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Suomen kirjakielelle pohjan luoneen piispa Mikael 
Agricolan nimikkokirkko kohoaa Punavuoren ja Eiran 
kattojen ylle. 
 Agricolan kirkko on ollut edelläkävijä monis-
sa uudistuksissa. Uudenlaista seurakuntaelämää 
Helsingin ydinkeskustaan rakentava Agricolaliike on 
toiminut sen suojissa vuodesta 2009. Agricolaliike on 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan, Helsingin seu-
rakuntayhtymän, Tuomasmessun ja HelsinkiMission 
verkosto. Osallistavaa epäilijöiden jumalanpalvelus-
ta - Tuomasmessua - on vietetty kirkossa vuodesta 
1988.

ikael Agricolan kirkko Helsingin aktiivisin 
kirkko mitattuna messukävijöillä ja toimin-
taan osallistuvilla. Kävijöistä huomattava 

osa on nuoria ja aikuisia. Agricolan toiminta on laajaa 
ja monipuolista: messuja, kerhoja, piirejä sekä muita 
tapahtumia ja yhdessäoloa. Tuomiokirkkoseurakun-
nan nuorisotyö toimii Agricolassa. Lapsille ja perheille 
on kerhotoimintaa viitenä päivänä viikossa. Diakonia-
ruokailu tiistaisin tarjoaa edullisen aterian työttömille 
ja vähävaraisille. Joka sunnuntai vietetään kolmea 
messua: Agricolan perinteinen messu, anglikaani-
nen messu ja Tuomasmessu. Keskiviikkoiltapäivisin 
krypta täyttyy seniori-ikäisistä, jotka tulevat kuuntele-
maan Seniorifoorumin luentoja ja tapaamaan tuttuja. 
Agricolamessu keskiviikkoiltaisin on monelle nuorelle 
ja nuorelle aikuiselle viikon kohokohtia.
 
 Café Agricola on lounaskahvila, joka tarjoaa 
myös monenlaista ohjelmaa. Samalla kun syöt, teet 
hyvää, sillä Café Agricola lahjoittaa laskennallisen 
ruoka-annoksen hinnan ostoksistasi hyväntekeväi-
syyteen. 
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Historiaa ja arkkitehtuuria
Helsingin Tehtaanpuiston kirkkokilpailu vuonna 1930 
synnytti arkkitehtonisen keskustelun. Kisaan osal-
listui 56 ehdotusta, mutta funktionalismin suosiosta 
harmistunut palkintolautakunta sai asemakaavaky-
symyksistä muodollisen syyn julistaa uuden kilpailun 
vuonna 1932. Kilpailun pykäliin lisättiin vaatimus, että 
kilpailijoiden oli ”noudatettava perinteisiä kirkko-
muotoja”. Palkintolautakuntaa vahvistettiin funktio-
nalismiin kriittisesti suhtautuvalla lisäjäsenellä Bertel 
Jungilla.

Uuden kilpailun voitti Lars Sonck, joka ensim-
mäisessä kilpailussa oli ollut palkintolautakunnan jä-
sen. Sonck oli ennen tätä suunnitellut Kallion kirkon, 
Tampereen tuomiokirkon ja Turun Mikaelin kirkon. 
Mikael Agricolan nimikkokirkko rakennettiin Tehtaan-
kadun varrelle Sepänkadun ja Tehtaankadun väliseen 
puistoon. Vastoin ensimmäisen kilpailun erityistä vaa-
timusta kirkko on tyyliltään pelkistettyä funktionalis-
mia.

Lars Sonckin suunnittelema kirkko vihittiin käyt-
töön palmusunnuntaina 1935. Eteläisen Helsingin 
maamerkiksi muodostunut, 103 metrin korkeuteen 
kohoava ja kauas merelle näkyvä kirkon torni ja eten-
kin sen 30-metrinen piikkimäinen yläosa osoittautui 
sodan aikana riskitekijäksi. Jos sitä ei olisi laskettu 
tornin sisään, se olisi palvellut vihollislentäjiä suun-
nistuspisteenä.

Kirkon kuoriosan suunnittelu jäi Sonckilta kes-
ken. Kattokruunut suunnitteli arkkitehti Arvo Muro-
ma. Alttariveistos Jeesuksen hautaaminen on tai-
teilija Bruno Tuukkasen vuodelta 1935. Tuukkanen 
teki myös kirkon sivulaivojen holvikaariin Jeesuksen 
elämää kuvaavat maalaukset. Kirkon katosta riippuva 
kirkkolaiva on pienoismalli 1800-luvun alussa purjeh-
tineesta suomalaisesta Fortuna-laivasta.
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Professori ja tekstiilitaiteilija Päikki Priha on 
suunnitellut ja Ateljé Solemnis valmistanut Agricolan 
kirkon nykyiset kirkkotekstiilit, mm. messukasukan 
ja stolan. Dora Jung on kutonut kirkkoon pellavada-
mastiliinan vuonna 1935. Alkuperäiseen, tekosilkistä 
kudottuun alttarin kirkkotekstiiliin on kirjottu liljan-
kukka-aiheita ja Kristus-monogrammi. Saarnatuolin 
kirjaliinassa on aiheena karitsa. Gunilla Jungin klas-
sistisessa ehtoollisvälinesarjassa vuodelta 1935 voi 
nähdä art decon vaikutusta.

Nykyiset urut ovat Veikko Virtasen urkurakenta-
mon vuodelta 1968. Äänikertoja on 40. Kirkkosalissa 
on myös flyygeli. Kirkonkelloja on tornissa kolme.

 Kirkon peruskorjauksessa vuosina 2003 ja 
2004 kirkko pyrittiin palauttamaan mahdollisimman 



lähelle alkuperäistä asua. Kirkkosali sai vaaleamman 
värityksen ja penkit verhoiltiin uudestaan. Alttaritaulu, 
lamput, seinämaalaukset ja ikkunat entisöitiin.

Kirkossa on 850 istumapaikkaa. Juhlatilaksi so-
pivassa kryptassa on 200 pöytäpaikkaa. Kastejuhlan, 
häiden tai hautajaisten järjestäminen kirkon tiloissa 
on maksutonta.



Mikael Agricolan kirkko
Tehtaankatu 23, 00150 Helsinki
p. 09 2340 6123
www.agricolaliike.fi
Avoinna tilaisuuksien aikana ja 
sopimuksen mukaan.

Café Agricola
Lounas ma-pe klo 11-13.30
p. 0400 980 250
www.cafeagricola.fi

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta 
p. 09 2340 6100
tuomiokirkko.srk@evl.fi
helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko
facebook.com/helsingintuomiokirkko-
seurakunta

Tilavaraukset 
p. 09 2340 6111 
tilavaraukset.tuomiokirkkosrk@evl.fi
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