion tukemaa kirkkoa sen uusille alueille. Toimikunnan tehtäviksi 

asetuksessa määritellään jälleenrakennusohjelman suunnitteleminen, sekä sen tiedoksi 

saattaminen ortodoksiselle kirkkohallitukselle ja ohjelmaan kuuluville seurakunnille. 

Toimikunnan tuli myös laatia arvio siitä, paljonko valtion varoja vaaditaan vuosittain 

ohjelman toteuttamiseen, ja valvoa valtion rahojen käyttöä sekä toteuttamista ohjelman 

aikana. 

 

 

 
64 Mustonen 1980, 38-39. 

65 Kananen 2010, 260.  

66 Mustonen 1980, 44. 
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Ennen varsinaista jälleenrakentamistoimikunnan työtä toimi niin kutsuttu ”Jaatisen 

toimikunta”, joka pohjusti seuraajansa ohjelmaa kartoittamalla seurakuntien 

mahdollisuuksia saada tontteja tai vastaavasti valmiita rakennuksia. Jaatisen toimikuntaa 

puolestaan edelsi ”Kairan komitea”, joka sai tarkistettavakseen ortodoksista kirkkoa 

koskevan lakiehdotuksen jo vuonna 1941 ja jatkoi toimintaansa vuosina 1947–1948. Tässä 

myöhemmässä vaiheessa Kairan komitea sai tehtäväkseen tarkastella kirkkokunnan 

jälleenrakentamisen ja siihen liittyvien korvauskysymysten erikoisasioita.67 Luterilaisen 

siirtoväen asemaan verrattuna ortodoksien ongelmana oli se, että uusilla asuinalueilla ei 

välttämättä ollut lainkaan kirkkokunnan omia kirkkoja, rukoushuoneita, seurakuntataloja ja 

hautausmaita.68 Tämä tilanne oli myös Kainuun alueella vuonna 1950. Siirtoväki asutettiin 

paikkakunnille, joiden katsottiin vastaavan heidän lähtöpaikkojaan luonnonoloiltaan, 

taloudellisilta edellytyksiltään ja liikenneyhteyksiltään. Lisäksi pyrittiin huomioimaan kieli ja 

uskonto sijoituspaikkoja määritellessä.69 

 

Painavana syynä laajamittaiselle jälleenrakentamiselle saattoi olla se, että ortodoksisen 

kirkon materiaalisen elvyttämisen katsottiin helpottavan siirtoväen sopeutumista uusille 

kotipaikkakunnilleen. Valtion suurta roolia jälleenrakentamisessa voi pohtia siis useaa 

reittiä; valtion toimien kautta pystyttiin samalla edistämään siirtoväen sopeutumista, kuin 

myös kontrolloimaan sitä, millaisena kirkko halutaan näyttää ajan Suomessa.70 

Sopeutumisen ja maiseman sääntelyn teemat korostuivat jälleenrakennuskauden aikana 

myös Kajaanin kohdalla. Heli Kananen pohtii väitöskirjassaan sitä, miten aineellista 

jälleenrakentamista pidettiin edellytyksenä kirkon säilymiselle. Tämä on keskeisenä syynä 

siihen, että ortodoksinen kirkko teki aktiivisesti töitä asemansa säilyttämisen puolesta.71 

Lisäksi Kananen näkee syitä jälleenrakentamiselle siinä, että materiaalisen tilanteen 

parantamisella voitiin tukea väestön aktiivista sopeuttamista uusille asuinpaikoilleen 

tuomalla kirkkoa läsnä elämään. Tämän Kananen katsoo olleen omiaan väestön 

tyytyväisenä pitämiselle, joka on lisännyt lojaaliutta valtiovaltaa kohtaan; tuen epääminen 

olisi voinut lisätä tyytymättömyyttä ja sen myötä epävakautta siirtoväen keskuudessa.72 

 

 
67 Mustonen 1980, 13.  

68 Raivo 1997, 166. 

69 Saarelainen 2011, 213. 

70 Kananen 2010, 138. 

71 Kananen 2010, 119.  

72 Kananen 2010, 124. 
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2.3. Seurakunnan alkutaival 

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan väkimäärä oli vuonna 1950 2418 henkeä ja vuonna 

1960 2759 henkeä. Seurakuntalaisista noin 1100 asui nykyisen Kajaanin kaupungin 

alueella, joka vielä tuolloin jakautui Kajaanin kaupunkiin ja Kajaanin maalaiskuntaan. 

Kajaanin ortodoksisen kirkon tarkoituksena oli muodostua seurakunnan keskuskirkoksi, ja 

sen lisäksi päätettiin maakuntaan rakentaa jälleenrakennusohjelman mukaisesti yksi kirkko 

sekä kaksi rukoushuonetta. Jälleenrakennustoimikunnan työ lähti liikkeelle hitaasti ja 

vaivalloisesti. Toimikunnan työn suhteen huomioitiin, että siirtoväelle oli kertynyt liikaa 

odottamista, mutta perusteluna pidettiin suuren ja kalliin ohjelman käynnistysvaikeuksia.73  

 

Paikallistasolla Kajaanissa odottaminen näkyi seurakunnan tyytymättömyytenä väliaikaisiin 

jumalanpalveluspaikkoihin, mikä tuli esille jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ennen kirkon 

rakentamista jumalanpalveluksia pidettiin Kajaanissa evankelisluterilaisen seurakunnan 

omistamassa rukoushuoneessa ja muualla seurakunnan alueella muun muassa 

koulurakennuksissa sekä yksityiskodeissa. Tilanne aiheutti huolta seurakunnassa, jossa 

katsottiin tilapäisyyden tunnun vahingoittavan seurakuntaelämää ja vieraannuttavan ihmisiä 

kirkosta.74 Kajaanin ortodoksisen seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra, Suojärvellä 

sijainneesta Annantehtaan seurakunnasta siirtynyt Elias Huurinainen (kirkkoherrana vuodet 

1950–1973) kuvailee väliaikaisten jumalanpalveluspaikkojen olleen levottomia, sillä niissä 

järjestettiin samanaikaisesti esimerkiksi opetustoimintaa.75 Heikki Rytkölän tekemässä 

haastattelussa kirkkoherra kuitenkin kertoo luterilaisen rukoushuoneen tarjoamien tilojen ja 

kohtelun olleen hyviä seurakunnalle.76 50-luvun kirjeissään Huurinaisen esittämät 

kielteisemmät kannat seurakunnan tilattomuudesta ja väliaikaisista paikoista ovat 

tasaantuneet, kenties ajan myötä. Kirjallisuudessa Heikki Rytkölä näkee Kajaanin 

kaupungin luottamushenkilöiden ja virkakunnan suhtautumisen ortodoksiseen 

seurakuntaan olevan vaikeasti yleistettävissä kattavan tutkimuksen puuttuessa.  

 

 

 
73 Mustonen 1980, 45-46. 

74 KOSA, Kajaanin ortodoksisen seurakunnan vuosikertomukset 1953–1956. 

75 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3, Elias Huurinaisen kirje jälleenrakennustoimikunnalle, päivätty 

18.10.1955. 

76 Rytkölä 1988, 82. 



 27  

 

Kajaanin ortodoksinen seurakunta kytkeytyy taustaltaan vahvasti Raja-Karjalassa 

sijainneeseen Suojärven pitäjään, joka oli pinta-alaltaan suurin menetetyn Karjalan 

kunnista. Talvisodan alkaessa, ennen Suojärvelle sotien aikana kohdistuneita muutoksia, 

oli kunnan asukasluku ollut 15 934, joista ortodokseja oli 9473 henkeä ja evankelisluterilaisia 

5761 henkeä. Loput asukkaista kuuluivat siviilirekisteriin. Alue oli ollut pitkään melkein 

kokonaan ortodoksista, muutos luterilaisen seurakunnan kasvussa oli tapahtunut 

myöhemmin luterilaisen työvoiman tullessa Suojärvelle. Ortodoksisen seurakunnan suuruus 

näkyi siinä, että kunnan alueella toimi sotien alkaessa kaksi seurakuntaa, Suojärven 

ortodoksinen seurakunta ja Annantehtaan ortodoksinen seurakunta.77 Siirtoväkenä 

suojärveläiset jaettiin suurimmalta osin Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueille. Raja-Karjalan 

alue muodosti Petri Raivon mukaan maisemallisesti ortodoksisuuden ydinalueen 

Suomessa.78 Siirtymä tästä Kainuun alueelle, jossa ei ollut lainkaan ortodoksikirkkoja 

jälleenrakennuskauden alkaessa, on ollut huomattava muutos tuoreiden seurakuntalaisten 

elämään. 

 

Suojärveläisten koditonta uskonnollista tilannetta uusilla asuinsijoillaan Kainuussa korosti 

se, millainen oli ollut heidän lähtötilanteensa Raja-Karjalassa. Suuremman Suojärven 

seurakunnan alueella oli ollut ennen sotia kolme kirkkoa ja lukuisia kyläkohtaisia tsasounia 

eli rukoushuoneita. Uudemmassa Annantehtaan seurakunnassa oli puolestaan ainoastaan 

yksi kirkko, jonka lisäksi oli liki kymmenen rukoushuonetta.79 Sen vuoksi sopeutumisessa 

Kainuuseen sekä paikalliset että siirtoväki totuttelivat kahden kansankirkon jäsenten 

yhteiseloon uudella tapaa. Kirkkojen rakentamisen suhteen täytyy huomioida, että ennen 

sotia ortodoksiset seurakunnat olivat toimineet pitkälti maaseudulla, etenkin Karjalassa. 

Kaupungeissa toimivat kirkot seurakuntasaleinaan olivat uusi ilmiö 

jälleenrakentamiskaudella. Raja-Karjalassa oli ollut tavallista, että jokaisella kylällä oli oma 

pyhäkkö, joten alueiltaan suurten jälleenrakennusseurakuntien harvalukuiset kirkot olivat 

tästä selvästi poikkeava tilanne.80 Seurakuntia perustettaessa otettiin huomioon 

maantieteellisiä lähtökohtia esimerkiksi liikenneyhteyksien kannalta, mikä tuli 

harvaanasutussa mutta laajassa Kajaanin seurakunnassa usein esille pyhäkköjä 

 
77 Harakka 2011, 306.  

78 Raivo 1997, 284. 

79 Kuutti 2011, 277-278. 

80 Mustonen 1980, 56.  
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rakennettaessa.81 Seurakuntien toivottiin pääsevän nopeasti toimintaan, minkä vuoksi 

aluksi toivottiin pappiloiksi vanhoja rakennuksia.82 Kajaanissa tällaisesta ei kuitenkaan ollut 

keskustelua, mihin saattoivat vaikuttaa sotatuhot kaupungin alueella.  

 

2.4. Kajaani jälleenrakennuksen alussa  

Uuden seurakunnan vastaanottaneen Kajaanin kaupungin historia ulottuu aina vuoteen 

1651, jolloin ruotsalainen kreivi ja kenraalikuvernööri Pietari Brahe perusti uuden kaupungin 

Ruotsin valtakunnan syrjäiseen osaan. Kajaaniksi nimetyn kaupungin varhaiseen historiaan 

liittyy kaupungin asema idän ja lännen välissä, mitä korosti kaupunkiin venäläisiltä 

suojaamaan rakennettu linna. Linna tuhoutui 1761, jolloin kaupungissa käytiin taisteluita 

Ruotsi-Suomen ja Venäjän välillä. 1950-luvulla nykyisen Kajaanin kaupungin alue jakaantui 

Kajaanin kaupunkiin ja Kajaanin maalaiskuntaan, joten itse kaupunki oli alueeltaan 

huomattavasti pienempi kuin nykyään. Kaupunki säilyi pienenä ja matalasti rakennettuna 

1800-luvulle saakka, jolloin suurimpia rakennuksia edustivat 1828 valmistunut Raatihuone 

ja 1600-luvulla rakennettu luterilainen kirkko, joka korvattiin uudella kirkolla vuonna 1897.83 

Panu Pulma näkee 1900-luvun alun Kajaanin ainoina kaupunkimaisina piirteinä 

asemakaavan, joka siihen aikaan oli ruutuasemakaava.84 Kaupunki oli kasvanut pitkään 

hitaasti, mutta saanut uutta virtaa 1900-luvun alussa rakennetusta rautatiestä ja 

lisääntyneestä teollisuudesta. Näiden välillä oli luonnollisesti syy-seuraussuhde, sillä 

rautatie edesauttoi teollisuuden kehitystä liikenneyhteyksien ja kuljetusmahdollisuuksien 

parantumisella.85 1950-luvun alussa Kajaanin kaupungin asukasluku oli noin 13 000 

henkeä.86 

 

Uudistustarpeeseen kaupungissa vaikuttivat kasvun lisäksi myös sodan tuhot. Jo talvisodan 

aikana Kajaanissa oli tuhoutunut tai vahingoittunut 96 rakennusta, joista 49 täysin. Panu 

Pulma korostaa tutkimuksessaan sitä, miten Kajaanissa tuhot näkyivät merkittävästi 

kaupungin pienuuden vuoksi.87 Suurimmat hävitykset olivat keskustan alueella, joka loi 

suuren tarpeen kaupunginosan jälleenrakentamiselle. Tämän myötä vanhaa puurakenteista 

 
81 Mustonen 1980, 20. 

82 Mustonen 1980, 49. 

83 Lilius 1985, 50.  

84 Pulma 1994, 15.  

85 Pulma 1994, 21-23. 

86 Kajaani, 2.1.1952. 

87 Pulma 1994, 171-172. 
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rakennuskantaa ja vanhaa asemakaavaa ryhdyttiin uudistamaan. Uutta ehdotusta Kajaanin 

kaupungin yleisasemakaavasta suunnitteli Otto-Iivari Meurman, jonka aikaisempi työ 

asemakaavan suhteen nousi 1950-luvun aikana esille kirkon paikasta käydyssä 

keskustelussa.88  

 

Arkkitehtina ja professorina uraansa tehneen Otto-Iivari Meurmanin (1890–1994) työn 

voidaan katsoa vaikuttaneen usean suomalaisen kaupungin kehitykseen 1900-luvulla. 

Näihin kuuluvat Kajaanin lisäksi muun muassa Viipuria ja Joensuuta koskeneet 

yleiskaavat.89 Käytännön suunnitelmien lisäksi hänen panoksensa suomalaiseen 

asemakaavoittamisen teoriaan on ollut huomattava. Meurman työskenteli Teknillisessä 

korkeakoulussa opettaen vuodesta 1936 lähtien asemakaavoitusta. Vuosina 1940–1959 

hän toimi alan ensimmäisenä professorina Suomessa.90 Vaikka tutkielmassani nousee 

esille lähinnä Otto-Iivari Meurmanin 1940-luvun lopussa valmistunut yleiskaava Kajaanin 

kaupungille, on mainittava, että kaupungille oli valmisteltu uutta kaavaa jo 1900-luvun 

alussa. Vuonna 1905 tehtiin tarkastus, jonka perusteella uudistuksia ryhdyttiin 

suunnittelemaan. 

 

Kuitenkin jo 1903 oli vahvistettu asemakaava, joka Pulman mukaan oli vain senhetkisen 

tilanteen kuvaileminen, eikä sisältänyt tulevaisuuden ennakoimista. Vuonna 1905 Kajaanin 

kaupungissa oli järjestetty kilpailu, jonka avulla arkkitehdit pääsivät esittämään 

ehdotuksiaan kaupungin kehittämisestä. Kahden valitun ehdotuksen mukaisesti ryhdyttiin 

asemakaavavaliokunnassa suunnittelemaan uutta kaavaa. Kaavaluonnos hyväksyttiin 

kesän 1905 aikana, ja senaatti vahvisti Kajaanin asemakaavan helmikuussa 1907. Vuotta 

myöhemmin tätä täydennettiin rakennusjärjestyksen vahvistamisella, minkä kautta 

määriteltiin esimerkiksi tonttien rakennusoikeuksia. Tänä aikana vahvistettu 

rakennusjärjestys oli voimassa vielä 1950-luvulla, jolloin ortodoksinen seurakunta halusi 

rakentaa kirkkonsa.91 Sen sijaan vuoden 1905 asemakaava ei ollut enää ajankohtainen 

1950-luvulla, sillä vuonna 1919 oli vahvistettu arkkitehti Harald Andersinin suunnitelma, joka 

 
88 Pulma 1994, 299–301. 

89 Standerskjöld 2008, 17–18. 

90 Tuomi 2005, 36.  

91 Pulma 1994, 77. 
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ohjasi Kajaanin rakentamista vielä sotien välisenä aikana. Tällöin Armeijanlaakson alueesta 

tehtiin kuivajätteen kaatopaikka ja se jaettiin ruututontteihin.92  

 

Panu Pulma näkee sotaa seuranneiden vuosien olleen ongelmallisia Kajaanin 

asemakaavan kannalta, sillä vuoden 1919 kaavaa kohtaan kohdistui suuresta 

rakennustarpeesta johtuen suurta painetta, ja näkemys rakentamisen kehittämisestä 

puuttui. Sen vuoksi vuonna 1946 tehtiin professori Otto-Iivari Meurmanin kanssa sopimus 

kaupungin asemakaavan tarkistamisesta ja yleiskaavan suunnittelusta. 117-sivuinen 

ehdotus valmistui alkuvuodesta 1950, eli samanaikaisesti Kajaanin ortodoksisen 

seurakunnan perustamisen kanssa.93 Yleiskaavojen tarkoituksena oli esitellä 

alueenkäyttösuunnitelma, joka kohdistui yhden kunnan tai kaupungin alueelle. 

Asemakaavassa puolestaan pystyttiin määrittelemään tarkemmin yksityiskohtaisia 

määräyksiä.94 Yleiskaavat ulotettiin myös yksityisten omistamiin maa-alueisiin, minkä vuoksi 

ne tulivat Kajaanissa vaikuttamaan seurakunnan omistamiin tontteihinkin. Kuitenkin niiden 

kohdalla täytyy ottaa huomioon, etteivät yleiskaavat olleet lain edessä sitovia ennen vuotta 

1958, jolloin ne sisällytettiin rakennuslakiin.95 

 

Asemakaavaopissa Meurman kuvailee yleisasemakaavojen merkitykseksi sen, että 

suunnitelmien avulla voidaan tutkia yhdyskunnan kehitystä ja ohjata sitä haluttuun 

suuntaan.96 Panu Pulma mainitsee Meurmanin yleiskaavan olevan jälkikäteen ihasteltu, ja 

sitä pidettäneen suorastaan opetuskäyttöön sopivana työnä laatunsa puolesta. Tätä Pulma 

pitää osaltaan sen syynä, ettei kaavaa otettu kokonaisuudessaan käyttöön, sillä Meurmanin 

kaavan muuttamista olisi voitu pitää ongelmallisena, tai jopa skandaalimaisena.97 Asiasta 

voi hakea syytä myös sille, miksi ortodoksisen kirkon sijoittamisessa 

asemakaavamuutokselle tuli niin suuri rooli; vaikka Meurmanin asemakaavaa ei otettu 

kokonaisuudessaan käyttöön Kajaanissa, voidaan sillä ja suunnittelijan auktoriteetilla 

katsoa siitä huolimatta olleen vaikutuksia Kajaanin kaupungin asemakaavaan. Nämä 

vaikutukset näkyivät 1950-luvulla ortodoksisen seurakunnan tonttikysymyksessä erityisen 

selkeästi, sillä juuri seurakunnan kirkon paikaksi suunnitteleman Armeijanlaakson alueen 
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kehitystä pyrittiin toteuttamaan Meurmanin suunnitelmien pohjalta. Alueen asemakaava oli 

vahvistettu näiden suunnitelmien pohjalta vuonna 1949.98 Myöhemmin Meurmanin ajatukset 

puistojen merkityksestä kaupungille tulivat ajankohtaisiksi Sammonpuiston alueella. Näitä 

käsittelen tuoden mukaan asiaan liittynyttä keskustelua ortodoksiseen kirkkoon liittyen. 

 

Halutuiksi muutoskohteiksi Meurmanin toteuttamassa suunnitelmassa Pulma mainitsee 

muun muassa uusien puistokatujen rakennuttamisen paloturvallisuuden vuoksi sekä 

yleisten rakennusten tonttien lisäämisen, jotka molemmat kytkeytyvät myöhemmin kirkon 

paikan etsintään. Meurman itse kertoo Kajaanista tekemän suunnitelmansa esipuheessa 

saamastaan tehtävänannosta, että tarkoituksena oli ohjeistuksen luominen Kajaanin 

kaupunginvaltuustolle ”alueen kehittämisestä ja rakentamisesta päätettäessä”. Meurman 

painotti sitä, miten kyseessä oli nimenomaan ohjeistus, jonka perusteella asiaa voisi 

lähestyä. Kaupunginvaltuuston lisäksi Meurmanin toiveena oli se, että myös muut 

kaupunkilaiset valtuutettujen lisäksi tutustuisivat suunnitelmaan.99 Meurman toteaa 

ajatuksistaan myös sen, että toivoo yleisasemakaavan olevan yksinkertaisesti taustana 

päätöksenteolle, muttei ainoastaan siten, että päätökset myötäilisivät siinä esitettyjä ideoita. 

Tämän valossa on kiinnostava tarkastella sitä, miten Meurmanin suunnitelman avulla 

saatettiin perustella kannanottoja ”arkkitehtidiskurssin” kautta.  

 

Asemakaavoitukseen liittyi siis selvästi yhteiskuntaa edistäviä piirteitä. Meurman esitteli 

ajatuksiaan näkyvästi teoksessaan Asemakaavaoppi, jonka ensimmäinen painos ilmestyi 

vuonna 1947.100  Modernismin ihanteeseen kuului myös sosiaaliseen yhdenvertaisuuteen 

pyrkiminen suunnittelussa; tämä mahdollistaisi kaikille samat mahdollisuudet hyvään 

elämään kaupungissa.101 Asemakaavaoppia voidaan tarkastella laajemmin Kajaanin 

yhteydessä, sillä Meurmanin opit olivat juuri valmistuneen kirjan vuoksi ajankohtaisia ja 

otettu luultavasti huomioon monella tapaa kaupungin kehittämisessä. Kajaaniin 

suunnittelemansa asemakaavan johdannossa Otto-Iivari Meurman toivoi, että hänen 

suunnitelmassaan kaupunkilaisten ”henkiset ja aineelliset tarpeet tulevat tyydytetyiksi”. 

Meurman kuvaili tavoitettaan niin, että elämäntapahtumille olisi suotuisat ja viihtyisät 

kehykset. ”Kotipaikkatunteen” ajatus nivoutuu hyvin myös siirtoväen sopeuttamiseen 

 
98 Pulma 1994, 294-297. 

99 Kajaanin yleisasemakaava, 1950 
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tähdänneeseen ideologiaan: omat kirkot toivat yhdenvertaisuutta ja juurruttivat siirtoväkeä 

sijoituspaikoilleen, mitä myös jälleenrakennustyö tavoitteli ohjelmallaan.102 Epäselvien 

jälleenrakennuskauden olojen tunnetilat näkyvät Elias Huurinaisen lausunnoista ja kirjeistä, 

joista tulee ilmi tyytymättömyys väliaikaisiin jumalanpalvelustiloihin. Kirkkoherra katsoi 

näiden vaikeuttavan seurakunnan elämää ja etäännyttävän ihmisiä kirkon toiminnasta; 

merkki siitä, että kirkoton elämä ei tyydyttänyt seurakuntalaisia kokonaisuudessaan uusilla 

asuinalueillaan.103  

 

Meurman painottaa Kajaanin yleiskaavan johdannossaan sitä, miten asemakaava ei saisi 

kangistua kirjaimellisesti noudatettavaksi malliksi, vaan sen tulisi olla tarpeen tullen 

muokattavissa ”elämän tarpeita paremmin vastaavaksi”. Asianomaisten on seurattava 

asemakaavan tilannetta ja viipymättä ruvettava toimiin asian tarkistamiseksi, jos tähän on 

tarvetta.104 Meurman korostaa sitä, että asemakaava on ihmisen luomana suunnitelmana 

altis epäonnistumiselle. Asemakaava on hänen mukaansa oman aikansa lapsi, jonka vuoksi 

se muuttuu luonnollisesti ajan myötä. Asemakaavaa ei siis saa pitää muuttumattomana ja 

alkuperäisten suunnitelmien mukaisena väkisin.105 Panu Pulma mainitsee Meurmanin 

ehdotuksen perustuneen tämän arvioon Kajaanista kasvavana talouskeskuksena 

alueellaan, kuin myös ajatukseen ”ihmisläheisestä ja asukkaiden tarpeisiin vastaavasta 

kaupungista, jossa kaupungin osa- alueiden sijoittaminen palvelee tarkoituksenmukaisuutta 

ja viihtyisyyttä”. Näillä muutoksilla pyrittiin todennäköisesti luomaan modernia kaupunkia 

sodan runteleman, puutalovaltaisen maalaiskaupungin tilalle. Kaavaa varten arvioitiin, että 

kaupungin väestönkasvu jatkuisi ja asukasluku olisi 1980-luvun alussa 23 000 henkeä.106  

Meurmanin suunnitelmassa saattoi olla vielä vaikeuksia huomioida ortodoksisen siirtoväen 

vaikutusta kaupunkiin, sillä tilanne eli vielä 1940-1950 -lukujen taitteessa siirtoväen 

asettautuessa lopullisiin sijoituspaikkoihinsa. 
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Yleisten rakennusten tonteista Meurman mainitsee Asemakaavaopissa, että niiden 

puutteellinen varaaminen suunnitteluvaiheessa voi aiheuttaa ”voittamattomia vaikeuksia” 

yhdyskunnan suunnittelulle. Tämä ja varattujen tonttien sopimattomuus voivat aiheuttaa 

sen, että tarkoitusta varten täytyy suunnitella uusia tonttialueita.107 Yleiset rakennukset 

Meurman jakaa sijoittamisensa kannalta kahteen luokkaan: liikennehakuisiin ja 

liikennepakoisiin. Liikennepakoisiin kuuluvat tässä jaottelussa kirkkojen lisäksi muun 

muassa kunnalliskodit ja parantolat, sekä ainakin osittain, koulut.108 Kajaanin kirkolle 

varattava tontti on siis selkeästi liikennepakoisiin kuuluva. Tämä määritteli huomattavissa 

määrin sitä, millaiseen paikkaan kirkon pystyi sijoittamaan. Asia näkyy hyvin myös Kajaanin 

asemakaavasuunnitelmassa, johon Meurman oli selkeästi tehnyt erilliset kartat ja asetellut 

kumpaankin niihin kuuluvat paikat. Kirkolle suunniteltu niin kutsuttu ”Kettukallion tontti” 

näkyy tässä kartassa liikennepakoisena yleisen rakennuksen tonttina.109  

 

Suomessa rakentamista ohjasivat 1930-luvulta lähtien myös asemakaavalainsäädännön 

uudet tuulet, jotka vaikuttivat sen ajan kaupunkeihin. Jo vuodesta 1856 lähtien 

asemakaavoittamista oli pyritty kontrolloimaan aiempaa enemmän lainsäädännön keinoin. 

Tällöin oli otettu käyttöön esimerkiksi kaupunkien jakaminen kokoluokkiin, joka vaikutti myös 

suunnittelun ohjaamiseen.110 Vuonna 1931 vahvistettu asemakaavalaki täydentyi 

rakennussääntöasetuksella tätä seuraavan vuoden aikana. Lain myötä kunnat ja kaupungit 

saivat monopolin kaavoitukselle, mikä johtui asemakaavoittamisen ulottamisesta myös 

yksityisten omistamiin maihin. Lisäksi vaatimukseksi tuli laatia asemakaavoja kaupunkien 

kehittymistä vastaavaksi. Laissa määriteltiin myös kaikkia kuntia koskeva rakennussääntö, 

ja vaatimus kaupunkien omasta rakennusjärjestyksestä. Vuoden 1931 asemakaavalaki ei 

ottanut juuri kantaa kaupunkien esteettisiin puoliin, kuten funktionalismin säätämisaikana 

suosimiin avoimiin tiloihin, vaan Asko Salokorpi näkee sen keskittyneen erityisesti 

terveydellisiin ja kaupunkien toimintaedellytyksiä parantaviin piirteisiin. Salokorpi korostaa 

kaupunkien saaneen välineen, jonka kautta korostaa kokonaisvaltaista suunnittelua 

alueillaan, sillä laki antoi oikeuden puuttua myös yksityisten tontteihin.111 Tämän myötä asia 

 
107 Meurman 1947, 332. 

108 Meurman 1947, 334–335. 

109 Liite 2.  

110 Tuomi 2005, 100. 

111 Salokorpi 1984, 294. 
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limittyy kiinnostavasti ortodoksisten kirkkojen rakentamiseen, sillä kaupungeilla oli 

asemakaavoittamisen avulla seurakunnan omistamien tonttien suhteen vaikutusvaltaa. 

 

Meurman lainaa Asemakaavaopissa kirjoitusajankohtana voimassaollutta vuoden 1931 

asemakaavalakia katkelman verran, ja mainitsee sen olevan erityisen huomion tarpeessa. 

Asemakaavalain toisessa pykälässä, jota Meurman siteeraa, näkyy yhdyskunnan 

terveellisyyden näkökulmasta tärkeitä seikkoja. Laissa mainitaan muun muassa, että 

asemakaavan ”tulee tyydyttää liikenteen, terveellisyyden, tulenvarmuuden ja kauneuden 

vaatimukset, sekä yhdyskunnan tilantarve niihin erilaisiin tarkoituksiin, joita yhdyskunnan 

kehitys edellyttää”.112 Lisäksi mainitaan miten ”erityisesti on katsottava, että puistoja ja muita 

yleisiä istutuksia sekä yleisiä leikki- ja urheilupaikkoja järjestetään riittävästi kaupungin eri 

osiin ja ettei näihin tarkoituksiin jo aikaisemmin varattua alaa ilman pakottavia syitä 

supisteta.” Tämä yhdistettynä Meurmanin suunnitelmiin Kajaanin osalta tulivat merkittävissä 

määrin esille kirkon paikasta käydyssä keskustelussa, erityisesti luvussa 4. käsiteltävässä 

Sammonpuiston tilanteessa. 

  

 
112 Meurman 1947, 16. 
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3. ”Kirkko keskelle kylää ja elämää” 

Kuten edellisessä luvussa tuli ilmi, oli Kajaanin kaupunki modernisoitunut ennen sotia 

teollisuuden ja liikennöinnin kasvaessa, ja tämän myötä myös kehittynyt verrattain nopeasti. 

Uutta keskustaa oli luotu arkkitehti Eino Pitkäsen johdolla funktionalistiseen tyylisuuntaan 

nojaavaksi.113 Kaupungin kasvun myötä asemakaavoittamista ryhdyttiin päivittämään 

moderneja tarpeita vastaavaksi, mikä 1950-luvulla tuli suuresti vaikuttamaan ortodoksisen 

kirkon rakentamiseen. Tässä luvussa lähden avaamaan sitä, miten kaksi Kajaanin 

kaupunkikuvaa muuttanutta arkkitehtiä, Otto-Iivari Meurman (1890–1994) ja Eino Pitkänen 

(1904–1955), vaikuttivat ortodoksisen kirkon paikkaan kaupungissa. Nostan kyseisten 

arkkitehtien roolin esiin sen vuoksi, että molempia voidaan selkeästi pitää 1900-luvun 

Kajaanin kaupunkikuvan kehittäjinä, Meurmania erityisesti asemakaavan muovaajana ja 

Eino Pitkästä puolestaan kaupungin modernisoijana. Nämä meriitit takasivat sen, että 

kyseisillä arkkitehdeillä oli sananvaltaa myös niinkin tärkeän rakennuksen kuin kirkon 

sijoittamiseen, mikä näkyi myös argumenteissa kirkkoon liittyen. Rakentamisen lähtökohdat 

Armeijanlaaksossa esiteltyäni käsittelen aiheeseen liittynyttä keskustelua, jota seurakunnan 

rakentamispyrkimyksistä käytiin.  

 

3.1 Tonttien etsinnän alkuvaiheet 

Otto-Iivari Meurmanin vuonna 1947 ilmestyneessä Asemakaavaopissa käsitellään yleisten 

rakennusten yhteydessä niiden vaikutusaluetta, eli miten laajalla alueella asuvat ihmiset 

tulisivat käyttämään rakennuksen palveluita. Tämä oli otettava huomioon rakennuksen 

sijoittamisessa, muun muassa liikenneyhteyksien muodossa.114 Kajaanin ortodoksisen 

kirkon tapauksessa vaikutusalueena olisi ollut erityisesti alkuun koko Kainuu, sillä 

seurakunnan toiminta olisi keskittynyt pääpyhäkköön. Myöhemmin rakennettavat 

rukoushuoneet tosin olisivat palvelleet osaa seurakunnan asukkaista, sillä kirkon lisäksi 

Kainuuseen tuettiin jälleenrakennusohjelmassa kolmen pienemmän pyhäkön rakentamista 

niille alueille, joille siirtoväkeä oli asutettu. Näistä yksi ehti valmistua Suomussalmelle ennen 

Kajaanin kirkon rakentamista.115 Rukoushuone kuitenkin sijaitsi alueella, joka palveli 

käytännössä ainoastaan Kainuun vienalaista väestöä, joka oli menettänyt aiemman 

rukoushuoneensa sodassa.  

 
113 Aronpää 2001, 31. 

114 Meurman 1947, 335. 

115 Rytkölä 1988, 90-92. 
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Ortodoksisen seurakunnan ollessa kyseessä Meurmanin työ näkyi niin kaupungin 

yleiskaavasta tehdyssä suunnitelmassa kuin sen ulkopuolellakin. Jo maaliskuussa 1949 

Kajaanin kaupunginhallitus lähetti ortodoksiselle kirkollishallitukselle kirjeen, joka sisälsi 

Otto-Iivari Meurmanin lausunnon Kajaanin mahdollisista kirkkotonteista, sekä kaupungin 

edustajan saatesanat asiaan. Kirjeenvaihto oli osa kirkollishallituksen organisoimaa 

selvitystä siitä, millaisia mahdollisuuksia tulevaan jälleenrakennusohjelmaan kuuluvilla 

alueilla on saada tontti kirkollisia rakennuksia varten.116 Pyynnön lausunnosta Meurmanille 

oli esittänyt Kajaanin kaupungingeodeetti, ja siinä kysyttiin sekä kirkosta kuin muistakin 

seurakunnan tarvitsemista rakennuksista, kuten virastotalosta, pappilasta sekä kanttorin 

asunnosta.117 Meurmanin kantaan liittyen ja tulevien vaiheiden kannalta on kiinnostavaa, 

miten kirkon paikaksi lopullisesti tullut Sammonpuiston alue mainitaan jo hänen 1949 

antamassaan lausunnossa, jossa siellä olevaa tonttia pidetään tuskin sopivana kirkolle. 

Perustelut tähän ovat, että Meurman katsoi sen jäävän arkkitehtonisesti liian matalalle ja 

huomaamattomaksi suurehkon puistoalueen vieressä. Kaupunki kuitenkin ehdotti 

Sammonpuistoa vasta vuoden 1956 aikana, mitä käsittelen tarkemmin myöhemmässä 

luvussa.  

 

Ylipäätään Meurman piti Kajaanin vuoden 1949 tonttitilannetta lausuntoa antaessaan kirkon 

kannalta rajoitettuna, sillä hän katsoo monien yleisten rakennusten tonttien olevan 

alustavasti varattuja muuhun käyttöön, ja näiden vieläpä sopivan paremmin liikennehakuista 

asemaa vaativille yleisille rakennuksille. Lisäksi Meurman piti keskusta-alueen tarjolla olevia 

tontteja liian pieninä, sillä ajatteli tarkoituksena olevan rakentaa samalle tontille niin kirkko 

kuin muutkin seurakunnan kaipaamat rakennukset; perustelu, joka tuli myöhemmin esille 

myös kaupungin päätöksissä.118 Meurman piti tärkeänä, ettei rakentaminen tiivisty liikaa 

keskikaupungin alueelle. Kajaanin kohdalla Puistolan alue, jonka kaupungista 

kauimmaisella rajalla Kettukallion tontti sijaitsi, kuului Meurmanin Kajaanin asemakaavassa 

keskustan raja-alueisiin. Meurman itse totesi jälleenrakennustoimikunnalle lähetetyssä 

selvityksessä tontista, että se sijaitsee vielä sillä hetkellä (1949) hieman syrjäisellä paikalla, 

 
116 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3, Kajaanin kaupungingeodeetin kirje ortodoksiselle 

kirkollishallitukselle, päivätty 12.3.1949. 

117 Sama.  

118 KKA, Yleisten töiden lautakunnan arkisto, Pöytäkirjojen liitteet, Cb:1-9, Otto-Iivari Meurmanin lausunto, 

päivätty 10.3.1949. 
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mutta näki syrjäisyyden vähenevän Purolan alueen odotettavissa olevan kehittymisen 

myötä.119 

 

Keskustan kehittämistä käsitellään myös Asemakaavaopissa, jossa arkkitehti pitää 

keskustan ulkolaitojen kehittämistä terveenä vaihtoehtona rakentamisen ydinkeskustaan 

keskittämisen sijaan. Meurmanin ehdottama Kettukallion tontti sijaitsi enemmän 

asuinalueeksi kaavoitetun alueen reunalla seurakunnan toivomaan kaupungin keskustaan 

verrattuna. Kirkon rakentaminen tänne olisi toiminut Meurmanin esittämän ajatuksen 

kanssa, missä toimintoja rakennutettiin keskusta-alueen ulkopuolelle, jotta vähennettäisiin 

keskikaupungin ahtautta.120 Tämän myötä keskusta-alue voitaisiin pyhittää puistojen 

ympäröimäksi liikekeskustaksi. Keskustan avaraa tilaa pyrittiin luomaan puistoilla, mikä 

Kajaanissa risteytyy myöhempään Sammonpuiston tilanteeseen.121 Kirkoista Meurman 

mainitsee Asemakaavaopissa, että kirkot sopivat erityisen hyvin muita rakennuksia 

korkeammille paikoille, joista ne näkyvät kauas.122  

 

Arkkitehtuurin historian tutkija Riitta Nikula pitää Meurmanin huolellisuutta 

maastonmuotojen ja mikroilmastojen huomioimisessa kiitettävänä piirteenä 

asemakaavoittamisessa.123 Mikroilmastoihin tutustumisen lisäksi Meurman nimittäin pyrki 

maastonmuotojen vaihtelevuuden hyödyntämiseen: tämän kautta saatiin käyttöön myös ne 

tontit, jotka eivät olleet tasaisia tai muuten helposti hyödynnettäviä. Tätä Meurman perusteli 

kauneudella, sillä tällöin asemakaavat sulautuisivat ympäristöönsä ja luonnonoloihin.124 Voi 

olla mahdollista, että tällöin päästiin hyödyntämään luonnonkauniita, mutta rakentamiseen 

huonosti soveltuvia tontteja virkistys- ja viheralueiksi. Lisäksi tällä pystyttiin välttämään 

monotonisuutta esimerkiksi mäkisten tonttien päästessä käyttöön. Kaupungin ulkopuolella 

sijaitsevan Kettukallion tontin etuna kaupungin näkökulmasta oli se, että se olisi voinut 

helposti jäädä käyttämättä tontin kallioisen maaston ja verrattain syrjäisen sijainnin vuoksi. 

Tällaisia tontteja Meurman piti edullisina juuri yleisten rakennusten tonteille niiden ollessa 

muuten vaikeasti hyödynnettäviä esimerkiksi asuntotontteina.125 Tilanne otettiin huomioon 

 
119 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Kajaanin kaupunginhallituksen kirje jälleenrakennustoimikunnalle, 

päivätty 10.3.1949. 

120 Meurman 1947, 76. 

121 Tuomi, 2005, 43. 

122 Meurman 1947, 336. 

123 Nikula, 2005, 154. 

124 Meurman, 1947, 12. 

125 Meurman, 1947, 334. 
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myös Kajaanin ortodoksisesta kirkosta lausuntoa annettaessa. Suunnitellun kirkon 

todennäköisen pienuuden kannalta Meurman katsoi, että tämä tarvitsisi näkyvän paikan. 

Ehdotettu paikka kirkolle sopi siis monilta osin Meurmanin teoreettiseen ajatusmaailmaan, 

jota esiteltiin niin Kajaanin yleiskaavassa kuin myös Asemakaavaopissa. Tällaiset seikat ja 

niihin perehtyminen saattoivat vaikuttaa siihen, että Meurmaniin vedoten oli helppo 

perustella näkökulmiaan kirkon suhteen. 

 

Kaupungin edustajien tekemän selvitystyön ohella Meurmanin vaikutus nähtiin (Kajaaniin 

vielä perustamattoman) ortodoksisen seurakunnan jäsenten ja kirkollishallituksen 

kirjeenvaihdossa, joka oli osa samaa selvitystyötä kuin kaupungin kirje. Jälleenrakennusta 

pohjustettiin vuonna 1949 Kainuusta lähetetyssä kirjeessä kirkollishallitukselle, jossa 

seurakunnalle tonttia etsimään valtuutettu pastori Nikolai Ryymin Sotkamosta kirjoittaa 

kirkollishallituksen edustajalle Aleksi Perolalle, joka toimi myöhemmin myös 

jälleenrakennustoimikunnassa.126 Kirjeessä Ryymin selostaa kuulleensa Kajaanin 

kaupungingeodeetilta, tämän otettua yhteyttä Meurmaniin, että viimeksi mainittu oli 

ehdottanut kirkon paikaksi vähän kaupungin keskustan ulkopuolella sijaitsevaa Kettukallion 

tonttia.127 Ryymin pitää tässä vaiheessa ehdotusta hyvänä. Kirkollishallitukselle annetut 

selvitykset saattoivat siis tässä vaiheessa luoda pohjaa sille, minne rakentamista voitaisiin 

tulevaisuudessa ryhtyä toteuttamaan Kajaanissa, sillä ne huomioitiin myöhemmin 

jälleenrakennustoimikunnan työssä. Asia muuttui kuitenkin seurakunnan edustajien 

muodostaman paikallisen jälleenrakennuslautakunnan aloittaessa toimintansa vuoden 1950 

aikana, jolloin paikka todettiin seurakunnalle kelpaamattomaksi syrjäisyyden vuoksi.128  

 

Koska vuosi 1950 käytettiin pitkälti jälleenrakennustyön käynnistämiseen kansallisessa 

toimikunnassa, ei Kajaanissakaan tapahtunut kyseisen vuoden aikana paljon edistystä 

asian suhteen. Työtä tehtiin kuitenkin tontin etsimisen suhteen, mikä oli aloitettu jo 

edellisvuoden selvitystyön kautta. Joulukuussa 1950 Kajaani Oy lähetti Kajaanin 

ortodoksiselle seurakunnalle kirjeen, jossa yhtiö tarjosi omistamaansa tonttia seurakunnalle 

ostettavaksi hintaan 300 markkaa neliömetri, mukaan lukien myös alueella kasvavan 

 
126 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3, Nikolai Ryyminin tiedonanto jälleenrakennustoimikunnalle, 

päiväämätön. 

127 KKA, Yleisten töiden lautakunnan arkisto, Pöytäkirjojen liitteet, Cb:1-9, Otto-Iivari Meurmanin lausunto, 

päivätty 12.3.1948. 

128 KOSA, Kajaanin ortodoksisen seurakunnan vuosikertomus 1950.  
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puuston. Tontti olisi sijainnut Kajaanin maalaiskunnan alueella, lähellä Kajaani-Oulu –

valtatietä. Kirjeessä mainittiin, että lopulliset tonttialueet määrittyisivät arkkitehti Pitkäsen 

ehdotuksen mukaisesti, missä näkyi Pitkäsen vaikutusvalta asiasta päätettäessä. Tilanne ei 

kuitenkaan edennyt Kajaani Oy:n ehdotusta pidemmälle, sillä seurakunta ei pitänyt tonttia 

itselleen sopivana sen sijainnin vuoksi.129   

 

Sen sijaan marraskuussa 1951 seurakunta ilmoitti jälleenrakennustoimikunnalle 

löytäneensä kaksi tonttia, joista oli neuvottelemassa kajaanilaisten yksityishenkilöiden 

kanssa. Asia oli siis liikahtanut tonttien etsinnästä eteenpäin, ja Kajaanin ortodoksinen 

seurakunta valmisteli jälleenrakennustaan tonttien osalta käsittelemällä saamiaan 

tarjouksia. Tässä vaiheessa tarjouksia oli neljä, joista kolme oli Kajaanin kaupungin ja yksi 

maalaiskunnan alueelta. Tarjoajina toimivat Kajaanin kaupunki Kettukallion tontillaan, kuten 

myös jo mainittu Kajaani Oy, sekä yksityishenkilöistä Pirisen ja Lehtisen perikunnat, joiden 

mukaan seurakunnan ostamat tontit pitkään tunnettiin.130 Kirkkotontin etsintä katsottiin 

marraskuussa 1951 seurakunnan puolesta selväksi vastattaessa 

jälleenrakennustoimikunnan tiedusteluun asian edistymisestä. Neljästä mahdollisesta 

tarjouksesta seurakunta päätyi hyväksymään yksityishenkilöiden tarjoukset tonteista, jotka 

sijaitsivat kaupungin keskustassa lähellä toisiaan. Lehtisen tontti, joka sijaitsi 

Armeijanlaakson alueella, oli suunnitteilla kirkon tontiksi ja lähes tien toisella puolella 

sijaitseva Pirisen tontille oli tarkoitus rakentaa tilat kirkkoherranvirastolle ja seurakuntasalille. 

Ostopäätökset tehtiin jälleenrakennustoimikunnan kanssa yhteistyössä ja toimikunnan 

hyväksyminä, sillä seurakunnan oma toimivalta asian suhteen oli vähäinen. Kaupat tehtiin 

vuoden 1952 tammikuussa, jolloin jälleenrakennustoimikunta oli antanut asiaan lupansa. 

Tonttien etuna seurakunnankokous oli pitänyt sitä, että tontit olisivat valmiita rakennettaviksi 

niillä sijanneiden talojen tuhouduttua talvisodan aikana.131  

 

 

 

 

 
129 KOSA, Kajaanin ortodoksisen seurakunnan vuosikertomus 1951. 

130 Rytkölä, 1988, 86. 

131 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3, Elias Huurinaisen kirje jälleenrakennustoimikunnalle, päivätty 

9.11.1951. 
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Lehtisen ja Pirisen tontteja ostaessaan toukokuussa 1952 kirkkoherra Elias Huurinainen 

kirjoitti jälleenrakennustoimikunnalle ja pyysi aiempien ohjeiden mukaan tyyppipiirroksia 

kirkkoa varten, pitäen tätä tässä vaiheessa aiheellisena.132 Lisäksi kirkkoherra kyseli 

kirjeessään sitä, milloin rakentaminen voitaisiin aloittaa seurakunnassa, vaikka toivottua 

asemakaavamuutosta ollut luonnollisestikaan vielä hyväksytty. Huurinaisen kirje osoittaa 

uskoa siihen, että asemakaavamuutoksen kanssa ei tulisi olemaan ongelmia. Asiaan saattoi 

vaikuttaa perehtymättömyys Meurmanin suunnitelmaan, joka vielä tuossa vaiheessa oli 

melko tuore.  

 

3.2. Armeijanlaakso muutoksessa 

Tässä alaluvussa käsittelen seurakunnan kirkkoa varten vuonna 1952 ostamaa Lehtisen 

tonttia, joka sijaitsi Armeijanlaakson kaupunginosassa. Vuoden 1952 aikana kirkon 

rakentaminen ei ollut vielä edennyt jälleenrakennustoimikunnan työn hitauden vuoksi, minkä 

tähden vasta vuosi 1954 oli jälleen tapahtumarikas seurakunnan rakentamistyön 

valmistelun näkökulmasta. Tontin ostovuoden lisäksi vuonna 1953 asia ei ollut edistynyt 

juuri lainkaan, mikä johtui edellisen vuoden tapaan pitkälti jälleenrakennustoimikunnasta. 

Tällöin kuitenkin jälleenrakennustoimikunnan valtuuttama tarkastaja kävi Kajaanissa 

tutustumassa seurakunnan ostamiin tontteihin, minkä toivottiin edesauttavan aloitettavaa 

rakennustyötä. Raportissaan hän kehui tonttien olevan kauniilla paikalla, tilojen ollen vapaita 

ja avaria kirkon ja pappilan rakentamiseksi.133 Tällä myöhemmin pyrittiin torjumaan ajatuksia 

siitä, että seurakunta olisi toiminut liian omavaltaisesti tontteja ostaessaan, mikä näyttäytyi 

kaupungissa käydyssä keskustelussa.  

 

Armeijanlaakson suhteen Otto-Iivari Meurmanin lisäksi merkittävä arkkitehti Kajaanin 

ortodoksisen kirkon paikanvalinnan suhteen oli Eino Pitkänen, joka toimi Kajaanissa 1930-

luvulta saakka, ja jonka vaikutusta kaupungin sodanjälkeiseen kaupunkikuvaan Panu Pulma 

pitää huomionarvoisena. Vaikka Pitkäsellä ei ollut virallista asemaa Kajaanin kaupungissa 

esimerkiksi kaupunginarkkitehtina, hänen mielipiteensä tuli esille kirkon sijoittamisessa 

kaupungin alueelle. Eino Pitkänen työskenteli oman arkkitehtitoimistonsa kautta Kajaanissa 

aktiivisesti, niin kaupungin kuin siellä merkittävän toimijan Kajaani Osakeyhtiön rakennuksia 

 
132 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3, Elias Huurinaisen kirje jälleenrakennustoimikunnalle, päivätty 

3.5.1952. 

133 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3, insinööri Mauno Laakson kirje jälleenrakennustoimikunnalle, 

päivätty 30.3.1954. 
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suunnitellen. Työnsä kaupungissa hän aloitti jo 1930-luvulla ja työskenteli aina 

poismuuttoonsa vuonna 1954 saakka.134 Pitkäselle annetaan usein kunnia siitä, että tämä 

muovasi Kajaanissa työskennellessään kolmen vuosisadan aikana rakentuneesta 

kaupungista ulkoisesti modernin pikkukaupungin. Tästä merkityksestä, ja Pitkäsen 

arkkitehtuurin suuresta vaikutuksesta kaupunkiin, kertoo myös Pitkäsen suunnittelemien 

Kajaanin keskustan funkistalojen kuuluminen Museoviraston valtakunnallisesti merkittäviin 

rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.135   

 

Suorimmin Meurmanin ja Pitkäsen suhde ortodoksisen kirkon tilanteeseen näkyi siinä, että 

molemmat olivat mukana laatimassa käyttösuunnitelmia Armeijanlaakson alueelle, jonka 

alueella seurakunnan kirkkotontiksi ostama Lehtisen tontti sijaitsi. Tämän lisäksi arkkitehdit 

olivat kaupungin kannalta tärkeitä mielipidevaikuttajia, joihin, erityisesti Meurmaniin, 

vedottiin päätöksenteossa niin kaupungin edustajien kuin seurakunnankin taholta. Vaikka 

näiden kaupungille merkittävien arkkitehtien suora vaikutus oli kirkon osalta olemassa jo 

vuodesta 1949, kuten seurakunnan tonttihankintoja kuvatessa tuli esiin, käytiin 

arkkitehteihin liittyen eniten keskustelua vuosien 1954–1955 aikana. Armeijanlaakson 

asemakaava oli vahvistettu vuoden 1949 loppupuolella, eli muutama vuosi ennen Lehtisen 

tontin myymistä seurakunnalle. Siinä määrättiin, että seurakunnan omistamalle paikalle sai 

rakentaa yhdestä kolmeen kerrosta korkean asuinrakennuksen. Seurakunta päätti kaupat 

tehtyään hakea paikalle muutosta, joka olisi mahdollistanut kirkon eli yleisen rakennuksen 

rakentamisen paikalle.  

 

Vaikka Meurmanin vuonna 1949 suunnittelemaa Kajaanin yleiskaavaa ei otettu 

kokonaisuudessaan käyttöön, voidaan sillä katsoa olleen siitä huolimatta vaikutuksia 

kaupungin suunnitteluun. Nämä vaikutukset näkyivät 1950-luvulla ortodoksisen 

seurakunnan tonttikysymyksessä erityisen selkeästi, sillä Armeijanlaakson alueen kehitystä 

pyrittiin alkuvaiheessa toteuttamaan Meurmanin suunnitelmien pohjalta. Meurmanin uraa 

tutkinut Timo Tuomi näkee keskustan aseman kaupungissa sellaisena, että alueelta 

toivottiin erityistä edustavuutta sekä arkkitehtonista korkeatasoisuutta. Lisäksi keskustan tuli 

erottua ympäristöstään jo kauempaa, ja olla korkeammin rakennettua kuin muut alueet; 

tähän vaikuttaa erityisesti maanhinta ja kysyntä, jolloin korkeammista rakennuksista saa 

 
134 Pulma 1994, 303–304. 

135 Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1296, luettu 20.4.2020. 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1296
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paremmin tuottoisia.136 Tuottoisuus voi olla yksi syy, joka puhutti Armeijanlaakson suhteen, 

sillä liiketontti voitiin nähdä jo korkeutensa vuoksi yksikerroksista yleistä rakennusta 

sopivampana. Meurman loi myös pohjan sille, että ortodoksinen kirkko sijoitettaisiin 

keskusta-alueen ulkopuolelle sijaitsevalle Kettukalliolle; ajatus, joka pysyi kaupungin 

suosiossa pitkään, mutta ei ollut seurakunnalle mieluinen. Kettukallion tontti sijaitsi 

puolestaan enemmän asuinalueeksi kaavoitetun alueen reunalla kaupungin keskustaan 

verrattuna. Kirkon rakentaminen tänne olisi toiminut Meurmanin esittämän ajatuksen 

kanssa, missä toimintoja rakennutettiin keskusta-alueen ulkopuolelle, jotta voitaisiin 

vähentää keskikaupungin ahtautta.137 

 

Seurakunnan kannalta Pitkäsen merkitys tuli näkymään Lehtisen tonttia koskeneessa 

päätöksenteossa. Seurakunnan itselleen kirkkotontiksi ostama tontti sijaitsi 

Armeijanlaakson alueen laitamilla, joten uudet suunnitelmat tulivat vaikuttamaan kirkon 

rakentamiseen merkittävästi. Arkkitehtien näkökulmat olisivat jatkossa myös jotain, mihin 

kirkon rakentamista koskevat mielipiteet pohjautuisivat. Huomioitavaa on, että 

Armeijanlaaksoa pidettiin kenties keskeisen sijaintinsa sekä alueen vähäisen käytön vuoksi 

potentiaalisena alueena toteuttaa rakentamista, joka muokkaisi Kajaanin kaupunkikuvaa 

uudenlaiseen suuntaan. Armeijanlaaksosta toivottiin kaupungin suunnitelmissa uutta, 

modernia aluetta. Tämän toteuttaminen olisi ollut mahdollista niistä syistä, että alue oli 

keskeisellä paikalla ja sotatuhojen jälkeen aiemmin rakentamaton.  Timo Tuomi näkee 

sodanjälkeisen ajan kaupunkisuunnittelussa sellaisen piirteen, että sodan aiheuttamat tuhot 

koettiin myös mahdollisuudeksi modernisoida kaupunkia uudenlaisia ihanteita vastaaviksi 

luomalla lisää avaruutta umpinaisten rakenteiden tilalle.138 Sama suuntaus oli nähtävissä 

Jeffry Diefendorfin mukaan myös muualla Euroopassa; esimerkiksi Saksassa kaupunkien 

laajat pommitukset antoivat kaupunkisuunnittelijoille ja arkkitehdeille mahdollisuuden 

modernisoida kaupunkia.139  

 

Kajaanin kohdalla Armeijanlaakso oli tälle ihanteellinen paikka, sillä se oli sekä keskeisellä 

paikalla, että sodan pahiten vaurioittamia paikkoja kaupungissa. Kaatopaikkana käytettyä 

 
136 Tuomi 2005, 30–31. 

137 Tuomi 2005, 43. 

138 Tuomi 2005, 46. 

139 Diefendorf 2014, 619. 



 43  

 

Armeijanlaakson aluetta päätettiin vuonna 1954 kehittää uusilla suunnitelmilla.140 Elokuussa 

1954 Kajaanin kaupungin yleisten töiden lautakunta, kaupunginhallitukselta saamansa 

tehtävän mukaan, päätti tilata arkkitehti Eino Pitkäseltä ehdotuksen käyttöä varten.141 Syynä 

Pitkäsen valintaan käyttösuunnitelman suhteen saattoi olla se, ettei Kajaaniin ollut tuolloin 

vielä nimetty kaupunginarkkitehtiä. Pitkäsen vaikutus kaupunkikuvaan oli tullut kuluneina 

vuosina hyvin esille, vaikkei tällä virallista asemaa kaupungin palveluksessa ollutkaan. 

Armeijanlaaksoa pidettiin yleisesti keskeisen sijaintinsa sekä alueen vähäisen käytön takia 

potentiaalisena alueena toteuttaa rakentamista, joka muokkaisi Kajaanin kaupunkikuvaa 

uudenlaiseen suuntaan.142  

 

Armeijanlaakson muutoshaaveet näkyivät myös paikallisessa julkisuudessa. Esimerkiksi 

6.1.1956 Kainuun Sanomissa ilmestyi uutinen otsikolla ”Muuttuvaa Kajaania – 

Armeijanlaaksosta tulee todennäköisesti Kajaanin ylväin kaupunginosa”. Uutisessa 

luonnehditaan, miten vaikka ”tällä hetkellä sitä koskevat rakennussuunnitelmat ovat 

kuolleessa pisteessä, on siitä huolimatta kiteytymässä suuria suunnitelmia, jotka tulevat 

muuttamaan maisemakuvan ehkä Kajaanin ylväimmäksi”. Tekstissä kerrotaan myös, että 

alueesta on tehty kaksikin suunnitelmaa, joissa on ”ehdotuksia aina 9-kerroksisten 

tornitalojen rakentamiseksi”. Armeijanlaakso näyttäytyi siis kaupungille, kuten mahdollisesti 

myös arkkitehdeille, mahdollisuutena luoda uudenlaista Kajaania kaupungin 

”sisääntuloväylälle”, jollaiseksi aluetta kuvattiin, sen sijaitessa liikenteen risteyskohdassa 

kaupunkiin tultaessa etelästä päin.143 Koska Armeijanlaakson alue oli tällaisessa asemassa, 

saattoi alueen merkityksellisenä pitäminen näkyä myös kirkon kysymyksessä, sillä kirkko 

olisi ollut ensimmäisiä maamerkkejä etelästä kaupungin keskustaan saavuttaessa. 

 

Pohjustaakseni Armeijanlaakson ja Lehtisen tontin tilanteen käsittelyä tuon lyhyesti esiin 

yleisten töiden lautakunnan tilaamia suunnitelmia alueen käytöstä, sillä näillä oli 

myöhemmin huomattavia vaikutuksia seurakunnan tonttikysymystä koskeneeseen 

keskusteluun. Näiden suunnitelmien pohjalta asiaa ryhdyttiin käsittelemään ensin 

 
140 KKA, Yleisten töiden lautakunnan arkisto, Pöytäkirjojen liitteet, Cb:1-9, Yleisten töiden lautakunnan 

päiväämätön muistio. 

141 KKA, Yleisten töiden lautakunnan arkisto, Pöytäkirjat, Ca:1-4, päivätty 31.8.1954. 

142 Kainuun Sanomat, ”Muuttuvaa Kajaania – Armeijanlaaksosta tulee todennäköisesti Kajaanin ylväin 

kaupunginosa”, s. 6, 6.1.1956. 

143 Sama. 
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kaupunginhallituksessa ja sittemmin kaupunginvaltuustossa ortodoksisen kirkon omistaman 

Lehtisen tontin ollessa kyseessä. Eino Pitkänen valmisti vuodeksi 1954 suunnitelmansa 

Armeijanlaakson alueen käytöstä, mitä käsiteltiin yleisten töiden lautakunnassa vuosina 

1954–1955. Osa käsittelystä ajoittui osittain Pitkäsen elokuussa 1955 tapahtuneen 

kuoleman jälkeiseen aikaan, minkä vuoksi käännyttiin hänen nimeään kantaneen 

arkkitehtitoimiston muiden suunnittelijoiden puoleen. Marraskuussa 1954 ortodoksisen 

seurakunnan tilannetta pohdittiin kokouksessa, jossa lautakunta käsitteli Eino Pitkäsen 

laatimaa Armeijanlaakson käyttösuunnitelmaa. Lehtisen tonttia pidettiin liiketalolle 

sopivampana yleisen rakennuksen paikan sijaan.144 Eino Pitkäsen suunnitelmaa 

Armeijanlaakson käytöstä pidettiin lautakunnassa pääasiallisesti onnistuneena, mutta 

seurakunnan tontin käyttö herätti eriäviä mielipiteitä, minkä vuoksi Pitkäsen toivottiin etsivän 

vaihtoehtoista ratkaisua. 

 

Yleisten töiden lautakunnan jäsen Aslak Fränti, joka myöhemmin tunnettiin seurakunnan 

kannan aktiivisena puolustajana kirkkokysymyksessä, piti toistuvasti esillä Lehtisen tontin 

kysymystä, ja korosti kannanotoissaan paikan edustavuutta kirkon tonttina. Eino Pitkänen 

puolestaan näki arkkitehtonisesti välttämättömänä sen, että paikalle rakennettaisiin 

kaksikerroksinen tai matalampi liiketalo. Samassa kokouksessa Pitkänen haki asiaan 

ratkaisua siten, että ortodoksisen kirkon sijoittamista mietittäisiin Armeijanlaakson läheiselle, 

niin ikään keskustassa sijaitsevalle Ämmäkoskenkadulle. Ratkaisun hakeminen ei 

kuitenkaan johtanut tiettävästi ehdotusta pidemmälle, eikä pöytäkirjaan ole merkitty mitään 

lautakunnan kannasta Pitkäsen ehdotukseen.145 Ehdotusta ei muutenkaan mainita 

tarkemmin Pitkäsen suunnitelmissa, vaan se tulee esille vain lautakunnan pöytäkirjoista ja 

lehdistössä. Ehdotus mainitaan Kainuun Sanomien uutisessa Armeijanlaaksosta, kertoen 

että Pitkäsen suunniteltu kirkon paikka Ämmäkoskenkadulla on katsottu valtuustossa 

tarkoitukseen sopimattomaksi.146 Tämän perusteella on mahdollista, että Pitkänen pohti 

asiaa osallistuessaan kokoukseen, muttei tehnyt asiasta virallisempaa suunnitelmaa 

kokouksen edustajien ollessa tyytymättömiä ehdotukseen.  

 

 

 
144 KKA, Yleisten töiden lautakunnan arkisto, Pöytäkirjat, Ca:1-4, päivätty 17.11.1954. 

145 KKA, Yleisten töiden lautakunnan arkisto, Pöytäkirjat, Ca:1-4, 17.11.1954. 

146 Kainuun Sanomat, 18.11.1954.  
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Ortodoksisen kirkkokunnan näkökulmasta Lehtisen tonttia ympäröineen alueen 

muutostilanne tarkoitti sitä, että Armeijanlaaksoa koskevat käyttösuunnitelmat vuosien 

1954–1955 tehtiin tiedoksi kansalliselle jälleenrakennustoimikunnalle, johon kirkkoherra 

Huurinainen piti aktiivisesti kirjeitse yhteyttä. Kirjeissä käsiteltiin mielipiteitä kirkon aseman 

suhteen. Seurakunnan tonttia koskeneesta asemakaavamuutoksesta tiedottamisen lisäksi 

kirkkoherra nosti jyrkästi esille päätöksiin osallistuneen Pitkäsen kannanotot Kajaanin 

kaupunkikuvan suhteen, todeten tämän osoittavan seurakunnan omistamaa tonttia aivan 

toisiin tarkoituksiin ja olevan seurakunnan hakeman asemakaavamuutoshakemuksen 

suurimpia vastustajia. Tämä näkyy esimerkiksi Huurinaisen 15.3.1955 lähettämässä 

kirjeessä jälleenrakennustoimikunnalle, jossa mainitaan miten Eino Pitkänen olisi 

keskusteltuaan arkkitehti Savoniuksen kanssa maininnut ”eräässä tilaisuudessa” myös 

Savoniuksen kannattavan kirkon rakentamista pappilan viereen kaupungin puistoon. Tämä 

olisi edellyttänyt, että seurakunta ja kaupunki vaihtaisivat tontteja. Huurinaisen käsityksen 

mukaan Savoniuksen kanta olisi kuitenkin muuttunut seurakunnan mielipiteen mukaiseksi 

tämän käytyä paikan päällä katsomassa tontteja. Kirkkoherra toivoo seurakuntaa puoltavan 

lausunnon saamista Savoniukselta jälleenrakennustoimikunnan kautta, ”etteivät 

vastustajamme voisi enempää nojata häneen asiassa”.147 Kaupungissa esiintynyt 

arkkitehtidiskurssi tuotiin siis tiettäväksi myös jälleenrakennustoimikunnalle, ja vedottiin että 

tätä kautta seurakunta saisi itse asiaa koskevien arkkitehtien auktoriteettia edukseen.  

 

3.3. Seurakunnan toiveet käsittelyssä 

Keskustelua kirkon mahdollisesta sijoittamisesta Armeijanlaaksoon jatkettiin 

kaupunginhallituksen kokouksessa maaliskuussa 1955, jolloin hyödynnettiin myös yleisten 

töiden lautakunnan tekemää taustatyötä alueen suhteen. Tällöin seurakunta oli hakenut 

asemakaavamuutosta omistamaansa Lehtisen tonttiin, toivoen että se voitaisiin muuttaa 

yleisen rakennuksen tontiksi. Kokouksen ensimmäisessä puheenvuorossa, jonka piti 

porvarillisen vaaliliiton edustaja, toivottiin asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Tässä 

puheenvuorossa tuotiin esiin sopivuusdiskurssia kirkon paikkaan liittyen, sillä vaikka 

arkkitehtejä käsiteltiin puheenvuorossa, eivät ne mene arkkitehtien auktoriteettia 

korostavaan arkkitehtidiskurssiin, jossa toisen puhujan (arkkitehdin) asiantuntemusta 

esiintuomalla pyrittiin korostamaan omia kannanottojaan. Tämän sijaan puheenvuorossa 

 
147 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3, Elias Huurinaisen kirje jälleenrakennustoimikunnalle, päivätty 

15.3.1955. 
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kyseenalaistettiin heidän esittämänsä näkemykset Lehtisen tontin sopivasta käytöstä. 

Puheenvuorossa esiteltiin yleisten töiden lautakunnassa käsiteltyä Pitkäsen 

käyttösuunnitelmaa Armeijanlaakson alueesta, jota valtuutettu ei pitänyt 

liikenneratkaisultaan sopivana, ja toivoi myös Meurmanin suunnitelman tarkistamista. 

Sopivuusdiskurssi näkyy myös selkeästi lauseissa ”Ei käsitä, ettei kirkko siihen sopisi.” sekä 

Pitkäsen suunnitelmaan viitaten ”Huoltoaseman paikaksi aivan sopimaton.” 

 

SKDL:n edustaja totesi, miten asiassa: 

 

Tunteisiin vedotaan liikaa. Pitkänen mainitsi bensiiniasemasta, mutta vain esimerkkinä. Yleensä 

on pyritty noudattamaan Meurmanin asemakaavaa. Kannattaa kaupunginjohtajaa. 

 

Seurakuntaa ja kirkon puolustajia yhdisti tyytymättömyys joitain perusteluja kohtaan, 

esimerkiksi Eino Pitkäsen Lehtisen tontille ehdottama bensiiniasema oli asia, joka ei 

miellyttänyt seurakuntaa eikä kaikkia valtuutettuja. Bensiiniasema toimi siis esimerkkinä, 

jota käytettiin, vaikka se ei ollut ainoa vaihtoehto.148 Asioita koettiin siis kärjistettävän, jolloin 

osa vastapuolen tarjoamasta tiedosta saatettiin jättää huomiotta. 

 

Yhteiskuntaa rakentavien voimien vaaliliittoa edustanut valtuutettu vetosi seurakunnan 

puolesta muihin valtuutettuihin sanomalla, miten: 

 

Meidän oma kirkkokin keskellä kaupunkia. Ei paranna näköalaa Kruununpuodinmäelle. Täytyy 

osoittaa huomaavaisuutta. Ei aivan kirkon viereen tule korkeita rakennuksia. Kannattaa 

Fräntiä. Bysanttilainen tyylikään ei häiritse.  

 

Ajatus tunteisiin vetoamisesta liiallisessa määrin tuo mielenkiintoisen näkökannan 

diskurssien välille. Arkkitehtidiskurssin, jota kirkon vastustajat usein käyttivät, voidaan 

katsoa olevan pitkälti järkeen ja faktoihin vetoavaa; tämän kautta tuotiin esiin 

asiantuntijoiden näkemyksiä ja asemakaavoittamisen teoriaa. Uskontodiskurssiin 

puolestaan liittyy selvästi enemmän tunnepitoista retoriikkaa. Tähän voi liittyä se, miten 

kirkkoihin viitattiin. Seurakunnan toivomaa asemakaavamuutosta kannattaneet toivat esille 

sitä, että myös luterilainen kirkko oli keskellä kaupunkia. Tässä puheenvuorossa 

luterilaiseen kirkkoon viitattiin ”meidän omana kirkkonamme”, mikä osaltaan ilmentää 

 
148 KKA, Kaupunginhallituksen arkisto, Pöytäkirjojen liitteet, Cb33-34, päivätty 25.3.1955. 
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ortodoksista kirkkoa ”toisena”. Tässä kuitenkin muodostuu mielenkiintoinen kontrasti, kun 

luterilainen kirkko on paikkakunnalla ”meidän oma kirkkomme” ja uuden seurakunnan kirkko 

”kreikkalainen”. Pohdinnassa oli, loukkaisiko haetun asemakaavamuutoksen hylkääminen 

seurakuntaa, ja ylipäätään uskonnollisten asioiden arkaluontoisuus. Myös toiveen 

huomaavaisuuden osoittamisesta voi ajatella koskevan sitä, että kyseessä on uskonnollinen 

rakennus ja siirtoväki, jonka sopeutumista halutaan edistää uskonnollisten olosuhteiden 

kohentamisella. Tähän vastataan aiempaa puheenvuoroa kannattaen niin, että nostetaan 

esille uskontodiskurssia, tuoden esille se, miten uskonnolliset asiat ovat arkaluontoisia 

käsiteltäviä. Tämän kuitenkin kaupunginjohtaja pyrkii kumoamaan toteamalla, ettei 

kyseessä ole seurakunnan loukkaus, vaan että asiasta olisi tullut neuvotella ennen tontin 

ostoa.  

 

Bysanttilaisen tyylin sopeutuminen maisemaan oli ollut myös jälleenrakennustoimikunnan 

pyrkimyksenä, sekä Suomessa vallitsevana ajatuksena ortodoksisessa 

kirkkorakentamisessa jo 1920-luvulta lähtien. Argumenttia tarkastellessa voidaan nähdä 

varautuminen siihen, että osa valtuutetuista olisi pitänyt bysanttilaista tyyliä häiritsevänä 

kaupunkikuvassa. Diskurssianalyysia tutkineen Arja Jokisen mukaan tämä sopii 

valtuustogenreen ja poliittiseen puheeseen ylipäätään. Tällaisessa tyylissä on tavallista se, 

miten argumenttiin varaudutaan etukäteen sitä kumoamalla. Tässä olisi voinut olla 

mahdollista, että kirkkoa olisi pidetty ulkoisesti häiritsevänä kaupunkikuvassa. Kuitenkin 

keskustelussa mainitaan hyvin harvoin kirkon ulkoisia piirteitä, tämän kommentin ollessa 

ainoita siihen kohdistuneita näkemyksiä. Tähän lisättiin argumentti, ettei myöskään 

luterilainen ”meidän oma kirkkomme”, häiritse näköalaa. 

 

Näihin pohdintoihin saattoi vaikuttaa myös se, että siirtoväen sopeutumista yritettiin tukea 

valtiollisella tasolla, mistä yhtenä seurauksena oli juuri jälleenrakennusohjelma, jolta 

seurakunta sai voimakkaasti taustatukea. Kaupunginjohtaja korostaa puheenvuorossa sitä, 

että seurakunnan olisi tullut neuvotella tontin ostamisesta ennen kauppojen tekemistä. 

Osittain tämän kautta hän ei pidä seurakuntaa loukkaavana sitä, ettei asemakaavamuutosta 

hyväksytä. On mahdollista pohtia, missä määrin kaupungin vastahakoisuuteen muuttaa 

asemakaavaa vaikutti se, että seurakunta oli hylännyt kaupungin ehdotuksen ja sen sijaan 

ostanut tontin neuvottelematta asiasta etukäteen kaupungin kanssa. 
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Myös sopivuusdiskurssi tuotiin kokouksessa esiin, sillä paikan sopivuutta 

jumalanpalveluksiin epäiltiin. Tässä kaupungin katsottiin voivan osoittaa toinen paikka 

seurakunnalle, joka sopisi tähän tarkoitukseen paremmin. Ehdotusta ei kuitenkaan tässä 

yhteydessä avata, mutta muissa yhteyksissä asiaa on kytketty esimerkiksi liikenteen 

aiheuttamiin haittoihin. Kokouksen lopussa äänestettiin siitä, laitettaisiinko asia 

kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti vielä pöydälle, vai muutettaisiinko asemakaavaa 

seurakunnan toivomusten mukaisesti. Äänestys päättyi kaupunginjohtajan ehdotuksen 

hyväksi äänin 6-3.149  

 

Yksi tarkimmin ylös kirjatuista kaupunginvaltuuston kokouksista Armeijanlaakson 

asemakaavaa koskien käytiin 27.4.1955, seuraten edellisessä kuussa pidettyä 

kaupunginhallituksen kokousta. Tällöin keskusteltiin siitä, hylättäisiinkö seurakunnan 

hakema asemakaavamuutos, kuten kaupunginhallitus oli ehdottanut. Kokouksen 

pöytäkirjan avulla on mahdollista tarkastella sen hetkistä keskustelua Lehtisen tonttiin ja 

Armeijanlaakson asemakaavaan liittyen. Keskustelun alussa kaupunginhallituksen edustaja 

porvarillisesta vaaliliitosta toteaa, että seurakunnan omistama tontti on kooltaan täysin 

riittävä kirkolle, sillä kirkon kooksi on suunniteltu 200 neliömetriä. Keskustelussa käy ilmi, 

että kaupunginhallituksen vähemmistön kantana oli suostua seurakunnan toiveeseen, ja 

että valtuuston tulisi toimia tämän ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginvaltuustossa ehdotus 

seurakunnan toiveeseen suostumisesta sai myös kahden muun valtuutetun kannatuksen. 

Aineistona huhtikuisessa kokouksessa käytettiin kaupungin ulkopuolisen arkkitehdin, eli 

kansallisen jälleenrakennustoimikunnan kanssa työskennelleen arkkitehti Selim 

Savoniuksen lausuntoa, jollaista Elias Huurinainen oli aiemmin toivonut 

jälleenrakennustoimikunnalta seurakunnan tueksi. Savonius, toisin kuin Pitkänen ja 

Meurman, piti Lehtisen tonttia kirkolle sopivana. On mahdollista pohtia sen merkitystä, että 

Savonius tarkasteli asiaa kaupungin ulkopuolelta. Toisaalta jälleenrakennustoimikunnan 

kautta lausuntoa annettaessa on puollettu näiden mielipidettä. Lisäksi Savoniuksella ei ollut 

samanlaista näkemystä Kajaanin keskustan kehittämisestä kuin Meurmanilla ja Pitkäsellä, 

jotka olivat työskennelleet asian parissa.  

 

 
149 KKA, Kaupunginhallituksen arkisto, Pöytäkirjojen liitteet, Cb:33-34, päivätty 25.3.1955. 

  



 49  

 

Paikan vilkkaus on asia, joka näyttäytyy toistuvana argumenttina puolin ja toisin. Myös 

tämän voi yhdistää sopivuusdiskurssiin, jossa pohditaan käsiteltävänä olevien tonttien 

soveltuvuutta kirkon paikaksi. Tätä diskurssia edustaa myös se, että tonttia pidettiin kooltaan 

riittävänä kirkolle. Sopivuutta rakennettiin diskurssissa omaa kantaa puolustavaksi, mikä 

näkyy esimerkiksi paikan liikenteisyydestä keskusteltaessa. Seurakuntaa puolustavien 

kannanottona on tuoda ”kirkko lähelle kylää ja elämää”, missä voi nähdä ajatuksen siitä, että 

kirkko ansaitsee kaupungissa keskeisen ja helposti lähestyttävän paikan ja näin muotoutuu 

osaksi paikallista elämää. Vastustajien kuvaus samassa kokouksessa on se, että 

seurakunnan haluama paikka on liian rauhaton. Koska diskurssissa tuodaan esille usein 

paikan rauhattomuutta, tämä näkemys myös kyseenalaistetaan toteamuksella: 

 

Miksi Tehdaskatu on nyt tullut kovin rauhattomaksi. Hyvä paikka. 

 

Argumentilla voidaan ilmaista sitä, että kyseisen alueen rauhattomuutta ei olisi aiemmin ollut 

tiedossa, vaan että kirkon vastustajat korostaisivat sitä omaa kantaansa tukeakseen. Näissä 

eroavaisuuksissa korostuu argumentaatioposition puolueellinen luonne, joka mahdollistaa 

kahden ristiriitaisen mielipiteen esittämisen totena. Paikan vilkkautta koskevaan diskurssiin 

liittyy läheisesti argumentit siitä, onko paikka liian liikenteinen kirkolle. Teoriapohjaa 

vastustajat saattoivat löytää Otto-Iivari Meurmanin Kajaania koskevasta yleiskaavasta, 

jossa kirkko oli merkitty liikennepakoiseksi, mikä näyttäytyi puolestaan 

arkkitehtidiskurssissa.  

 

Kiinnostavaa keskustelussa on asiasta päättämisen lykkäämisen kannalla olleen SKDL:n 

valtuutetun kommentti, jossa todetaan, ettei kaikkea kuultua ollut otettu huomioon. Tämä 

saa kannatusta toiselta valtuutetulta, joka kannattaa tarkkaa harkitsemista asian suhteen. 

Vastalauseena korostetaan sitä, että asia olisi ratkaistava käynnissä olevassa kokouksessa. 

Seurakunnan puolustajien perusteena on se, että seurakunnan toivottujen asemakaavojen 

hylkääminen voidaan nähdä kiusantekona. Tämän voi osaltaan liittää uskontodiskurssiin, 

että valtuutetut perustelevat seurakunnan toiveiden noudattamista uskonnollisten 

kysymysten arkaluontoisuudella ja seurakunnan vastustaminen on tätä kautta kiusantekoa. 

Asia voi heijastella laajemmin ajan ilmapiiriä, johon siirtoväki asettui ja josta toivottiin 

kansallisen yhtenäisyyden vuoksi mahdollisimman sujuvaa. 
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Viimeinen puheenvuoro päätettiin Yhteiskuntaa rakentavien voimien vaaliliiton edustajan 

toteamukseen: 

 

Ikävää, ettei kirkonpaikkaa voida rehellisesti antaa.  

 

Kokous päätettiin hyväksymällä kaupunginjohtajan ehdotus siitä, että asemakaavamuutosta 

Lehtisen tontille ei hyväksyttäisi. Vastaehdotuksena oli suostua seurakunnan toiveeseen, ja 

äänestystulos asiasta oli 6-3 asemakaavamuutoksen hylkäämisen puolesta.  

 

Kesäkuussa 1955 asian käsittelyä jatkettiin, sillä kaupunginvaltuustossa järjestettiin 

Lehtisen tontin asemakaavamuutoksesta äänestys, jonka tulos meni hyvin tasaiseksi. 

Käsittelyssä oli kaupunginhallituksen keskustelu siitä, muutettaisiinko Lehtisen tontti 

seurakunnan toiveen mukaisesti yleisen rakennuksen tontiksi. Tällöin asiassa oli päädytty 

siihen, ettei seurakunnan valitus antaisi aihetta asemakaavamuutokseen. 

Kaupunginvaltuuston ensimmäisen puheenvuoron pyyntönä sen sijaan oli asian 

palauttaminen kaupunginhallitukselle ”todella hyvän paikan” löytämiseksi. Tästä kuitenkin 

luovuttiin, sillä ehdotus ei saanut kannatusta. Tämä mahdollisesti oli keino välttää sitä, että 

seurakunta olisi saanut tahtonsa läpi Armeijanlaakson asemakaavan suhteen, minkä vuoksi 

ehdotus ei miellyttänyt seurakuntaa puolustavia valtuutettuja. Ensimmäisen puheenvuoron 

jälkeen palattiin siihen, onko Lehtisen tontti sovelias kirkon paikaksi, minkä SKDL:n 

valtuutettu tiivisti lauseeseen:  

 

Ei ole kirkkoa varten tämä paikka.  

 

Koska ilmeisesti aiempaan kommenttiin liittyi se, että tonttia ei ollut kaavoitettu kirkolle 

sopivaksi tontiksi, vetosi Maalaisliittoa edustanut ja seurakunnan toiveita puolustanut 

valtuutettu, miten: 

 

Meurmania on muutettu ennenkin. 

 

Keskustelussa näkyi tällä kertaa erityisesti arkkitehtidiskurssi sekä viivästymisdiskurssi. 

Jälkimmäinen oli osan valtuutetuista peruste siihen, että ajatus ”todella hyvän paikan” 

etsimisestä torjuttiin. Toiveet paremman paikan etsinnästä heijastavat puolestaan 
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sopivuusdiskurssia, sillä tätä kautta tuodaan esille, että joku toinen paikka voisi olla 

tarkoitukseen sopivampi.  

 

Sekä aloituspuheenvuoro, jossa toivottiin paremman paikan löytämistä, että siihen kantaa 

ottanut saivat kannatusta muilta valtuutetuilta. Puhuttava asia oli myös se, että seurakunta 

oli tontin virallinen haltija. Tästä pääsee pohtimaan sitä, mikä merkitys tontin omistamisella 

on sen käytön suhteen. Seurakunta oli alusta saakka pitänyt melko itsestään selvänä sitä, 

että asemakaavamuutos olisi helppo toteuttaa, missä oli vedottu myös aiempiin ratkaisuihin. 

Valtuustossa Yhteiskuntaa rakentavien voimien vaaliliittoa edustanut valtuutettu nosti 

kuitenkin esille ajatuksen siitä, että:  

 

Tontin omistusoikeus ei tuota oikeutta rakentaa siihen mitä vain.  

 

Tämän kautta syntyy kiinnostava suhde siihen, miten suuri oikeus kaupungilla on hallinnoida 

rakentamista asemakaavoittamisen kautta. Jälleen keskustelu paikan runsaasta liikenteestä 

otettiin käyttöön, mikä ilmensi sopivuusdiskurssia. Tällä kertaa kirkon puoltajat totesivat, että 

kirkko kyseisellä paikalla aiheuttaisi itse liikenteelle vähiten haittaa. Tämä käänsi 

tavanomaisen asetelman päälaelleen, sillä tavallisesti vedottiin liikenteen aiheuttamaan 

haittaan kirkolle, eikä kirkon liikenteelle. Kokouksen lopuksi suoritettiin äänestys, jonka 

tuloksena oli tukea kaupunginhallituksen esittämää ehdotusta hylätä asemakaavamuutos. 

Äänestyksen tulos oli 14-13, eli äänet jakautuivat selvästi kaupunginhallitusta ja 

seurakunnan toiveita kannattaneiden kesken.150 

 

Seurakunnan ongelmana Armeijanlaakson ollessa kyseessä oli lähtökohtaisesti tontin 

ostaminen alueelta, jonka käyttö oli muutoksessa; tämä johtui osittain seurakunnan 

puutteellisista tiedoista vuonna 1952 ja osin toiveikkuudesta omalle tontilleen hakeman 

asemakaavamuutoksen helppouden suhteen. Seurakunnan ja kaupungin vuoropuhelussa 

käsiteltiin seurakunnan tietämättömyyttä asemakaavatilanteesta, kuten esimerkiksi 

syyskuussa 1955 yleisten töiden lautakunnan antaessa lausuntoaan kaupunginvaltuustolle 

ortodoksisen seurakunnan tapauksesta.  

 

 
150 KKA, Kaupunginvaltuuston arkisto, Kaupunginvaltuuston päätöslistat, Cd:6, päivätty 22.6.1955. 
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3.4. ”…rakennetaan, ei rakenneta, rakennetaan…” 

Syyskuussa 1955 kaupunginvaltuusto käsitteli myös Kajaanin seurakunnan toimittamaa 

valituskirjelmää Lehtisen tontin asemakaavamuutoksen hylkäämisestä, ja laati 

kokouksessaan tähän soveltuvaa vastaselitystä. Seurakunnan toimittaman kirjelmän 

kirjoittajana toimi kirkkoherra Huurinainen, ja se liittyi valitukseen, joka oli toimitettu Oulun 

lääninhallitukselle.151 Valitus oli tehty heinäkuussa 1955 ja koski kaupunginvaltuuston 

saman vuoden kesäkuussa tekemää päätöstä Lehtisen tontin muuttamisesta yleisen 

rakennuksen tontiksi. Kaupungin mukaan seurakunnalla oli ollut asiasta väärää tietoa, jonka 

vuoksi se oli valituksessaan viitannut tonttiin asuntotonttina vanhan kaavan mukaisesti, 

Armeijanlaakson alueen uusi, Meurmanin tekemä asemakaava oli ollut voimassa vuodesta 

1949, eli jo seurakunnan ostaessa Lehtisen tontin. Yleisten töiden lautakunta antoi asiasta 

lausuntonsa, jossa tilanteesta kerrottiin, ettei asemakaavassa voida muuttaa Tehtaankadun 

liikennöintiä niin, että se häiritsisi kirkkoa vähemmän. Tämä oli ollut tärkeimpiä perusteita 

kirkon sijoittamiseen muualle kuin seurakunnan haluamalle tontille, ja kumosi seurakunnan 

ajatuksia siitä, ettei kirkon käyttö hiljaa liikennöityinä aikoina haittaisi.  

 

Valituksen tueksi seurakunta esitti monenlaisia argumentteja, kuten kyseenalaisti 

kaupunginvaltuuston tekemän äänestyksen tuloksen. Päätös oli syntynyt 14 äänellä 13 

vastaan, ja seurakunta epäili osan äänestäjistä olleen tietämättömiä kokonaistilanteesta 

liittyen tontin hankkimiseen ja kirkon rakentamistyöhön, minkä tähden tätä asiaa avattiin 

valituksessa, erityisesti korostaen jälleenrakennustoimikunnan osuutta asiaan. Seurakunta 

myös kertoi kuulleensa valtuutetun äänestäneen erehdyksessä vastaan, vaikka 

tarkoituksena oli äänestää asian puolesta. Tämän seurakunta vetosi tarkoittaneen sitä, että 

tosiasiassa päätös olisi ollut seurakunnan toiveen mukainen.152 Valituksessa voi näyttäytyä 

se, miten seurakunta suhtautui kaupungin itseään koskeviin päätöksiin, mikä näkyy 

esimerkiksi siinä, miten seurakunta totesi: 

 

Tietystikin voidaan väittää, että päätöksen on sanellut puhdas tarkoituksenmukaisuusharkinta. 

 

 
151 KKA, Kaupunginvaltuuston arkisto, Kaupunginvaltuuston päätöslistat, Cd:6, päivätty 9.9.1955. 

152 Sama. 
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Valituskirjelmässä esitellään asemakaavan muutoksen perusteita. Edellä mainitussa 

sitaatissa seurakunta luo mahdollisuutta, että pitäisi todellisina hylkäämisperusteina jotain 

muuta syytä kuin tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Tämä voi heijastaa sitä, miten 

seurakunta koki itseensä suhtauduttavan kaupungissa, vaikka tonttikysymyksessä edettiin 

asemakaavoittamiseen keskittyen. Valituksessa viitataan jälleenrakennustoimikunnalta 

lähetettyyn lausuntoon, jossa vahvistetaan heidän tukensa tonttiostokselle; tontin 

korostettiin olevan tarkan perehtymisen jälkeen hyväksytty ostettavaksi kirkolle. Asiaan 

perehtyneisyyttä alleviivattiin erittelemällä jälleenrakennustoimikunnan kokoonpanoa eri 

toimijoista ja mahdollisuutta käyttää asiantuntijoita vahvistaakseen kuvaa siitä, että 

tapauksessa oli mietitty asiaa monesta näkökulmasta jo valtiollisella tasolla. 

Valtiovarainministeriö oli hyväksynyt tontin ostamisen saatuaan 

jälleenrakennustoimikunnalta puoltavan kirjelmän, mikä tuodaan esille seurakunnan 

valituksessa: 

 

Voinemme tässä ohimennen mainita, että asetuksen 17 §:n mukaan toimikunnassa on 

puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joista yksi edustaa valtiovarainministeriötä, yksi 

opetusministeriötä, yksi rakennushallitusta ja yksi kreikkalaiskatolista kirkkokuntaa, minkä 

lisäksi toimikunnalla voi tarpeen mukaan käyttää asiantuntijoita. Jo toimikunnan 

kokoonpanostakin voidaan päätellä, että kaikki mahdollisuudet on tarkkaan punnittu 

harkittaessa varojen myöntämistä tontin ostamista varten. 

 

Tämän seurakunnan lähettämän valituksen pohjalta valtuusto laati asiaan vastineen, jossa 

perusteltiin hylkäystä. Koska tästä kokouksesta ei ole säilynyt liitteitä, joissa puheenvuoroja 

olisi kirjattu ylös, löytyvät perustelut ainoastaan kaupunginvaltuuston päätöslistasta 

tarkemmin erittelemättä. Tällöin analysoitava materiaali on eri tavalla arvioitavissa, sillä 

esimerkiksi valtuutettujen argumentteja ei ole saatavilla, vaan materiaali on laadittu 

tietynlaisen kaavan mukaan.  

 

Perusteluina tuodaan esille aluksi se, että tontti on tonttikirjassa virheellisesti merkitty 

asuntotontiksi ostovaiheessa. Tämä johtui siitä, että kyseinen tontti oli ennen sodan 

aiheuttamia tuhoja toiminut tässä käytössä, ja muuttunut vuonna 1949 I-III -kerroksisen 

liikerakennuksen tontiksi Meurmanin suunnitelman myötä. Lisäksi vertailtiin Lehtisen ja 

Kettukallion tonttien kokoja. Näistä ensiksi mainittu oli 1457 neliömetriä ja jälkimmäinen 

3600 neliömetriä, minkä vuoksi seurakunnan tontin katsotaan käyvän hyvin ahtaaksi. Tällöin 

kaupunki pitää välttämättömänä, että seurakunnan pitäisi saada kaupungilta lisämaata. 
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Paikalla olevaa liikennettä kuvataan vilkkaaksi. Kaupungin vastineessa näkyvät erityisesti 

paikan sopivuuteen liittyvät näkökannat, sillä siinä korostetaan liikenteen 

uudelleenjärjestelyn mahdottomuutta paikalla. Lisäksi Armeijanlaakson asemakaavan 

kautta hyödynnetään Meurmanin näkökulmia alueen käytöstä, mikä jälleen vetoaa 

arkkitehtien auktoriteettiin.  

 

Armeijanlaakson käyttösuunnitelmaa valmistellut yleisten töiden lautakunta pyysi 

ortodoksisen seurakunnan tontin kysymyksestä lausuntoa Kajaanin kaupungin 

rakennustoimistolta. Rakennustoimisto antoi lausunnon asiasta marraskuussa 1955.  

Rakennustoimiston kanta oli jättää tonttijako käsittelemättä siihen saakka, että mahdollinen 

asemakaavamuutos saataisiin lopullisesti ratkaistua. Sen lopussa mainitaan, että jos kirkon 

rakentaminen tulisi asemakaavassa mahdolliseksi, voisi sen kanssa samanaikaisesti laatia 

tonttijaonmuutoksen, ettei rakentaminen viivästyisi enempää.153  

 

Lääninhallituksen päätös asian suhteen saatiin huhtikuussa 1956. Tässä seurakunnan 

hakema asemakaavamuutos hylättiin.154 Seurakunnan tilanne ja erityisesti Lehtisen tontin 

kysymys päätyivät paikallisen sanomalehden Kajaanin pilapiirroksen aiheeksi vuoden 1956 

aikana. Tässäkin tapauksessa otettiin kantaa kirkon rakentamiseen liittyvän päätöksenteon 

hitauteen, eli viivästymistä koskeva diskurssi huomioitiin myös sanomalehdistössä, asettaen 

ongelmallinen ja hidas päätöksenteko jo vitsin aiheeksi. Kuvaa edelsi Oulun 

lääninhallituksen päätös, jossa hylättiin seurakunnan tekemä valitus kaupunginvaltuuston 

hylkäämästä asemakaavamuutoksesta koskien Lehtisen tonttia. Pilakuvassa155, jonka 

nimeksi on annettu ”Lehtisen tontti” on kuvattuna ortodoksipappi, joka seisoo aidatun, 

rakentamattoman alueen vieressä, ajatuskuplassa ollen valmiiksi rakennettu kirkko aidan 

sisäpuolella. Käsissään pappi pitää kukkaa, johon liittyen kuvatekstissä on ”…rakennetaan, 

ei rakenneta, rakennetaan…”, viitaten kukkien terälehdillä tehtyyn leikkiin ”rakastaa, ei 

rakasta, rakastaa”, jossa viimeiseksi jäävä osa lorusta ratkaisee tuloksen.  

 

 

 

 
153 KKA, Kaupunginhallituksen arkisto, Pöytäkirjojen liitteet, Cb:33-34, päivätty 8.11.1955. 

154 KKA, Kaupunginvaltuuston arkisto, Päätöslistat, Cd:7, päivätty 28.7.1956. 

155 Liite 3. 



 55  

 

Pilakuvan kautta voitiin ilmentää kaupungin sisäisiä jännitteitä kirkon tilanteesta. Otsikot ja 

pilakuva toivat vuodesta toiseen esille sitä, miten hidasta päätöksenteko asian suhteen oli. 

Kokoomuslainen Kajaani -lehti156 ja 1950-luvulla maalaisliittolainen Kainuun Sanomat157 

kuuluivat puoluekannaltaan pääasiallisesti seurakunnan kannattajiin. Tämä näkyi myös 

seurakunnan asioinnissa jälleenrakennustoimikunnan kanssa, missä Elias Huurinainen 

mainitsi erityisesti vasemmistolaisten kaupungin luottamushenkilöiden vastustavan kirkon 

rakentamista.   

  

 
156 Pulma 1994, 324. 

157 Sama. 
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4. ”Ei ainoaa puistoaluetta olisi syytä kirkolla pilata.”  

Lehtisen tontin hylättyjen asemakaavamuutoshakemusten jälkeen kirkko rakennettiin 

vuosien 1957–1959 aikana seurakunnan Kajaanin kaupungilta ostamalle Sammonpuiston 

tontille, josta kaupat tehtiin vuonna 1956. Kyseisen tontin myötä kirkko sijoittui lopulta 

Kajaanin evankelisluterilaisen kirkon naapuriin, missä kirkot erottavat toisistaan puistoalue. 

Sammonpuiston tontin oston jälkeen rakentamista viivästytti myyntivuonna 1956 Kajaanin 

kaupungille asiasta tehty valitus, jonka käsittely kesti vuoteen 1957.158  

 

Ennen Sammonpuiston ostamista seurakunnalla oli lyhytaikainen pyrkimys rakennuttaa 

kirkko samaan aikaan Lehtisen tontin kanssa ostetulle Pirisen tontille. Tämä tontti oli 

alkujaan tarkoitettu pappilan ja seurakuntatalon tontiksi, mihin tarkoitukseen se päätyikin 

lopulta. Pirisen tontille rakentamiseen tähdännyt vaihe seurasi Lehtisen tontin 

asemakaavamuutoksen hylkäystä vuonna 1956. Koska vaiheeseen ei juuri ehtinyt liittyä 

keskustelua kaupungin päätöksenteossa, ei tästä vaiheesta ole säilynyt paljoa tietoa. Sen 

sijaan seurakunnan tehtyä ehdotuksen aiheesta harkittiin lyhytaikaisesti sitä, että Pirisen 

tontti olisi vaihdettu vastaavan kokoiseen alueeseen kaupungin kanssa.159 Asiasta 

luovuttiin, sillä seurakunta tarvitsi tonttia omaan käyttöönsä seurakunnan tiloille, joihin 

kuuluisi pappilan lisäksi seurakuntasali ja vuokrattavia asuntoja.160 Syynä tästä tontista 

kiinnipitämiseen lienee ollut se, että vaikka kirkkoa ei saatukaan tulevan pappilan viereiselle 

Lehtisen tontille, oli Sammonpuisto kuitenkin lähietäisyydellä pappilalle varattuun nähden, 

verrattuna keskustan ulkopuolella sijaitsevaan Kettukallion tonttiin. Toivomus seurakunnan 

toisen tontin säästämisestä omaan käyttöön esitettiin kaupunginvaltuustolle, joka kaupungin 

rakennustoimiston ehdotuksesta päätti esittää seurakunnalle toista tonttia omilta mailtaan 

Sammonpuiston alueelta. Kyseisestä ehdotuksesta alkoi vaihe, jossa kirkkoa ryhdyttiin 

kaupungin ideasta sijoittamaan puistoalueelle keskustassa.  

 

Seurakunnan itsensä ehdottamaa Pirisen tonttia rakennustoimisto pitää lausunnossaan 

epäsopivana siinä mielessä, että kirkko jäisi paikalla vastarakennetun suuren, Eino Pitkäsen 

suunnitteleman keskuskansakoulun ja liikenteen varjoon, minkä myös yleisten töiden 

lautakunta vahvisti. Seurakunnan kummankaan omistaman tontin paikka ei ollut yleisten 

 
158 Pulma 1994, 372. 

159 KKA, Kajaanin kaupunginvaltuuston arkisto, Päätöslistat, Cd:7, päivätty 28.5.1956. 

160 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3, Elias Huurinaisen kirje jälleenrakennustoimikunnalle, päivätty 

27.9.1956. 
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töiden lautakunnan mielestä kirkolle tarpeeksi rauhallisessa ja edustavassa kohdassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sen sijaan perusteluina Sammonpuiston soveliaisuudesta kirkon paikaksi Kajaanin 

kaupungin rakennustoimisto piti tontin arvokkuutta, rauhallisuutta, keskustan läheisyyttä ja 

näkyvää paikkaa puiston keskellä. Lisäksi luterilainen kirkko sijaitsi alueen läheisyydessä. 

Myös yleisten töiden lautakunta puolsi tätä ehdotusta.161 Näitä perusteluita saatettiin 

hyödyntää päätöksenteon yhteydessä käydyssä keskustelussa ja sopivuusdiskurssissa, 

jota oli jo Lehtisen tontin aikana usein sivunneet rauhallisuuden vaatimukset.  

 

Luterilaisen kirkon läheisyys loi mielenkiintoista lähtökohtaa käydylle keskustelulle. 

Arkkitehti Maija Rautamäki on kirjoittanut vuonna 1992 ilmestyneeseen ortodoksisten 

pyhäkköjen suunnittelua käsittelevään konferenssiraporttiin pyhäköistä osana maisemaa. 

Rautamäki tuo esille ajatuksen siitä, miten maisema on hierarkkinen ja tätä kautta 

heijastelee yhteiskuntansa arvomaailmaa ja valta-asemia. Käytännössä Rautamäen väite 

on nähtävissä siinä, että arvokkaimmiksi katsotut rakennukset saavat arvoasemaansa 

vastaavat paikat.162 Kajaanin kohdalla ortodoksinen kirkko voitiin Sammonpuistossa katsoa 

vertautuvaksi läheiseen luterilaiseen kirkkoon, mikä herätti keskustelua myös 

päätöksenteossa. Keskustelua kirkon paikasta käytiin vuonna 1956 myös lehdistön kautta 

sekä kaupungin ja jälleenrakennustoimikunnan yhteisissä neuvotteluissa.   

 

4.1. ”Me emme ole kaupungin viranomaisten kanssa asiasta  

neuvotelleet emmekä neuvottele” 

Syyskuussa 1956 Elias Huurinainen antoi väliaikatietoja jälleenrakennustoimikunnalle 

pitääkseen rakentamista organisoivan tahon asioiden tasalla. Tällöin seurakunta oli hakenut 

asemakaavamuutosta seurakuntatalon paikaksi aiotulle Pirisen tontille, johon olisi 

rakennettu molemmat rakennukset. Kirjeen kirjoitusajankohtana tilanne seurakunnan 

asemakaavamuutoksen suhteen oli pöydällä, mistä Huurinainen toteaa kirjeessään, ettei 

”asia ei niin ollen ole edistynyt laisinkaan”.  

 

Vaikka kirjeessä annetaan ymmärtää, etteivät asiat kaupungin kanssa ole edistyneet, siinä 

kuvataan miten ”mielialat yleensä kaupungissa ovat meidän puolellamme”. Tämä antaa 

arvokasta tietoa siitä, miten seurakunta koki itseensä suhtauduttavan kaupunkilaisten 

 
161 KKA, Yleisten töiden lautakunnan arkisto, Merkintäkirjat, päivätty 10.8.1956. 

162 Rautamäki 1992, 106-107. 
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keskuudessa, vaikka kaupungin hitaus päätöksenteossa aiheutti tyytymättömyyttä.  

Haluttomuus toimia itsenäisesti suhteessa kaupungin päättäviin elimiin ilmeni kirjeessä 

jälleenrakennustoimikunnalle. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että seurakunta ilmoitti 

haluttomuudestaan käydä neuvotteluja kaupungin kanssa yksin, vaan toivoi 

jälleenrakennustoimikunnan edustajaa ja kirkkoa suunnittelevaa arkkitehti Ahosta tuekseen 

paikan päälle. Tässä näkyy myös seurakunnan toiminnassa se, että arkkitehtien 

auktoriteettia haluttiin hyödyntää omaksi edukseen. Huurinainen kirjoittaa, miten: 

 

Me emme ole kaupungin viranomaisten kanssa asiasta neuvotelleet emmekä neuvottele.163  

 

Neuvottelut päätettiin järjestää, ja niiden toteuttamispäivänä 5.10.1956 ilmestyi maakunnan 

suurimmassa sanomalehdessä Kainuun Sanomissa uutinen seurakunnan senhetkisestä 

tilanteesta otsikolla Kajaanin ortodoksinen seurakunta tekee työtä uutterasti maakuntamme 

ortodoksisen väestön hyväksi. Alaotsikoksi uutisessa on laitettu Seurakunnan jäsenet 

kaipaavat omaa kirkkoa. Tämän tekstin alkuun todetaan, miten pitkät välimatkat ja 

kirkottomuus ovat olleet haitallisia seurakuntalaisten yhteydenpidolle. Haastatellun 

seurakuntalaisen mukaan väliaikaisissa paikoissa järjestetyt palvelukset eivät ole 

korvanneet oman kirkon omistamista, minkä vuoksi uusille asuinpaikoille juurtumisen on 

katsottu jääneen puutteelliseksi.164 

 

Tarjotakseen neuvottelutukea seurakunnalle jälleenrakennustoimikunnan edustajat tulivat 

kirkkoherran toiveen mukaisesti Kajaaniin neuvottelemaan ratkaisua kaupungin kanssa. 

Myös neuvottelujen sisältöä tuotiin julki lehdistössä; Kainuun Sanomat jatkoi uutisointiaan 

6.10.1956 otsikolla Kajaanin ortodoksisen kirkon paikasta ei päästy vieläkään sopuun. 

Uutisen sisältönä oli tuoda esille vaiheita kysymyksestä, joka oli ollut ”pidemmän aikaa 

vireillä”. Uutisessa kerrotaan, miten tarkoituksena oli yrittää päästä sopuun tonttiasiasta. Jo 

otsikossa kuitenkin kerrotaan, ettei tässä ole onnistuttu. Neuvotteluista kerrotaan, että niissä 

oli aluksi keskusteltu mahdollisuudesta vaihtaa tontteja seurakunnan ja kaupungin välillä. 

Tämä ei kuitenkaan seurakunnalle sopinut sen vuoksi, että vaihdettavaksi haluttu tontti oli 

varattu pappilalle, mikä viittaa luvun alussa esiintuotuun Pirisen tontin tilanteeseen. 

 
163 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3, Elias Huurinaisen kirje jälleenrakennustoimikunnalle, päivätty 

27.9.1956. 

164 Kainuun Sanomat, ”Kajaanin ortodoksinen seurakunta tekee työtä uutterasti maakuntamme ortodoksisen 

väestön hyväksi”, 5.10.1956. 
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Kaupungin taholta ehdotettiin paikaksi Sammonpuistoa, jota koskevia neuvotteluja 

päätettiin jatkaa kaupungin ja seurakunnan välillä. Lopussa todettiin, että kirkon paikka tulisi 

määräytymään näiden jatkoneuvottelujen tuloksen perusteella.165  

 

Heli Kananen katsoo sanomalehdistön roolina sodanjälkeisenä aikana olleen korostaa 

siirtoväen tulosta koituneita hyviä puolia.166 Asialla pyrittiin edesauttamaan sopeutumista, 

mikä voi kenties selittää kajaanilaisenkin lehdistön siirtoväkeä ja sen myötä ortodoksista 

seurakuntaa koskenutta uutisointia. Maalaisliittoa tukeneen Kainuun Sanomien uutiset 

haastatteluineen esittelevät kirkon tilannetta vuoden 1956 syksyllä monipuolisesti, ja tuovat 

ilmi tilanteen ongelmallisuutta seurakunnan kannalta. Niissä tuodaan esille seurakunnan 

työtä ja seurakuntalaisten omia näkemyksiä tilanteestaan. Sekä pääotsikko Kajaanin 

ortodoksisen kirkon paikasta ei päästy vieläkään sopuun että toisen uutisen alaotsikko 

Seurakunnan jäsenet kaipaavat omaa kirkkoa korostavat asiaa ympäröivää 

viivästymisdiskurssia. Uutisissa kuvataan muutenkin asiaa siten, että tuodaan nähtäville 

seurakuntalaisten kirkottomuutta ja siitä johtuneita ongelmia. Tällaisen lähestymistavan voi 

yhdistää uskontodiskurssiin, sillä asiaa lähestyttiin sen kautta, miten kirkottomuus vaikutti 

seurakuntalaisten uskonnonharjoittamiseen.  

 

4.2. ”Pidämme sen jäsenet jo puhtaina kajaanilaisina” 

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen edustaja sekä ortodoksisen seurakunnan aktiivinen 

puolustaja Aslak Fränti kirjoitti Kainuun Sanomiin seurakuntaa kohdanneen uutisoinnin 

perusteella ilmaistakseen mielipiteensä seurakunnan tonttitilanteesta. Vaaleissa Fränti oli 

edustanut aiemmin Maalaisliittoa, mutta toimi tuolloin Yhteiskuntaa rakentavien voimien 

vaaliliiton ehdokkaana.167 Kirjoitus ilmestyi seuraavana päivänä Kainuun Sanomien 

käsiteltyä edellisenä päivänä laajasti seurakunnan senhetkistä tilannetta, joka oli tällöin 

pysähdyksissä.168 Fräntin tekstin perusteella on mahdollista tutustua aihetta 

ympäröineeseen keskusteluun, jossa erityisesti puolustettiin seurakunnan pyrkimyksiä 

saada haluamansa tontit käyttöön. Lisäksi erilainen ilmaisuväylä tuo toisenlaisia puolia esiin, 

sillä mielipidekirjoituksessa päätöksentekoon osallistuva kaupunkilainen pääsee laajemmin 

avaamaan omia näkökantojaan tilanteesta ilman vastapuolen näkökulmia. Kuitenkin 

 
165 Kainuun Sanomat, ”Kajaanin ortodoksisen kirkon paikasta ei päästy vieläkään sopuun”, 6.10.1956. 

166 Kananen 2015, 122. 

167 Pulma 1994, 325. 

168 Kainuun Sanomat, Aslak Fräntin mielipidekirjoitus, 7.10.1956. 
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tekstissä on huomattavissa se, miten siinä varaudutaan samalla asiasta mahdollisesti 

esitettäviin vastalauseisiin. Nämä olivat sellaisia, joita vuosien saatossa oli nostettu esiin 

kirkosta käydyssä keskustelussa. 

 

Mielenkiintoista Fräntin tekstissä on se, miten seurakuntalaisiin viitataan. Kannanotossa 

nostetaan esille suhtautumista siirtoväkeen, sillä johdatellessaan aiheeseen Fränti 

mainitsee näiden olevan tervetulleiksi toivotettuja ja jo kajaanilaisiksi katsottavia. Tämä 

ilmaistaan toteamalla, miten: 

 

Sotien jälkeen on tänne Kajaaniin muodostunut oma ortodoksinen seurakunta, jonka me vanhat 

kajaanilaiset olemme lausuneet tervetulleiksi ja pidämme sen jäsenet jo puhtaina kajaanilaisina.   

 

Katkelmassa Fränti etäännyttää mielipidettä omastaan viittaamalla ”meihin vanhoihin 

kajaanilaisiin”, luoden mielikuvaa yleisestä mielipiteestä siirtoväkeen suhtautumisessa. 

Myös pidempään maakunnan alueella asuneiden vienalaisortodoksien Fränti korostaa 

kirjoituksessaan olevan jo niin nivoutuneita kainuulaisuuteen, ettei tätä väestöryhmää 

tavallisesti edes muisteta erillisenä. Näissä viitataan tavallaan myös sopeutumisen 

oletukseen: ortodoksisen seurakunnan jäsenet ovat sopeutuneita silloin, kun heitä ei 

muisteta oman kirkkokuntansa jäseniksi tai muiksi kuin kainuulaisiksi. Seurakuntaan 

puolestaan viitataan omana, jolloin se voidaan katsoa kaupunkiin kuuluvaksi asiaksi.  

 

Seurakunnan omistamien tonttien suhteen Fränti painottaa tekstissään niiden olevan 

ostettuja niin, että ortodoksit saisivat itselleen kaupunkikuvaan soveltuvan kirkon 

pappiloineen. Lisäksi Fränti korostaa, miten seurakunta on noudattanut tontteja ostaessaan 

ja niille asemakaavamuutosta hakiessaan asianmukaista järjestystä. Tässä voitiin pyrkiä 

kumoamaan käsityksiä seurakunnan vääränlaisesta tai hätiköidystä toiminnasta tonttiensa 

suhteen. Seurakunnan aiemmat vaikeudet kirkkonsa suhteen Fränti tiivistää lyhyesti siihen, 

että kaupunki on vastustanut sekä Lehtisen tontin että toisen, seurakuntatalolle ostetun 

tontin rakennuttamispyrkimyksiä. Yksityiskohtaisemmin asiaa ei kirjoituksessa käsitellä, 

vaan Fränti suoraan huomauttaa, ettei puutu syihin tällä kertaa. Asiaan voi olla syynä se, 

että erityisesti Lehtisen tonttia on käsitelty tässä vaiheessa jo useaan otteeseen, ja 

pyrkimykset saada kirkko kyseiselle tontille ovat kaikesta käsittelystä huolimatta haudattu. 

Tämä voi myös viitata siihen, että asiaan liittyy jännitteitä viivästymisestä johtuen, eikä niitä 

haluta eritellä ja näin herättää epäsopua tilanteeseen liittyen. Kirjoituksessa kuitenkin 
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annetaan tätä kautta ymmärtää, ettei päätöksenteko asian suhteen ole ollut kaupungille 

helppoa. 

 

Mielipidekirjoituksen taustalla voi olla halu nostaa julkisuuteen ortodoksisen kirkon asemaa 

paikallisen vaikuttajan näkökulmasta, ja aivan erityisesti edistää meneillään olevaa 

päätöksentekoa Sammonpuiston tontista seurakunnan hyväksi. Mielipiteidensä ohessa 

Fränti esittelee kaupungin keskuudessa esiin tulleita vaihtoehtoja tontin myymisestä 

seurakunnalle kohtuulliseen hintaan, tai vastavuoroisesti seurakunnan ja 

kaupunginvälisestä tonttien vaihdosta. Näitä molempia Fränti pitää lähtökohtaisesti 

”kohtuuttomuutena ja vääryytenä”. Tätä hän perustelee vetoamalla siihen, että jos 

kajaanilaiset pitävät seurakuntaa omanaan ja tasavertaisena muiden kaupunkilaisten 

kanssa, täytyy tontti kirkolle antaa ilmaiseksi pienelle seurakunnalle ja huolehtia sen 

hoidosta. Tässä tulee esille ajatuksia siitä, miten Sammonpuiston tontin Fränti näkee 

kaupungille arvottomana, minkä vuoksi sen voisi helposti antaa käyttöön ilmaiseksi. 

Kirjoituksensa Fränti tiivistää toteamalla, että pitkään kestäneen viivyttelyn vuoksi kirkon 

rakentaminen olisi nyt ratkaistava. 

 

Fräntin mielipidekirjoituksessa näkyy erittelemistäni diskursseista etenkin 

viivästymisdiskurssi sekä uskontodiskurssi, sillä mielipidekirjoituksessa tulee liittyvien 

käytännön asioiden lomassa esiin ajatuksia kirkon asemasta siirtoväen sopeuttamisessa 

kaupunkiin. Fränti selkeästi korostaa siirtoväkeä osana kajaanilaista väestöä, ja pyrkii tämän 

kautta vetoamaan tekstissä seurakunnan puolesta. Tällä Fränti häivyttää siirtoväen 

mahdollista kokemista ”toisina”; toiveena on ortodoksisen seurakunnan jäsenten 

asettaminen samalle viivalle luterilaisten kanssa. Kuten Fräntin henkilökohtaisemmassa 

kannanotossa, on myös eri kokouksissa asioista päätettäessä toistunut kohtuuden tai 

kohtuuttomuuden ajatukset kirkon suhteen. Tämä on voinut olla retorisena keinona, jolla on 

vedottu muihin, erityisesti vastapuolella asiassa olleisiin valtuutettuihin. Kohtuullisuus näkyy 

siinä, että asia pitäisi ratkaista mahdollisimman nopeasti, mikä sivuaa viivästymisdiskurssia: 

asian järjestäminen koetaan velvollisuutena, jota ei haluta enää lykättävän.  
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4.3. Sammonpuisto kirkon paikaksi? 

Aslak Fräntin mielipidekirjoitusta ja kaupungin, seurakunnan sekä 

jälleenrakennustoimikunnan yhteistä neuvottelua seuranneessa lokakuisessa 

kaupunginhallituksen kokouksessa 1956 puhututti kiihkeästi etenkin kaksi asiaa kirkon 

sijoittamisesta Sammonpuistoon; sen vaikutus puistoalueeseen sekä myyntihinta.169 

Ensimmäisessä asiassa voidaan nähdä Meurmanin vaikutusta, tai ainakin aikakauden 

kaupunkisuunnittelun ihanteita, joita Meurman oli tuonut Kajaanin suunnitelmillaan 

tunnetuksi kaupungissa. Kokouksessa korostuivat siis arkkitehtidiskurssi, jossa vedottiin 

arkkitehtien auktoriteettiin, sekä sopivuusdiskurssi, jossa käsiteltiin sitä, millainen paikka 

kaupungista sopii ortodoksiselle kirkolle.  

 

Tässä vaiheessa ajatuksesta rakentaa Lehtisen tontille oli aiempien 

asemakaavamuutoshakemusten hylkäämisen vuoksi luovuttu, joten seurakunta halusi 

vuokrata alueen eteenpäin bensiiniaseman käytettäväksi. Kokouksessa jouduttiin siis ensin 

palaamaan hetkellisesti takaisin Armeijanlaaksoon. Asia käsiteltiin erillisenä kysymyksenä 

seurakunnan kirkkotonttiin nähden, mutta sen kautta palattiin Eino Pitkäsen suunnitelmiin 

Lehtisen tontin suhteen. Käsittelyn yhteydessä Lehtisen tonttia kuvailtiin tärkeäksi kohdaksi 

kaupungissa, ja mainittiin sen olevan mahdollista toimia kaupungin sisääntuloväylänä. 

Lehtisen tontin aiempiin vaiheisiin liittyen tämä ajatus on mielenkiintoinen, sillä se voi kieliä 

vastahakoisuudesta rakentaa ”toista” kirkkoa näin näkyvälle ja merkittävälle paikalle. Tähän 

voi liittää Petri Raivon ajatuksia, joissa maisemaa tarkastellaan kulttuuri-identiteetin 

kautta.170 Ortodoksisen kirkon sijoittaminen olisi tätä kautta voinut muuttaa paikallisen 

maiseman identiteettiä, sillä kaupunkimaisemassa oli aiemmin korostunut luterilainen kirkko 

keskellä kaupunkia. 

 

Samassa kokouksessa käsiteltiin seurakunnan asemaa myös ihan omana kysymyksenään. 

Kokouksessa pidettiin jo aiemmin ehdotetun aluevaihdon seurakunnan ja kaupungin välillä 

raukeamista todennäköisenä, ja alettiin kallistua siihen, että seurakunta ostaisi tai saisi 

osuuden puistoalueesta kaupungilta. Käsittely painottui Sammonpuistoon, ja kysymyksenä 

oli kaupungin omistaman tontin luovuttaminen kirkon paikaksi. Kokouksessa tuotiin esille 

myös seurakunnan lähettämää kirjettä kirkon sijoittamisesta Sammonpuistoon, minkä kautta 

 
169 KKA, Kaupunginhallituksen arkisto, Pöytäkirjojen liitteet, päivätty 12.10.1956. 

170 Raivo 1997, ix. 
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saatiin kuuluville seurakunnan omaa kantaa ehdotukseen. Seurakunnasta todettiin, ettei 

sillä olisi periaatteessa mitään sitä vastaan, että kirkko rakennettaisiin Sammonpuistoon.171  

Asian kanssa rinnakkain voidaan käsitellä kirkkoherra Huurinaisen 

jälleenrakennustoimikunnalle lähettämää kirjettä, jossa seurakunta kertoo 

suhtautumisestaan kaupungin ehdotukseen Sammonpuiston suhteen. Kirjeessä 

seurakunnan kanta puistoon sijoittamisen kannalta oli vielä hieman epäilevä, ja ensisijaisesti 

rakennustyö haluttiin säilyttää seurakunnan jo omistamilla tonteilla. Seurakunnan kanta 

tiivistettiin kirkkoherra Huurinaisen sanoihin:  

 

Olemme sitä mieltä, että rakennamme omalle tontille, vaikkapa vaatimattomallekin.172  

 

Asia saattoi johtua siitä, että epäselvyydet olivat nakertaneet luottamusta kaupunkiin 

tonttiasioiden suhteen, jolloin oman tontin käyttö tuntui varmemmalta. Huurinainen toivoi, 

että jälleenrakennustoimikunta ottaisi yhteyttä Otto-Iivari Meurmaniin, saadakseen tältä 

myönteisen lausunnon seurakunnan asemakaavamuutoksen puolesta, korostaen että 

”hänen lausuntonsa painaisi vaa’assa paljon”. Asiassa näkyy se, miten seurakunta oli 

selkeästi tietoinen Meurmanin auktoriteetista ja sen hyödyntämisestä asian suhteen. 

Meurmaniin vetoamista ei kuitenkaan tuotu esille kaupungin päätöksenteossa, joten 

ilmeisesti Meurmanin mielipiteet asiasta eivät päätyneet kaupunkia tukemaan, ja tätä kautta 

muuttaneet päätöksentekoa ja argumentointia asiasta. 

 

Sammonpuiston alueelle oli ortodoksisen kirkon kanssa samaan aikaan suunnitteilla 

leikkipuisto, mikä vaikutti asian käsittelyyn. Leikkipuistot rinnastettiin asemakaavalaissa 

puistoihin, joten niitä ei saanut supistaa ilman painavaa syytä. Sopivana tontin kokona 

pidettiin alle 1500 neliömetriä, mitä ei pidetty Sammonpuistoon rakentamista 

puolustaneiden näkökulmasta liian suurena lohkaisuna puistoalueesta.173 Meurman lainaa 

Asemakaavaopissaan kirjoitusajankohtana eli vuonna 1947 voimassaollutta 

asemakaavalakia katkelman verran, ja mainitsee sen olevan erityisen huomion tarpeessa. 

Tämä katkelma on merkittävä myös Kajaanin kannalta, sillä siinä kytkeytyvät useat 

Sammonpuiston käyttöön liittyneet näkökulmat. Asemakaavalain toisessa pykälässä, jota 

 
171 KKA, Kaupunginhallituksen arkisto, Pöytäkirjojen liitteet, Cb:37-39, päivätty 12.10.1956. 

172 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3, Elias Huurinaisen kirje jälleenrakennustoimikunnalle, päivätty 

20.4.1956. 

173 KKA, Kaupunginvaltuuston arkisto, Päätöslistat, Cd:6, päivätty 27.4.1955. 
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Meurman siteeraa, mainitaan miten ”erityisesti on katsottava, että puistoja ja muita yleisiä 

istutuksia sekä yleisiä leikki- ja urheilupaikkoja järjestetään riittävästi kaupungin eri osiin ja 

ettei näihin tarkoituksiin jo aikaisemmin varattua alaa ilman pakottavia syitä supisteta.”174 

Kajaanin yleiskaavassa Meurman mainitsee puistokysymyksen olevan kaupungin 

keskustassa ”kaikkein polttavin”, sillä suunnitellut tontit ja urheilukentät supistavat niiden 

määrää, joka Meurmanin mielestä on muutenkin kaupungissa vähäinen. Lisäksi Meurman 

mainitsee, miten puistoalueiden hoitaminen ei tule kovin kalliiksi, mutta tämän vastapainona 

on ottaa ne tuottavampaan käyttöön jakamalla puistot tonttimaaksi.175 Nämä kommentit, 

yhdistettynä Meurmanin toiveeseen yleiskaavan käyttämisestä päätöksenteon tukena 

kaupungissa, ovat voineet luoda pohjaa Sammonpuistossa käydylle keskustelulle niin 

sanotun arkkitehtidiskurssin kautta.  

 

Toivomuksena esitettiin myös, että kaupunki hoitaisi puistoalueen hoidon ortodoksisen 

kirkon alueella samaan tapaan kuin puiston toisella laidalla sijaitsevan luterilaisen kirkon 

tapauksessa eli ”kirkon seinään saakka”.176 Ortodoksinen seurakunta siis halusi päästä 

samaan asemaan kaupungin väkirikkaamman seurakunnan kanssa. Ehkä tätä korosti 

evankelisluterilaisen kirkon läheisyys Sammonpuistossa, sillä kirkot olivat sijaintinsa 

puolesta samalla viivalla ja sitä kautta vertautuivat asemaltaan helposti toisiinsa. Kuten 

seurakunnan lähettämässä kirjeessä jälleenrakennustoimikunnalle, nousi 

kaupunginhallituksen keskustelussa esiin lisäksi ortodoksisen kirkon asema verrattuna 

evankelisluterilaiseen kirkkoon, osana niin sanottua uskontodiskurssia, joka käsitteli 

ongelmaa uskonnollisten asioiden käsittelyn kautta. Tässä keskustelussa nostettiin esille 

muun muassa ortodoksisten seurakuntien valtiolta saamat korvaukset, ja se, että valtio 

myönsi rahaa kirkon rakentamiseen, minkä voi katsoa osaltaan kertovan valtion 

sitoutumisesta ortodoksisen uskonnon asemaan kansankirkkona. Lisäksi keskusteltiin siitä, 

onko kaupungilla velvollisuutta hoitaa kirkon tonttia, mikä oli ollut seurakunnan toiveena 

käsitellyssä kirjeessä. Jos kaupunki olisi hoitanut ainoastaan luterilaisen kirkon tontin, olisi 

tämä asettanut kirkot eriarvoiseen asemaan.  

 

 

 
174 Meurman, 1947, 16. 

175 Meurman 1950, 104. 

176 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3, Elias Huurinaisen kirje jälleenrakennustoimikunnalle, päivätty 

27.9.1956. 
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Puistoaluetta koskien esitettiin SKDL:n riveistä Sammonpuistoon rakentamista vastaan 

argumentti, jossa suoraan todettiin kirkon mahdollisesta paikasta alueella, miten:  

 

Ei ainoaa puistoaluetta olisi syytä kirkolla pilata. Kirkon paikalla lasten leikkikenttä. Eikö olisi 

sopivampaa paikkaa. Puistoalue kaupungin hoidettava, menoja siitäkin. Tontin 

lahjoittaminen ei voi tulla kysymykseenkään. Ehdottaa pöydälle. 

 

Puiston suhteen kärkevimmissä kommenteissa puhuttiin alueen pilaamisella, jos kirkko 

sinne rakennettaisiin. Tällä pyrittiin osoittamaan paikkaa kirkolle sopimattomaksi sen kautta, 

ettei alueelle olisi muuta käyttöä. Sammonpuisto oli Kajaanissa keskusta-alueen suurimpia 

puistoksi kaavoitettuja alueita, ja tämän kautta tuki asemakaavaa suunnitelleen Meurmanin 

ajatuksia kaupunkien vihreydestä. Kirkko olisi siis pienentänyt viheraluetta, jos tonttia olisi 

lohkaistu seurakunnan käytettäväksi. Tämän sijaan alueelle toivottiin rakennettavan sinne 

suunniteltu leikkipuisto.177 Voisi siis pohtia, oliko ajatuksen taustalla tarve saada säilytettyä 

puistoalueita keskusta-alueella. Tämä olisi ollut niin Meurmanin kuin lainkin kannalta 

puolustettava näkökulma. Samaisessa kannanotossa tuotiin esille myös ajatus siitä, että 

kaupungin olisi seurakunnan toiveissa hoidettava puistoalue kirkon ympäriltä. Vaatimus 

herätti vastustusta asian kaupungille aiheuttamien kulujen vuoksi. Samalla vastustettiin 

voimakkaasti ajatusta siitä, että kaupunki lahjoittaisi seurakunnalle tontin. Kokouksessa ei 

kuitenkaan suoranaisesti vedottu arkkitehtien mielipiteeseen alueen käytöstä, vaan paikkaa 

käsiteltiin lähinnä sopivuusdiskurssin kautta. Tämä tuli esille yllä olevassa sitaatissa, jossa 

ehdotettiin vielä sopivamman paikan etsimistä.  

 

Väitteisiin puistoalueen pilaamisesta kirkolla vastaan esitettiin puheenvuoro, jossa aiemmin 

ainoina Lehtisen tontille rakentamista vastustaneina porvarillisina edustajina tunnettu 

kaupunginhallituksen jäsen totesi, miten: 

 

Sammonkadun puisto on n. 5600 m2, joten 1000 m2 siitä pois ei merkitse mitään. Suosittelee tätä 

paikkaa. Ei rumenna kaupunkia. Jos vaihto, niin hyvä. Ellei, niin hinnasta pidetään kiinni. 

 

 

 

 
177 KKA, Kaupunginvaltuuston arkisto, Esityslistat, päivätty 15.10.1956. 
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Tässä puheenvuorossa asiaa tuodaan esille sen kautta, ettei kirkko rumenna kaupunkia, 

ainakaan ehdotetulla paikalla Sammonpuistossa. Ajatuksen kautta on mahdollista pohtia 

sitä, viitattiinko tällä vääränlaisen paikan aiheuttamaan ongelmaan kaupunkimaisemassa, 

jolloin kirkko ei sulautuisi kaupunkikuvaan. Toisaalta puheenvuoro saattoi viitata myös 

ennakko-oletukseen siitä, että kirkko ylipäätään rumentaisi kaupunkikuvaa, jolloin sen 

sijoittaminen kaupunkikeskustan ulkopuolelle voisi olla parempi ratkaisu. 

 

Kokouksessa tuli näkyvästi esille viivästymisdiskurssi, jossa asian katsottiin viivästyneen 

tässä vaiheessa ”tarpeettoman kauan”, jota tässä yhteydessä pidettiin jo kiusantekona 

seurakuntaa kohtaan. Tämän lisäksi tuotiin esiin, miten asiaa on ”monesti pohdittu”, ”sanottu 

jo kaikki” ja ”hyvä jos asia kuntoon”. Asian ratkaisun saamisen tärkeyttä korostettiin, ja 

nopeaa ratkaisua ehdotettiin kaupungin tonttilahjoituksen kautta. ”Kaupunki tekisi oikein, jos 

alue ilmaiseksi myönnetään.” Tässä vedotaan muihin valtuutettuihin niin, että korostetaan 

Sammonpuiston 5600 neliömetrin suuruudesta johtuen kirkolle lahjoitettavan tontin osuutta 

vähäisenä, ja kyseisen tilan riittävän sekä rakennukselle että puistoalueelle.  Myös ilmaisuus 

ei haittaisi tontin vähäisen koon ja arvon vuoksi. Kaupunginhallituksen kokous päätettiin 

esitykseen myydä tontti seurakunnalle 2000 markan neliöhinnalla. Ehdotusta kannatti viisi 

ääntä. Toinen vaihtoehto, joka sai kolme ääntä, ehdotti tontin myymistä 1000 markan 

neliöhinnalla. Tämän lisäksi oli äänestetty asian laittamisesta vielä pöydälle, mikä oli saanut 

ainoastaan kaksi kannattavaa ääntä kuutta vastustanutta vastaan ja jäänyt siihen. 

 

Keskustelua jatkettiin kaupunginvaltuustossa 15.10.1956. Tällöin jo ensimmäisessä 

puheenvuorossa tuotiin välittömästi esille se, että kaupunki oli jo kahdesti aiemmin estänyt 

seurakuntaa toteuttamasta rakennushankettaan. Tässä viitattiin Lehtisen tontin 

asemakaavamuutosten hylkäämiseen. Koska keskustelun aiheena oli se, luovutettaisiinko 

seurakunnalle tontti ja mihin hintaan, tuotiin puheenvuoroissa esille tähän liittyviä seikkoja. 

Yksi argumentti oli se, että kaupunki oli luovuttanut aiemminkin tontteja ilmaiseksi, mitä 

tähänkin ehdotettiin ratkaisuksi. Tässä niin sanotusti ennakkotapaukseen viittaamalla 

saatiin argumenttia vakuuttavammaksi, sillä asiaa saatiin verrattua vastaavaan tilanteeseen, 

jossa oli toimittu toisin. Sen sijaan kaupunginhallituksen päättämää 2000 mk 

neliömetrihintaa pidettiin kohtuuttomana, mitä korostivat puheenvuorossa mainitut ilmaiset 

lahjoitukset. Ehdotus 2000 markan hinnan alentamisesta sai kannatusta kahdelta 

valtuutetulta, joista toinen piti sopivana 1000 markan neliöhintaa. Nämä seurakuntaa 
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puolustavat kommentit tulivat valtuuston porvarillista Yhteiskuntaa rakentavien voimien 

vaaliliittoa edustaneilta ehdokkailta. 

 

Kuten mainittu, osana diskurssia oli jälleen se, miten pitkällisesti asia oli viivästynyt.  SKDL:n 

valtuutettu Erkki Seppälä, joka kokouksessa tehdyn päätöksen seurauksena laati 

Sammonpuiston puistoalueen pienentämisestä valituksen lääninhallitukseen, mainitsi asian 

suhteen, että: 

 

Kirkon asia ollut jo kauan tuuliajolla. Ei voi kannattaa, että vähäisiä puistoalueita luovutetaan 

keskeltä. Esittää Kettukalliota.  

 

Jo kokouksessa hän toi ilmi sen, ettei vähäisiä puistoalueita keskeltä kaupunkia tulisi ottaa 

muuhun käyttöön. Puheenvuoronsa lopuksi Seppälä piti kiinni kaupungin alkuperäisestä 

ehdotuksesta ja esittää kirkkoa rakennettavaksi Kettukalliolle. Koska Kettukallio oli ollut 

kaupungin ensimmäinen ehdotus, olisi tämän paikan hyväksyminen heti alkuunsa tuntunut 

osasta valtuutetuista helpoimmalta.178 

 

Puheenvuoro sai kannatusta toiselta SKDL:n valtuutetulta, joka mainitsi että: 

 

Suuri enemmistö on sitä mieltä, että kaupunkialueen ulkopuolelle.  

 

Konteksti jättää epäselväksi sen, että onko kyseinen enemmistö kaupungin 

luottamushenkilöitä vai esimerkiksi kaupunkilaisia ylipäätään. Argumentti kuitenkin toimii 

sitä kautta, että se yleistää puhujan mielipidettä yleisesti tiedossa olevaksi faktaksi, jolla on 

laajaa kannatusta. Puhujan roolia etäännyttäessä voidaan antaa kuva, että puhutaan jonkun 

toisen puolesta. Tämän kautta voidaan hakea uskottavuutta omille näkökannoilleen, sillä ne 

esitellään yleisölle vähemmän subjektiivisina.179  

 

Kokouspöytäkirja päättyy tontin myymistä tai luovuttamista vastustaneeseen SKDL:n 

edustajan toteamukseen: 

 

Ei esitettyä paikkaa luovuteta.  

 
178 KKA, Kaupunginvaltuuston arkisto, Päätöslistat, Cd:7, päivätty 15.10.1956. 

179 Jokinen 2016b, 348.  
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Kokous oli kuitenkin seurakunnan kannalta lopulta suotuisa. Lopputuloksena 

kaupunginvaltuusto päätti myydä tontin hintaan 1000 markkaa neliömetri. Samalla siis hinta 

aleni kaupunginhallituksen vähemmistön ehdotuksen mukaisesti. Asiasta järjestettiin 

äänestys, jossa toisina ehdotuksina oli antaa tontti ilmaiseksi sekä se, että kirkko 

rakennettaisiin Kettukalliolle kaupungin alkuperäisen tarjouksen mukaisesti.  

 

4.4. Valitus Oulun lääninhallitukseen  

Kaupunginvaltuustossa SKDL:n edustajana toiminut Erkki Seppälä teki 

kaupunginvaltuuston päätöksestä myydä osa Sammonpuistosta seurakunnalle valituksen, 

joka saapui Oulun lääninhallitukseen lokakuussa 1956.180 Valituksessa päätöksen katsottiin 

olevan ristiriidassa asemakaavalainsäädännön kanssa. Perusteluna tälle oli se, ettei 

seurakunnalle myytävä tontti sijainnut rakennuskorttelissa, vaan asemakaavoitetussa 

puistossa, mitä tuotiin myös valtuuston kokouksessa esille. Ristiriidan katsotaan 

valituksessa perustuvan siihen, että puistojen supistamista rajoitetaan asemakaavalaissa 

ilman pakottavia syitä. Valituksen mukaan tällaisia syitä ei tapauksesta löytynyt, sillä kirkolle 

oli varattuna tontti Kettukalliolta, joten kirkkoa ei ollut pakollista rakentaa puistotonttia 

pienentämällä. Valituksen taustalla oli puistoalueen pienentämisen lisäksi se, ettei päätös 

ollut valtuustossa saanut taustalleen määräenemmistöä, eikä kaupunki ollut vielä tehnyt 

lopullista päätöstä alueen asemakaavoituksesta. Nämä olivat myös syynä lääninhallituksen 

päätökseen palauttaa asia Kajaanin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, kumoten samalla 

valituksen aiheena olleen päätöksen myymisestä. Samalla päätettiin korvata valtuutettu 

Seppälälle hänen valituskulunsa.181 

 

Vaikka lähdekirjallisuudessa korostuu kirkon vastustuksen syinä ”ryssänkirkon” 

rakentaminen, Seppälän valituksessa valitusta perustellaan asemakaavalain 

noudattamisella puistoalueiden ollessa kyseessä. On mahdollista, että aikalaisten 

keskustelussa ovat esiintyneet toisetkin syyt, jotka eivät ole säästyneet virallisissa 

asiakirjoissa, vaikka ovat olleet tuolloin keskustelunalaisina. Valituksen ja tämän 

hyväksymisen kautta asia on saatu joka tapauksessa jälleen käsittelyyn, mikä on voinut 

tuoda kirkon keskustaan rakentamisen vastustajille uusia mahdollisuuksia esittää 

kantaansa ja mahdollisesti toiveita vielä muuttaa asian suuntaa. Erkki Seppälän lähettämä 

 
180 OMA, Oulun lääninhallituksen päätös- ja kirjetoisteet, Da, päivätty 29.5.1957.  

181 KKA, Kaupunginvaltuuston arkisto, Päätöslistat, Cd:7, päivätty 15.10.1956 
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kirje Oulun lääninhallitukselle ei valitettavasti ole arkistoitu päätösten yhteyteen, joten jää 

epäselväksi, miten valtuutettu on ilmaissut argumenttinsa. Tätä kautta valitusta ei ole 

mahdollista arvioida tarkkaan kielenkäytön kannalta, sillä Seppälän esittämät argumentit 

tulevat ilmi ainoastaan lääninhallituksen kokouksen pöytäkirjasta, jossa toimitettua valitusta 

käsitellään. Sen vuoksi Seppälän toimittama valitus on mukautunut eri muotoon, jossa 

alkuperäinen kielenkäyttö ei pääse esiin. Seppälän valituksessa korostuu sopivuusdiskurssi 

siinä mielessä, että tontin muuttamisen sopivaan käyttöön katsotaan olleen väärin 

toteutettu.  

 

Marraskuussa 1956 kaupunginvaltuustossa käsiteltiin kaupunginhallituksen edellisessä 

kuussa tekemää päätöstä myydä tontti seurakunnalle kaupungin omistamalta maalta 

Sammonpuistosta. Tässä vaiheessa asia joutui uudelleen punnittavaksi Seppälän 

lokakuussa 1956 tekemän valituksen vuoksi.182 Valituksen käsittely siirsi asiasta 

päättämistä, sillä epäselvä tilanne vaikeutti kaupungissa tehtävää päätöksentekoa. 

Kajaanin kaupungin selityksenantajien vastine asiaan oli se, ettei määräenemmistö ollut 

tarpeen, sillä kyseessä oli rakennustontti. Tämän perusteella he anoivat valituksen 

hylkäämistä lääninhallituksessa.183 

 

4.5. ”Sanotaan, että kun loppu on hyvä, kaikki on hyvin” 

Valitusasiaa ratkaistakseen päätettiin kaupunginvaltuuston 20.2.1957 tekemässä 

päätöksessä pienentää puistoaluetta muuttamalla osa siitä yleisen rakennuksen tontiksi, 

mikä oli ollut osalle kaupungin luottamushenkilöistä vastustuksen aihe viheralueiden 

pienentämisen näkökulmasta. Vastustusta tuki myös jo aiemmin viitattu asemakaavalaki, 

jossa käsiteltiin puistoalueita.  Kyseisessä kokouksessa oli ehdotettu asian siirtämistä vielä 

pöydälle siihen saakka, että Oulun lääninhallitukseen tehty valitus tontin myymisestä 

ratkeaisi, sillä asia oli edelleen kesken. Päätös tontin myymisen puolesta tehtiin kuitenkin 

lopulta selkeällä tuloksella, äänin 15-6. Asia uutisoitiin näyttävästi myös Kainuun 

Sanomissa. Lehden otsikoinnissa näkyy tapauksen saama huomio; laajemmin valtuuston 

tekemiä päätöksiä käsittelevä uutinen on nimetty ”Valtuusto hyväksyi tontin lohkaisun 

Sammonpuistosta ortodoksisen kirkon tontiksi”, mikä kiinnittää huomion juuri seurakuntaa 

koskevaan päätökseen.184 Elias Huurinainen kirjoitti asiasta jälleenrakennustoimikunnalle ja 

 
 
183 KKA, Kaupunginvaltuuston arkisto, Päätöslistat, Cd:7, päivätty 19.11.1956. 
184 KKA, Kaupunginhallituksen arkisto, Pöytäkirjojen liitteet, Cb:37-39, päivätty 20.2.1957. 
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tuloksen tiedotettuaan kirkkoherra pyysi toimikunnan sihteeriä pitämään huolta siitä, että 

muutosprosessi etenisi sisäasiainministeriössä, ja että rakennushallitus antaa seurakunnan 

kannalta myönteisen päätöksen. Kirjeensä liitteenä kirkkoherra oli lähettänyt Kainuun 

Sanomien lehtileikkeen.185  

 

Asiaa päivitetään jälleenrakennustoimikunnalle jälleen huhtikuussa 1957, jolloin Elias 

Huurinaisen kirjeessä tämä kertoo toimikunnan edustajalle kaupunginvaltuuston päätöksen 

siirtyneen lääninhallituksen kautta sisäasianministeriön vahvistettavaksi. Kirkkoherra pyytää 

jälleenrakennustoimikuntaa ottamaan yhteyttä sisäasiainministeriöön ja tekemään 

voitavansa, jotta asia saataisiin nopeutettua seurakunnan eduksi. Samalla Huurinainen 

toteaa asiaa koskevan valituksen olleen vielä ratkaisematon, ja kertoo liittäneensä mukaan 

Kajaanin rakennustoimistosta saamansa kaupungin yleiskartan, joka Huurinaisen mukaan 

osoittaa puistoalueita jäävän ”yllin kyllin jäljelle, vaikka kirkko tuleekin nyt esitetylle paikalle”. 

Tämän Huurinainen osoittaa mukaan siltä varalta, että rakennushallituksessa olisi 

epäselvyyttä alueesta.186  

 

Lääninoikeuden tutkittua valitukseen johtaneen tapauksen se päätyi 29.5.1957 

tekemässään ratkaisussa hyväksymään valtuutettu Seppälän valituksen, ja samalla velvoitti 

Kajaanin kaupungin korvaamaan hänen valituskulunsa. Päätöstä tehdessä käytettiin apuna 

Kaupunkiliitolta saatua neuvontaa. Kaupunkiliitto totesi lausunnossaan, ettei kaupungin 

antama selitys ollut hyväksyttävä, sillä tontin myynnistä päätettäessä ei alueelle ollut tehty 

vielä asemakaavamuutosta. Jos tontti olisi ollut jo muutettu rakennustontiksi, olisi 

määräenemmistö voitu hyväksyä, toisin kuin puistoksi määritellyn tontin ollessa kyseessä. 

Lääninoikeuden ratkaisun myötä kaupunginvaltuuston päätös määrättiin purettavaksi, 

minkä vuoksi asia tuli uudelleenkäsiteltäväksi.187 Sammonpuistoa koskevan valituksen 

vuoksi lääninhallitus palautti asian uudestaan kaupunginvaltuuston pöydälle.188   

 

 

 
185 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3, Elias Huurinaisen kirje jälleenrakennustoimikunnalle, päivätty 

21.2.1957. 

186 KA, JRTKA, Saapuneet asiakirjat, Eb:3 Elias Huurinaisen kirje jälleenrakennustoimikunnalle, päivätty 

24.4.1957. 

187 OMA, Oulun lääninhallituksen päätöslistat, päivätty 29.5.1957.  

188 KKA, Kaupunginvaltuuston arkisto, Päätöslistat, Cd:7, päivätty 29.5.1957 
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Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääninhallituksen päätökseen heinäkuussa 1957 pidetyssä 

kokouksessaan, ja seurauksena odottaa sisäministeriön vahvistusta 

asemakaavamuutoksesta ja tonttijaosta Sammonpuistossa. Samana päivänä sisäministeriö 

jo vahvisti Sammonpuiston alueen asemakaavamuutoksen ja tonttijaon, jossa osa alueesta 

erotettiin yleisen rakennuksen tontiksi seurakunnan käyttöön. Loput säilytettiin 

puistoalueena.189 Tässä vaiheessa Sammonpuiston uusi asemakaava oli jo hyväksytty 

sisäasiainministeriössä, joten tilanne oli selkeämpi kuin ensimmäisellä kerralla. Sen kautta 

saatiin siis ratkaistua valtuutettu Seppälän tekemässä valituksessa esitetty ongelma, jossa 

asemakaavan keskeneräisyys oli merkittävässä roolissa. Asiassa sinetöitiin päätös, joka oli 

lähtenyt esityksestä luovuttaa kaupungilta alue seurakunnan käyttöön Sammonpuiston 

alueelta. Myös seurakunnan toivomus omasta tontista toteutettiin.  

 

Seurakunnan ja kaupungin välinen sopimus kirkon paikasta saatiin aikaan vuoden 1957 

elokuussa, jonka 28. päivänä päätettiin toista kertaa tehdä kauppakirja Kajaanin kaupungin 

ja Kajaanin ortodoksisen seurakunnan välillä. Tämän kaupunginvaltuuston tekemän 

päätöksen mukaan Kajaanin kaupunki myi seurakunnalle 1000 neliömetrin alan 

Sammonpuistossa sijainneesta tontista. Pitkään kärjistynyt ja venynyt tilanne kaupungin 

luottamushenkilöiden kesken näkyi vielä tätä edeltäneessä 23.8. pidetyssä 

kaupunginhallituksen kokouksessa, jossa SKDL:n edustaja esitti, ettei ”rakenneta kirkkoa 

eikä mitään”, mikä sai kannatusta toiselta saman puolueen edustajalta.190 Kirkon näkyvänä 

puolustajana toiminut Fränti mainitsi asian järjestämisen olevan kohtuullista. Kyseisessä 

kokouksessa asia järjestettiin, ja näin sinetöitiin seurakunnan ja Kajaanin kaupungin välillä 

uudet tonttikaupat vuoden 1956 ehdoilla, kaupunginvaltuuston hyväksyessä asian 

kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Vähemmistön kantana kaupunginvaltuustossa 

oli perua kaupat, ja säilyttää alue puistotonttina. Asiasta äänestettiin näiden ehdotusten 

mukaan, ja tulos oli kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen hyväksi 19–7.191  

 

Vuosi 1958 meni suurilta osin kirkon rakentamisessa. Kaupunki pyrki tässä vaiheessa 

osallistumaan kirkon rakennustyöhön osana kaupungin työllistämistöitä, ja otti yhteyttä 

jälleenrakennustoimikuntaan toivoen rakentamisen kiirehtimistä tämän vuoksi.192  

 
189 KKA, Kaupunginhallituksen arkisto, Pöytäkirjat, Cb:37-39, 5.7.1957 

190 KKA, Kaupunginhallituksen arkisto, Pöytäkirjojen liitteet, Cb:37-39, päivätty 23.8.1957. 

191 KKA, Kaupunginvaltuuston arkisto, Päätöslistat, Cd:7, päivätty 28.8.1957. 

192 KA, JRTKA, Pöytäkirjat, Ca:2, päivätty 1.3.1958. 
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Seurakunta päätti miltei vuosikymmenen kestäneen rakennustyönsä 14.11.1959 

järjestetyissä kirkon vihkijäisissä. Tällöin kulunutta vuosikymmentä arvioitiin kirkon 

vihkimistilaisuudessa sanoin, jotka kääntävät pitkään jatkuneen etsinnän positiiviseksi: 

 

Sanotaan, että kun loppu on hyvä, kaikki on hyvin. On todettava, että seurakuntamme on kaikin 

puolin tyytyväinen lopputulokseen. Kirkon sijoituskysymyksessäkin koetut vastoinkäymiset ja siitä 

johtunut rakentumisen viivästyminen loppujen lopuksi ovat koituneet seurakunnalle 

siunaukseksi.193 

 

Samankaltaiset ajatukset olivat korostuneet Heikki Rytkölän tekemässä Elias Huurinaisen 

haastattelussa, jossa kirkkoherra oli todennut jälleenrakentamisen loppuun jäämisen olleen 

seurakunnalle eduksi, sillä tällöin oli saatettu oppia muiden seurakuntien rakennustyöstä 

kirkon suhteen.194 Lopulta siis saatiin ratkaisu, joka tyydytti niin kaupunkia kuin seurakuntaa 

ja toi ortodoksisen kirkon luterilaisen rinnalle kaupungissa.  

  

 
193 KOSA, Kajaanin ortodoksisen seurakunnan vuoden historiikki, esitetty 14.11.1959 kirkon 

vihkimistilaisuudessa.  

194 Rytkölä 1988, 87. 
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5. Loppupäätelmät 

Kajaanin ortodoksisen kirkon jälleenrakennuskausi päättyi marraskuussa 1959 järjestettyyn 

kirkon vihkimiseen. Ortodoksisen kirkkokunnan jälleenrakennustoimikunnan työ oli vuonna 

1950 säädetty kymmenvuotiseksi, joten kirkko valmistui aivan aiotun aikakauden lopussa. 

Jälleenrakentamisen pyrkimyksenä oli sodanjälkeisten materiaalisten tuhojen korjaamisen 

lisäksi juurruttaa ortodoksista siirtoväkeä uusille asuinseuduilleen. 

Jälleenrakennustoimikunnan roolina paikallistasolla tehdyn päätöksenteon suhteen oli 

toimia seurakunnan tukena, ja tätä kautta tuoda painoarvoa seurakunnan pyrkimyksille. 

Tämän kautta saatettiin vedota siihen, ettei seurakunta ollut yksin rakennusasiassa vaan 

osana kansallista ohjelmaa.  

 

Kaupungin lähteet tuottivat aiheesta kokonaisuuden, jossa toistuivat tietyt teemat. Kuitenkin 

asiakirjalähteet jättävät paljon aikalaiskeskustelusta arvailun varaan, sillä päätöksenteosta 

säilyneen aineiston luonne luo aiheesta vain osittaisen kuvan. Vaikka asiaa koskevassa 

kirjallisuudessa korostuu Kajaanin ortodoksisen kirkon suhteen ”ryssänkirkon” 

rakentamisen vastustus keskelle kaupunkia, ei tätä tuoda suoraan esille päätöksenteossa. 

On mahdollista, että tämä tuli enemmän ilmi aikalaiskeskustelussa, mutta ei ole osana 

päätöksentekoon liittynyttä keskustelua; aineistossa korostuvat virallisen kontrollin piirteet, 

kuten päätöksenteko ja anomuskäytännöt, jolloin epävirallinen kontrolli jää tällaisessa 

aineistossa syrjään. Esitellyissä perusteissa voi nähdä taustalla sen, että aikakauden 

virallisessa keskustelussa korostettiin mielellään kuvaa hyvästä sopeutumisesta. Tämän 

kautta oli sopivampaa verhota kirkon rakentamista vastustaneet mielipiteet perusteisiin, 

joihin liittyi asiapohjaisia perusteluita. Jatkotutkimuksessa olisi mahdollista vertailla 

muistitietoa tämän työn tuloksiin kaupungissa käydystä keskustelusta, ja sitä kautta luoda 

kuvaa epävirallisesta ja virallisesta kontrollista Kajaanin ortodoksisen seurakunnan 

vastaanoton suhteen.  

 

Jo vuodesta 1948 pohjustetun Kajaanin ortodoksisen seurakunnan rakennusvaihetta 

voidaan pitää monimutkaisena siinä mielessä, että asiaan liittyi useampia tontteja, niiden 

asemakaavoitusta ja erilaisia käyttösuunnitelmia, jotka kaikki vaikuttivat lopputulokseen ja 

asiasta käytyyn keskusteluun. Seurakunnan toivomien rakennustonttien kohdalla tulivat 

esiin tonttien alkuperäiset käyttötarkoitukset, joista seurakunnan toiveita vastustaneet 

useaan otteeseen pitivät kiinni. Seurakunnan vuonna 1952 ostaman Lehtisen tontin 
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kohdalla kyse oli liiketalon tontista ja kaupungin lopullisesti vuonna 1957 myymässä 

Sammonpuistossa puistoalueesta, johon suunniteltiin leikkipuistoa. Asemakaavamuutoksia 

ei koettu kaupungin puolelta tarpeellisiksi sen vuoksi, että seurakunnalle oli osoitettu 

Kettukalliolta sopiva liikennepakoisen yleisen rakennuksen tontti, jonka kaupunki oli valmis 

luovuttamaan ilmaiseksi.  

 

Rakentamisen viivästyminen nähtiin ongelmaksi jo asian käsittelyn aikana, mitä huomioitiin 

laajalti kirkkoon kohdistuneessa keskustelussa. Tämä viivästymisdiskurssi näkyi niin 

seurakunnan jälleenrakennustyön kohtaamissa vaikeuksissa kuin myös kaupungin 

käsitellessä omaa päätöksentekoaan. Kaupungin kannalta viivästyminen huomioitiin 

voimakkaasti päätöksenteon yhteydessä käydyssä keskustelussa, jossa ilmaistiin 

tyytymättömyyttä asiaan palaamiseen vuodesta toiseen. Nämä mielipiteet näkyivät asian 

suhteen jo Lehtisen tontin kysymystä käsitellessä. Viivästymisen aiheuttamia ongelmia 

tuotiin esille myös lehdistössä, joka kiinnitti asiaan huomiota asiaa korostavin otsikoin ja 

vuonna 1956 ilmestyneen pilapiirroksen kautta. Vaikka päätöksenteon hitaus herätti 

tyytymättömyyttä sekä kaupungin päättäjien että seurakunnan keskuudessa, tekivät 

molemmat osapuolet tehdyistä päätöksistä valituksia, jotka hidastuttivat prosessia. 

Seurakunnalle oli tärkeää saada rakentaa omalle tontille, missä saattoi näkyä epävarmuus 

tilannetta ja kaupungin suhtautumista kohtaan. Kaupungin ehdottamaa Kettukallion tonttia 

ei hyväksytty syrjäisyyden vuoksi käyttöön, vaikka tarjoukseen tarttuminen olisi 

todennäköisesti jouduttanut kirkon rakentamista usealla vuodella 

asemakaavamuutoshakemuksiin ja valitusten käsittelyyn kuluneen ajan jäädessä pois. 

Suurimmiksi vastustajikseen asian käsittelyn aikana seurakunta koki lähinnä arkkitehti Eino 

Pitkäsen ja paikallisen vasemmiston. Jälkimmäisen kautta asiaan liittyi todennäköisesti 

laajempaa uskontoon liittyvää problematiikkaa, sillä vasemmiston suhtautuminen 

uskonnollisiin kysymyksiin katsottiin kaupungissa muissakin asioissa vastustavaksi.  

 

Kirkon rakentamista ja erityisesti paikanvalintaa ympäröineestä keskustelusta on 

havaittavissa viivästymisen lisäksi muita teemoja, joiden ympärille keskustelu kietoutui 

vuodesta toiseen. Keskustelussa oli nähtävissä vastakkainasettelua järjen ja tunteiden 

välillä, mikä voi ilmentää jälleenrakentamiseen suhtautumisen vaikeuksia. Tunnepitoiseksi 

asian voi katsoa tehneen se, että tilanteessa käsiteltiin uskonnollista rakennusta ja 

paineesta edistää ortodoksiväestön sopeutumista. Edelleen uskonnolliset kysymykset 

limittyvät vahvasti identiteetteihin, jotka heijastuvat myös maisemaan. Ortodoksinen kirkko 
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toi kaupunkiympäristöön vieraan elementin, jonka sijoittamista kaupunki pystyi 

kontrolloimaan lähinnä ehdottamalla itselleen sopivaa paikkaa ja myöhemmin seurakunnan 

hakemat asemakaavamuutokset torjumalla. Asiasta säädetyn lain vuoksi ortodoksisen 

kirkon rakentaminen kaupunkiin oli kuitenkin toteutettava, joten kaupungin keinot vaikuttaa 

asiaan olivat vähäiset. Kontrollia pystyi ulottamaan ainoastaan siihen, minne vaadittava 

kirkkorakennus toteutetaan. Seurakunnan etuna asian suhteen voidaan pitää sitä, että 

jälleenrakennustoimikunnan työtä toteutettiin ministeriöiden kautta, minkä vuoksi 

seurakunta ei jäänyt asiassa yksin, vaan pystyi käyttämään hyödykseen toimikunnan 

asiantuntijoita ja vaikutusvaltaa. Tilanne loi kiinnostavan suhteen siihen, mitkä olivat 

kaupungin keinot vaikuttaa omalla alueellaan tapahtuvaan rakentamiseen, sillä 

neuvotteluissa täytyi huomioida myös jälleenrakennustoimikunnan kannanotot. 

 

Sodanjälkeiseen kaupunkiin kuului myös muita uudistustarpeita kirkon lisäksi. Erityisen 

huomion kohteena voidaan katsoa olleen Armeijanlaakson alueen, jonka 

käyttösuunnitelmat risteytyivät seurakunnan pyrkimysten kanssa Lehtisen tontin ostamisen 

myötä. Tähän voidaan katsoa vaikuttaneen myös sen, että Armeijanlaakson alueesta 

toivottiin kaupungille uudenlaista aluetta, johon voitiin soveltaa ajankohtana moderneja 

ratkaisuja. Ortodoksisen kirkon tonttikaupat alueella vaikuttivat näihin suunnitelmiin 

merkittävästi ja toivat esille mahdollisuuden kirkon rakentamisesta kaupungin 

”sisääntulopaikalle” katsotulle tontille. Otto-Iivari Meurman koki kaupunkien vallan 

asemakaavan suhteen melko suureksi, jopa osittain monopolimaiseksi asemaltaan. 

Asemaa korosti vuoden 1931 asemakaavalaki, joka antoi kaupungille aiempaa suuremmat 

oikeudet yksityisten tonttien asemakaavoittamiseen puuttumiseen. Kuten Meurmanin 

roolista asian suhteen huomaa, nousivat arkkitehtien näkemykset merkittävään rooliin, mikä 

osaltaan toi auktoriteettia päätöksentekoa perustellessa. Meurmanin vaikutukset näkyivät 

1950-luvulla ortodoksisen seurakunnan tonttikysymyksessä erityisen selkeästi, sillä 

Armeijanlaakson alueen kehitystä pyrittiin alkuvaiheessa toteuttamaan hänen 

suunnitelmiensa pohjalta. Meurman loi myös pohjan sille, että ortodoksinen kirkko 

sijoitettaisiin keskusta-alueen ulkopuolella sijaitsevalle Kettukalliolle; ajatus, joka pysyi 

kaupungin suosiossa pitkään, mutta ei ollut seurakunnalle mieluinen. Tällaiset seikat 

korostavat sitä, miten tontin asemakaavamuutosten vastustajien diskurssit rakentuivat 

pitkälti juuri asemakaavoituksen ja yleiskaavan tiukkaan noudattamiseen, minkä kautta 

pystyttiin vetoamaan erityisesti Meurmaniin auktoriteettina. Jälleenrakennustoimikunnan 

kanssa yhteistyössä toimineita arkkitehtejä puolestaan käytettiin erityisesti seurakunnalle 
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edullista kantaa vahvistamaan. Kirkon suunnitelleen arkkitehti Ahosen toivottiin osallistuvan 

neuvotteluihin seurakunnan tukena ja jälleenrakennustoimikuntaa avustaneen Selim 

Savoniuksen korostettiin olevan seurakunnan suunnitelmien kannalla. 

 

Kaupungin käsittelyssä korostettiin paikallistasolla merkittävien arkkitehtien kantoja. Tällöin 

voitiin luoda omalle kannalleen painoarvoa esittämälle ne asiantuntijoiden kautta. Etenkin 

Otto-Iivari Meurmanin näkökantojen voidaan katsoa muodostuneen erittäin merkittäviksi 

käydyssä keskustelussa. Lähtökohtana oli usein se, että Meurmanin Kajaania koskeneiden 

suunnitelmien muuttamista pyrittiin välttämään, vaikka arkkitehti itse toi laatimansa 

yleiskaavan johdannossa esille sen, että suunnitelma oli päätöksentekoa ohjaavaksi 

materiaaliksi tarkoitettu. Eino Pitkäsen kannanotot puolestaan näkyivät enemmän asioita 

valmistellessa, mutta eivät nousseet samalla tavalla esille päätöksiä tehdessä kuin 

Meurmanin. Pitkäseen ei siis vedottu enää keskustelussa yhtä voimakkaasti kuin 

Meurmaniin, vaikka seurakunta nimesi hänet Armeijanlaaksoa koskevien suunnitelmiensa 

vuoksi vastustajakseen tilanteestaan jälleenrakennustoimikunnalle raportoidessa.  

 

Kirkon tontiksi lopulta valikoituneen Sammonpuiston suhteen voidaan löytää samankaltaisia 

perusteluita kuin Armeijanlaaksossa, mikä ulottuu sekä paikan puolustajiin että vastustajiin. 

Puhuttavia asioita molemmissa vaiheissa olivat kirkon näkyvyys sekä se, mitä muuta 

käyttöä tontille olisi. Painotukset kuitenkin vaihtelivat. Lehtisen tontin suhteen 

päätöksenteko koski lähinnä alueen keskeneräistä käyttösuunnitelmaa ja alueen vilkasta 

liikennettä. Asiassa esiin tulleet diskurssit koskivat lähinnä arkkitehtidiskurssia ja 

sopivuusdiskurssia, joissa vedottiin arkkitehtien auktoriteettiin ja siihen, sopiiko tontti 

yleiselle rakennukselle vai liiketilakäyttöön. Sammonpuiston suhteen diskurssit liittyivät 

kaupungin puistoalueiden säilyttämiseen, ja sitä kautta asemakaavoittamiseen. Tässä siis 

tontin käyttötarkoitus oli aivan erilainen kuin Lehtisen tontin ollessa kyseessä. Koska tontti 

oli puistoalue, oli asemakaavalailla kysymyksessä merkittävä rooli; Kajaanin kaupungin 

virheenä tonttikaupan suhteen oli myydä tontti ennen sen asemakaavan muuttamista. 

Erityisen ongelmallisen asiasta teki se, että Sammonpuiston alue oli kaavoitettu puistoksi. 

Tämä tuli ilmi myös SKDL:n valtuutettu Erkki Seppälän valituksessa, jossa vedottiin 

kaupungin virheelliseen toimintaan tonttialuetta seurakunnalle myytäessä.  
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Koska ortodoksisen kirkon jälleenrakennus oli säädetty laissa, ei kaupungeilla ollut 

mahdollisuutta estää kirkkojen rakentamista alueilleen. Kun keskusteltiin seurakunnan 

oikeudesta rakentaa kirkko omalle tontilleen keskustaan, koskivat vastustajien argumentit 

usein paikan epäsopivuutta. Sopivuusdiskurssiin yhdistettiin erilaisia näkökulmia kirkon 

paikasta. Diskurssin kautta voitiin käsitellä asiaa sekä seurakuntaa puolustaen, että 

vastustaen. Sen avulla voidaan tarkastella sitä, miten kirkkoa haluttiin esittää 

kaupunkikuvassa. Yksittäisistä perusteista mahdollisten kirkonpaikkojen vilkkaus on asia, 

joka näyttäytyi toistuvana argumenttina puolin ja toisin. Tämä näyttäytyy siinä mielessä 

hyvänä esimerkkinä, sillä vilkkaus saatettiin nähdä sekä etuna että haittana paikan suhteen. 

Puolustajien kannanottona on tuoda kirkko keskelle kaupunkia, ja tätä kautta selkeämmin 

osaksi kaupungin yhteiskuntaa. Tässä voi nähdä ajatuksen siitä, että kirkko ansaitsee 

kaupungissa keskeisen ja helposti lähestyttävän paikan ja näin muotoutuu osaksi paikallista 

elämää. Vastustajien kanta samassa kokouksessa on se, että seurakunnan haluama paikka 

on liian rauhaton. Heidän kannallaan olivat myös Otto-Iivari Meurmanin teoreettiset 

perustelut, joita esiteltiin Asemakaavaopissa ja Kajaanin yleiskaavassa, sillä näissä 

perusteluissa kirkot määritettiin liikennepakoisiksi yleisiksi rakennuksiksi. Vastakkaisten 

argumentaatiopositioiden käyttö näkyy esimerkiksi siinä, miten vilkas paikka voi tuoda 

”kirkon keskelle kylää ja elämää”, tai vastaavasti olla liian rauhattomaksi koettu.  

 

Niiden kaupungin luottamustoimien edustajien, jotka puolustivat seurakunnan oikeutta 

rakentaa kirkko omalle tontilleen, diskurssissa nousi esiin erityisesti argumentteja, jotka 

korostivat asian henkistä puolta ja seurakunnan oikeutta oman tonttinsa hallinnoimiseen. 

Uskonnollisiin asioihin ulottuvaa diskurssia voi havaita evankelisluterilaisen ja ortodoksisen 

seurakunnan vertailussa. Etenkin Sammonpuiston kohdalla tämä on hyvin vertailukelpoista, 

sillä kirkot ovat paikaltaan samankaltaisessa asemassa lähekkäisen, puistoon rajoittuvan 

sijainnin vuoksi. Ortodoksinen kirkko kuitenkin saatettiin nähdä ”toisena”, mikä näkyi myös 

käytännöllisissä asioissa. Luterilaisen kirkon paikkaa pidettiin pitkälti 

kyseenalaistamattomana ja itsestäänselvyytenä sitä, että kaupunki osallistui kirkon tontin 

hoitamiseen. Asiaa alleviivasi se, että keskusteluissa saatettiin viitata luterilaiseen kirkkoon 

”meidän omana kirkkonamme”.  

 

Seurakuntaa puolustaneilla sen sijaan nousi esiin sopeuttamista edistävät argumentit, kuten 

Aslak Fräntin mielipidekirjoituksessa esiintuotu ajatus siitä, miten seurakuntalaiset 

haluttaisiin toivottaa tervetulleiksi antamalla kirkolle paikka. Seurakunnan toiveiden 
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vastustaminen puolestaan nähtiin kiusantekona siirtoväkeä kohtaan. Ortodoksien 

sopeutumisen katsottiin olevan onnistunutta silloin, kun heitä ei muistettu enää muiksi kuin 

paikkakuntalaisiksi. Tämän kautta asiaa voi tarkastella sitä kautta, että vaikka uskonto 

näyttäytyi kaupungissa käydyssä keskustelussa, ei siirtoväen karjalaista kulttuuria juuri 

nostettu erillisenä esille. Seurakunnan kirjeenvaihdosta saattoi tehdä päätelmiä siitä, että 

yleisesti vastaanotto kaupungissa koettiin hyväksi, ja kirkon löydettyä paikkansa koettiin 

jälleenrakentaminen onnistuneesti ratkaistuksi. 
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7. Liitteet 

 

 

 

 

Liite 1. Seurakunnan mahdolliset kirkkotontit. 

1. Alue, jonka Kajaanin kaupunginvaltuusto kokouksessaan 15.10.1956 on päättänyt myydä 

Kajaanin ortodoksiselle seurakunnalle kirkkotontiksi.  

2. Kajaanin ortodoksisen seurakunnan omistama tontti (ns. Lehtisen tontti)  

3. Kajaanin ortodoksisen seurakunnan omistama tontti (ns. Pirisen tontti)  

4. Otto-Iivari Meurmanin laatiman yleiskaavan mukainen kirkkotontti (ns. Kettukallion tontti).  

Kuvan lähde: Kansallisarkisto, JRTKA, I:1 Kartat ja piirustukset. 
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Liite 2. Ote Otto-Iivari Meurmanin suunnittelemasta Kajaanin yleiskaavasta (1950). 
"Liikennepakoiset tontit" (seurakunnalle suunniteltu Kettukallion tontti korostettuna). 
Kuvan lähde: Otto-Iivari Meurman, Kajaanin yleiskaava, 1950. 
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Liite 3. Kajaani -lehden pilakuva ”Lehtisen tontti”. Kuvan lähde: Kajaani 14.4.1956. 
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