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Taloja Hauhontiellä

Tullinpuomi
KUVA: SIGNE BRANDER

Näin Paavalinkirkko syntyi
Kaupungin kaunein kirkko.
Näin arvioivat Vallilan asukkaat ylpeinä kirkkoaan juuri sen valmistuttua. Paavalinkirkko, Stadin
helmi oli juuri otettu käyttöön ja vihitty maaliskuun ensimmäisenä sunnuntaina vuonna 1931.

Kaupunki kasvoi vauhdilla
Viime vuosisadan alkupuolella Helsingin asukasluku kasvoi voimakkaasti. Paisuva kaupunki oli jaettu vuonna 1906 seurakunnallista työtä varten kuuteen seurakuntaan. Pitkänsillan pohjoinen puoli
oli pääosin työväestön asuttamaa ja muodosti Sörnäisten suomalaisen seurakunnan. Siihen kuuluivat Kallion, Alppilan ja Sörkän alueet sekä nykyisen Paavalinkirkon ympärillä olevat kaupunginosat
Vallila ja Hermanni. Jo tuohon aikaan seurakuntaan kuului parikymmentätuhatta jäsentä eikä alueella ollut yhtäkään omaa kirkkoa.
Tälle nopeasti kasvavalle seurakunnalle piti saada kirkko. Komea ja näyttävä siitä tulikin totesivat
seurakuntalaiset katsellessaan Kallion kirkkoa sen
valmistuttua vuonna 1912.
Uusia asukkaita tulvi jatkuvana virtana alueelle.
Tyhjät tontit alkoivat täyttyä ja vanhoja puutaloja
purettiin uudisrakentamisen tieltä. Isoja kivitalo8 Paavalinkirkko Stadin helmi

ja rakennettiin Vallilaan Mäkelänkadun varteen ja
Sturenkadulle. Kaupunkiin liitettiin uusia asuinalueita muun muassa Kumpula, Toukola ja Vanhakaupunki.
Kun kirkonkirjoja tarkasteltiin vähän myöhemmin, huomattiin väestönkasvun olleen hurjaa Sörnäisten seurakunnassa. Kolmessa vuosikymmenessä väki seurakunnassa kaksinkertaistui ja oli vuonna 1930 jo runsas 50 000.

Elämää Vallilassa
Vallilaan oli syntynyt oikea väestökasauma, tiiviisti rakennettu työläiskaupunginosa. Muun muassa
1920-luvun lopulla nykyisen kirkon kulmalle valmistui Helsingin mittavin rakennus, suuri asuintalo, Sturentalo, jossa asuntoja oli 156 ja niissä asukkaita kahdeksansataa. Elämä oli melko tiivistä, kun
asunnot olivat yksiöitä ja kaksioita ja kussakin majaili keskimäärin viisi, kuusi asukasta. Sturentalon viereen Sammatintielle valmistui 1929 Vallilan ylpeys, umpikorttelitalo ”Wärtsilän” talo. Sitä
pidetään lajissaan Pohjoismaiden suurimpana ja
kauneimpana. Talo on niin suuri, että sen sisäpihalle sopii oikea puisto. Asukkaita talossa oli paljon. Ruokahuollosta vastasivat kaksi Elannon puo-

tia ja yksi sekatavarakauppa. Piha täyttyi lasten
äänistä ja parhaimmillaan talossa asui 1920-luvun
lopulla parisataa alle rippikouluikäistä lasta, joita
varten talossa oli kaksi lastentarhaa. Kerrotaan, että kun Ruotsin kuningas vieraili Suomessa, hänelle
näytettiin juuri tätä taloa esimerkkinä siitä, kuinka
hyvin työväki Suomessa asustelee.
Vallilan asukkaiden kannalta Kallion kirkko oli
liian kaukana, eikä pystynyt palvelemaan kasvavan
seurakunnan ja uudistuvan seurakuntatyön tarpeita. Vallilan väestölle piti saada oma kirkko.
Seurakuntien päättäjät olivat olleet kaukoviisaita. Jo vuonna 1915 seurakunnat olivat hankkineet
tontin Punkaharjuntien ja Sammatintien väliseltä
alueelta kirkkorakennusta varten.
Tontti oli kallioinen ja vähän korkeammalla kuin
muu alue. Se oli sopiva monenlaiseen käyttöön.
Läheisten puutalojen asukkaat kuivattelivat siellä
mielellään pyykkejään. Kansalaissodan aikana punakaartilaiset pystyttivät sinne tukikohdan kuularuiskuineen ja tykkeineen.
Paitsi perustaltaan, se oli muutenkin hyvä paikka
kirkolle. Suorastaan erinomainen. Sillä tontin vierestä on aina kulkenut Helsinkiin tuleva valtaväylä.
Aikaisemmin sen oli nimeltään Itäinen Viertotie,
mutta muutettiin myöhemmin Hämeentieksi.
Hämeentiessä on ylämäki kirkkotontin kohdalla

kaupunkiin päin tultaessa. Vielä 1920-luvulla asukkaat valittivat mäeltä kuuluvaa joka-aamuista meteliä. Ei tarvittu kukkoja tai herätyskelloja heräämiseen, sillä kaupunkiin tulevien maalaisten torirattaiden rautaiset kärrynpyörät pitivät sepelikiveyksellä korviavihlovaa rahinaa. Tämä haitta väheni, kun kärryihin alettiin vaihtaa rautapyörien tilalle kumipyöriä.
Tontin itäkulmasta alkoi Helsingin kaupunki.
Aikaisemmin Helsingin kaupungin raja kulki tontin alapuolella olevassa Kumpulan laaksossa aina
vuoteen 1906, jolloin Kumpula liitettiin Helsinkiin.
Tässä kohdassa Hämeentien varressa on vielä tänäänkin tallella pylväät, joiden kohdalla kaupunkiin tulevilta perittiin tullimaksuja.
Tälle tontille liikenteen solmukohtaan ja asutuksen keskelle alettiin suunnitella kirkkoa.

Uudenaikainen kirkko
Seurakunnat päättivät vuonna 1928 rakennuttaa
kirkon Vallilan kaupunginosaan. Samalla määriteltiin millainen kirkkorakennuksen tulisi olla eli
tehtiin kirkon tilaohjelma.
Kirkosta haluttiin iso ja tilava. Kirkkosalissa
1 000 istumapaikkaa oli minimi ja lehterille tuli
varata tila uruille, 50 hengen kuorolle sekä seurakuntalaisille tarpeellinen määrä istumapaikkoja.
Moderni ja uudenaikainen sen piti myös olla. Piti
Stadin helmi Paavalinkirkko 9

Bertel Liljeqvistin
voittoisa luonnos

olla tiloja erilaiselle seurakuntatyölle lapsista vanhuksiin. Kerhohuoneita, veistotiloja, rippikoulutiloja, seurakuntasaleja, kahvittelutiloja ja asuntoja.
Voimistelusalikin haluttiin, mutta se jäi viime vaiheessa pois. Erityisesti toivottiin, että kirkon ulkoasu ja sisustus vastaisivat ”kirkon korkeaa aatetta”.
Hintakatoksi määrättiin yhdeksän miljoonaa sen aikaista markkaa. Tämä tarkoitti, että kirkko tuli rakentaa edullisesti.
Käytännön rakennushanketta varten nimitettiin viisijäseninen rakennuskomitea, johon valittiin rovasti S.W Roos, rakennusmestari Wilhelm
Ekmann, arkkitehti Bertel Jung, metsäneuvos
K.A.F. Tötterman ja talonomistaja E. Vanne sekä varajäseniksi insinööri Einar Moring ja pastori
K.J. Sylvander. Rakennuskomitean ensimmäinen
tehtävänä oli käynnistää kirkon suunnittelu.
Näillä kirkon tilaohjelman perusteilla julistettiin
suunnittelukilpailu piirustusten hankkimiseksi kirkon ja seurakuntakodin rakentamiseksi syyskuussa
1928. Kilpailu sytytti ja innosti suomalaisia kirkon
suunnittelijoita ja arkkitehtejä. Esityksiä ja suunnitelmia uudeksi kirkkorakennukseksi tuli peräti
51. Joukossa oli monia aikaisemmin nimeä saaneita arkkitehtejä ja kirkkosuunnittelijoita.
Ensimmäistä palkintoa kisassa ei jaettu. Hopealle pääsi kaksi suunnitelmaa. Toisen oli tehnyt arkkitehti Bertel Liljeqvist ja toisen arkkitehdit I.
10 Paavalinkirkko Stadin helmi

Kuusamon kirkko

Hangon vesitorni

Ahonen & I. Sutinen. Rakennustoimikunta pohti
useaan kertaan, kumpi suunnitelma otettaisiin kirkon rakentamisen pohjaksi. Perinpohjaisen harkinnan jälkeen rakennustoimikunta totesi, että arkkitehti Bertel Liljeqvistin suunnitelma on ”rauhallisen perinteinen” ja taloudellisesti edullinen ja sen
pohjalta lähdettiin suunnittelemaan uutta kirkkorakennusta Helsingin Vallilaan.

Suunnittelijaksi Bertel Liljeqvist
Suunnittelukilpailun raati arvioi Liljeqvistin suunnitelman ”Lucia” toteuttamiskelpoiseksi muutamin
huomioin. Kirkon arkkitehtuuri oli miellyttävää,
mutta vaatimatonta. Kirkon tornia pidettiin liian
matalana. Kirkon sisäpuoli, kirkkosali, sai kiitosta
valoisuudesta ja kauneudestaan. Ikkunoita siinä oli
tosin raadin mukaan liikaa.
Näillä evästyksillä ja muutamilla muilla toiveilla Liljeqvist jatkoi suunnittelua tehdäkseen kirkon
pääpiirustukset. Kolmessa kuukaudessa uudet suunnitelmat olivat valmiit ja niiden perusteella voitiin
pyytää urakkatarjouksia kirkon rakentamiseksi.
Urakkatarjouksia tuli kolmelta rakennusliikkeeltä. Edullisimman teki rakennusliike Nieminen &
Lounas Jyväskylästä. Urakan hinta oli 6,7 miljoonaa
markkaa, joten kirkon rakentamiseen varattu rahamäärä riitti hyvin. Kirkon sisustamiseen ja muihin
kuluihin jäisi vielä tarvittava varaus.

Kemijärven kirkko
Vasemmalla: Rovaniemen kirkko

Bertel Liljeqvist
Bertel Liljeqvist (1885–1954) oli Vaasassa syntynyt suomalainen arkkitehti, joka
on tullut tunnetuksi erityisesti kirkkojen
suunnittelijana. Liljeqvist suunnitteli myös
useita
merkittäviä
teollisuuskohteita,
pankkeja, asuin-ja kerrostaloja, kouluja,
seurojentaloja ja kokonaisia asuinalueita. Kirkkosuunnitteluja mm. Hietaniemen
siunauskappeli Helsinki, Paavalinkirkko
Helsingissä (1930–1931), Degerbyn kirkko
Inkoossa (1931–32), Rovaniemen kirkko
(1950).
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Peruskiven muuraus
Uutta kirkkoa rakennettaessa on tapana muurata
peruskivi. Siinä peruskiveen liitetään dokumentteja, jotka kertovat ajankohtaisista tapahtumista.
Peruskiven muuraustilaisuudessa 17.9.1929 arkkitehdin ja urakoitsijan lisäksi paikalla olivat piispat Max von Bonsdorff ja Jaakko Gummerus,
helsinkiläisiä kirkonmiehiä Paavo Virkkunen ja
Lauri Johannes Ingman, maaherra ja Helsingin
kaupungin johto. Peruskiveen muurattiin kolikoita esimerkkinä maassa käytettävästä rahasta sekä
arkkitehti Liljeqvistin suunnittelema rakennushanketta käsittelevä dokumentti. Se loppuu sanoihin:
”tämän kirkon ja seurakuntatalon rakentavat seurakunnat Jumalan kunniaksi sekä seurakuntalaisten sielunhoidon ja kristillisen työn ahjoksi”.
Kirkon peruskivi sijaitsee kirkkosalin kuori- eli
alttariosan itäisessä kulmauksessa.

Mikä nimeksi kirkolle
Miksi Vallilaan rakennettu kirkko sai nimen Paavalinkirkko? Kirkon rakennustyöt olivat jo käynnissä, mutta kirkolla ei ollut vielä nimeä. Olisi ollut
luontevaa antaa kirkolle nimeksi Vallilan kirkko,
kaupunginosan mukaan. Näin oli tehty naapurikaupunginosassa Käpylässä, jonne valmistui sa-
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manaikaisesti kirkko.
Sörnäisten seurakunnassa, Sörkässä ajateltiin
kuitenkin laajemmin seurakunnan ja kirkon tehtävästä käsin. Kirkon on mentävä rohkeasti myös
uusiin tilanteisiin, uuteen toimintaympäristöön.
Sellaisiinkin paikkoihin, joissa kristillinen sanoma
on vieras tai jossa sitä ehkä karsastetaan. Tällaisena vaikeana, haastavana alueena koettiin kasvava
työläiskaupunginosa. Lisäksi ajateltiin, että kirkkorakennus ei palvele vain yhden ainoan kaupunginosan asukkaita, vaan myös ympäristönsä asukkaita. Ympärillä olivat Hermannin, Kumpulan, Toukolan, Vanhankaupungin ja Pasilan alueet. Ja vielä laajemmin. Kirkkorakennus muistuttaa kaikkia
sen näkeviä ikuisista arvoista. Siksi kirkon nimeksi ei haluttu ottaa yksittäisen asuinalueen nimeä,
vaan päädyttiin toiseen ratkaisuun.
Seurakunnan luottamusmiehille tuli mieleen
eräs Jeesuksen tunnetuimmista seuraajista, apostoli Paavali. Hän uskalsi lähteä tutuista ympyröistä
uusiin. Hän aloitti kirkon työn uusissa maissa ja itselleen oudoissa ympäristöissä. Oli luonnollista yhdistää apostoli Paavali ja uusi kirkkorakennus.
Uuden kirkon nimeksi otettiin ennakkoluulottomasti Paavalinkirkko.
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Samalla päätettiin, että kirkon pääsisäänkäynnin yläpuolelle tehdään veistos, joka liittyy kirkon
nimeen.
Kuvanveistäjä Gunnar Finne teki apostoli Paavalia kuvaavan reliefin eli korkokuvan graniitista.
Kuvassa apostoli Paavalilla on kädessään miekka.
Tätä voi tulkita kahdella tavalla. Perimätiedon mukaan Paavali surmattiin miekalla. Toisaalta miekka Paavalin kädessä voi tarkoittaa hengen miekkaa, jolla hän varustaa kristittyjä tekemään hyvää.
(Ef. 6:17)

Rakentaminen ripeästi käyntiin

”Yksi Helsingin kauneimmista ellei kaunein kirkko,
jossa on onnistuttu yhdistämään hyvällä tavalla
vanha ja uusi.”
14 Paavalinkirkko Stadin helmi

Kirkon rakentaminen kallioiselle tontille lähti ripeästi käyntiin syksyllä 1929. Muutama päivä työn
alkamisen jälkeen urakoitsija törmäsi odottamattomaan ongelmaan. Kalliopohjalle on vaikea rakentaa!
Kirkkorakennuksen pinta-ala oli suuri ja alle jäävä kalliopohja oli paikoin paljon syvemmällä kuin
oli voitu kuvitella. Urakkasuunnitelmassa oli sovittu, että kirkon perustuksen tulee olla kalliolla.
Näin urakoitsija joutui tekemään vaikeita perustustöitä ennakoitua enemmän. Hän joutui kuorimaan
maata syvälle kiveen asti ja tekemään erityisvaluja. Tästä hänelle aiheutui huomattavia lisäkustannuksia. Näistä käytiin neuvottelua pitkään. Lopputuloksena seurakunnat maksoivat nämä kulut. Varmistetuksi tuli se, että Paavalinkirkko lepää jokaisesta kohdastaan kallioperustalla.
Talvi oli leuto ja rakentaminen edistyi niin nopeasti, että neljän kuukauden kuluttua työn alkamisesta voitiin viettää kirkon harjannostajaisjuhlaa. Rakennuksen katolle nostettiin liehuva lippu,
joka kertoi, että harjahirsi oli nostettu paikoilleen.
Kello 14 kokoontuivat työmiehet ja -naiset, rakennuskomitea ja kutsuvieraat puolivalmiiseen seurakuntakotiin, jossa tarjoiltiin kahvia. ”Sattumaa
vai johdatusta” kyseli rovasti Roos Paavalinkirkon
harjannostajaisjuhlassa, sillä päivä oli 25.1.1930 ja
samalla Paavalin nimipäivä.
Syksyllä marraskuussa kirkon urakka oli valmis
ja päästiin sisustustöihin. Vuoden lopulla nekin
oli saatu päätökseen. Urkujen asennus alkoi joulukuussa. Asennus- ja viritystyöt olivat odotettua
vaativammat ja niiden takia kirkon vihkimistäkin
jouduttiin siirtämään kaksi kertaa. Vihdoin kirkko
oli valmis ja summattiin kustannuksia. Loppulaskuksi tuli 9,2 miljoonaa markkaa eli melko tarkasti
se summa, joka oli alkuaankin varattua kirkon rakentamiseksi. Tästä tosin puuttuivat kalustosta ja

kirkon tornikelloista aiheutuneet kulut.
Jo varhain sunnuntaiaamuna alkoivat Vallilan
asukkaat tuppautua kirkkoon. Heitä oli niin paljon, että osa sai seisomapaikan kirkon seinustoilla. Paavalinkirkon juhlallinen käyttöönotto, vihkiminen, tapahtui 1.3.1931. Tampereen piispa Jaakko
Gummerus toimitti kirkon vihkimisen. Puheessaan
hän käsitteli kirkon tehtävää työläisyhteiskunnassa. ”Uusi Paavalinkirkko muistuttaa keskellä tehtaiden ja työväestön kaupunkia, että ihminen ei
elä ainoastaan leivästä. Se tuo myös hengellistä
sanomaa keskelle tämän ajan etsintää. Se tuo yhdistäviä voimia keskelle repiviä riitoja. Se tahtoo
auttaa ihmistä kuulemaan, mitä Jumala puhuu”.

Kaupungin kaunein kirkko
Vallilan ja Hermannin asukkaat ja muut kaupunkilaiset katselivat uunituoretta Paavalinkirkkoa ihastuneina. Eräässä lehtiarvioinnissa sitä pidettiin
”yhtenä Helsingin kauneimmista ellei kauneimpana kirkkona, jossa oli onnistuttu yhdistämään
hyvällä tavalla vanha ja uusi”. Kaunis, ihastuttava
ja hartauttaherättävä olivat ilmaisut, joita käytettiin kirkkoa esiteltäessä. Rovasti K.V. Hurmerinta, legendaarinen suuren Sörnäisten suomalaisen
seurakunnan kirkkoherra (1921–1941), hehkui intoa. Paavalinkirkko oli kolmas työkeskus kasvavassa seurakunnassa Kallion ja Käpylän kirkkojen lisäksi. Nyt tässä kirkossa pystyttiin Hurmerinnan
mukaan onnistuneesti vastaamaan väkirikkaan
kaupunginosan seurakuntatyön vaatimuksiin ja
tarpeisiin.
Stadin helmi Paavalinkirkko 15

Kirkon ulkoasu ja muoto
Paavalinkirkko muodostaa erikoisen kokonaisuuden, ikään kuin neliön, jonka yksi sivu on avoin.
Rakennusten keskelle jää luostarinomainen kirkkopiha. Toiselle sivulle jää suorakaiteen muotoinen,
satulakattoinen kirkkosali. Sen seinustalta nousee
korkea tapuli, jonka yläosassa on kello ja huipulla risti. Vastakkaisella puolella pihaa on ikkunallinen kolmekerroksinen rakennus. Näitä yhdistää
koristeellinen pylväillä koristeltu punatiilinen rakennus. Ne yhdessä muodostavat kokonaisuuden,
jossa on runsaasti erilaisia tiloja monimuotoiselle
seurakuntatoiminnalle.
Paavalinkirkko toi suomalaiseen kirkkoarkkitehtuuriin uuden tuulahduksen, työkeskustyyppisen
kirkkorakennuksen.

Perinteisessä kirkkorakentamisessa kirkko muodostuu pelkistetyimmillään kirkkosalista ja tapulista. 1920-luvulla Suomeen tuli uusi kirkkorakentamisen suuntaus. Siinä katsottiin, että kirkkorakennukseen pitäisi liittää muitakin tiloja kuin vain
kirkkosali. Rakennettiin muutamia kirkkorakennuksia, joissa seurakuntasali oli liitetty kirkkosaliin siipimäisesti. Käpylän kirkko (1930) edustaa
tällaista ratkaisua.
Paavalinkirkon suunnittelussa ja rakentamisessa mentiin huomattavasti pidemmälle. Kirkkosa16 Paavalinkirkko Stadin helmi

lin lisäksi kirkon yhteydessä on runsaasti erilaisia kerhotiloja, seurakuntasaleja ja asuntoja. Rakennuksen pinta-alasta kirkkosalin osuus on vain
neljännes. Suunnitteluvaiheessa voimistelusaliakin väläyteltiin, mutta se jätettiin kustannussyistä pois. Näitä erilaisia tiloja tarvittiin, koska seurakunnissa kehitettiin erilaisia toimintamuotoja
lapsille ja nuorille. Tästä tavasta rakentaa alettiin
käyttää myöhemmin sanontaa työkeskustyyppinen
kirkkorakennus.

Erikoinen torni
Paavalinkirkossa on runsaasti vaikutteita Italiasta
sekä sen ulkonaisessa muodossa että kirkkosalissa
sisällä. Kirkkosalin vieressä on kirkontorni, cam-

panile ja kirkkopihassa sekä sivurakennuksissa voi
nähdä tyypillisen italialaisen kirkkomiljöön. Tosin
rakennusten koko ja mittasuhteet ovat moninkertaiset verrattuna Italian pieniin kyläkirkkoihin.
Viime vuosisadan alkupuolella suomalainen arkkitehtuuri sai paljon vaikutteita ulkomailta, erityisesti Italiasta. Siellä tyypillinen kirkkorakennus
koostuu kirkkosalista ja tornista. Torni nousee suoraan kirkkorakennuksen sivurungosta tai on sen
vieressä erillisenä rakennuksena. Nämä kellotornit,
kellotapulit, campanilet ovat pienten kylien tyypil-

linen maamerkki. Alvar Aalto, myöhemmin maailmanmaineeseen noussut suomalainen arkkitehti,
käytti campanile-tyyliä 1920-luvun lopulla suunnitellessaan Muuramen kirkon Jyväskylän lähelle.
Paavalinkirkon eräs erikoispiirre on korkealle nouseva kellotorni. Se on sijoitettu erikoiseen
paikkaan, kirkkosalin sivuseinälle alttaripäätyyn.
Tämä torni, jolla on pituutta peräti 52 metriä, on
tyyliltään tällainen italialaisperäinen campaniletorni.
Alkuperäisessä arkkitehti Liljeqvistin suunnitelmassa kirkon torni oli nykyistäkin vielä kymmenkunta metriä korkeampi. Rakentamisen kuluessa sitä madallettiin, mutta pituus on nyt eh-

kä paremmin sopusoinnussa muiden kirkon mittasuhteiden kanssa.

Sakasti
Tornin alaosassa on suuri ja juhlava sakaristo, jossa säilytetään kirkon kalleuksia. Niitä ovat kirkolliset eli liturgiset vaatteet, joita jumalanpalveluksen
toimittajat käyttävät. Samoin sakastissa säilytetään
kirkon koristeluun liittyviä tekstiilejä, paramenttejä sekä kirkon kallisarvoisimpia esineitä, hopeasta
käsin taottuja ehtoollisvälineitä. Sakaristo palvelee
myös kokoontumis- ja keskustelutilana. Valmistautuessaan viettämään messua papit ja muut messun
toimittajat rukoilevat siellä.
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Kellot
Tornin kello

Kirkonkellot

Kolmekymmentäluvulla oli vähän julkisia ajannäyttäjiä, kelloja. Vallilan mäellä korkealle nouseva kirkontorni tarjosi luontevan paikan kellolle,
joka näkyisi kauas. Kirkon torniin tilattiin erikoiskello saksalaiselta Ulmin kaupungissa toimivalta
kellonvalmistajalta. Siinä oli yksi keskuskoneisto,
lyömälaitteet ja neljä valaistua kellotaulua, jotka sijoitettiin kellotornin neljälle seinälle. Kirkon suunnittelija arkkitehti Liljeqvist piti tornikelloa niin
tärkeänä, että hän suunnitteli itse kellon kupariset
osoittimet ja numeromerkit. Kellotaulut suojattiin
kestävällä opaalilasilla.
Talvisin kellolla oli ongelmia ja se saattoi näyttää omia aikojaan. Arkkitehdin suunnittelemat viisarit nytkähtelivät epätahtiin eteenpäin, saattoivat
pysähtyä hetkeksi tai jopa lakata kokonaan toimimasta. Mekaaninen kellokoneisto tarvitsi öljyä, joka pakkasessa kangistui ja vaikutti hidastavasti rattaiden toimintaan.
Nykyään kellot toimivat satelliittiajan tarkkuudella ja koneisto on muutettu nykyaikaiseksi. Alkuperäinen kellotaulu näyttää kuitenkin tarkan ajan
kaupunkiin tulijoille ja Vallilassa liikkujille.

Kirkon tornin huipulla, ylimmässä kerroksessa on
yhdeksän metriä korkea huone, jonka jokaisella
seinällä on ritilöillä suojattu aukko. Huoneeseen
sijoitettiin eri tasoihin kaikkiaan neljä eri suuruista
kirkonkelloa. Kellot teetettiin Tampereella toimivalla Lokomon valimolla. Yhtiön päätuote tuohon
aikaan olivat höyryveturit, mutta sivutuotteena
tehtiin muun muassa kirkonkelloja, metsäkoneita ja jyriä.
Yhteensä kellot painavat yli 5 000 kiloa ja suurin niistä lähes 2 000 kiloa. Pienemmät kellot pantiin huoneen yläosaan ja painavammat alemmaksi. Isompiin kelloihin, jotka ovat noin kaksi metriä
korkeita, valettiin tavan mukaan kiittämiseen liittyviä raamatunkohtia. Raamatunkohdat ovat ”Riemuitkaa Jumalalle kaikki maa” (Ps 66:1), ja ”Kiitä Herraa, Jerusalem! Ylistä Jumalaasi, Siion!”
(Ps 147:12). Koska kirkko palveli myös ruotsinkielistä väkeä kelloihin kirjoitettiin samat tekstit myös
ruotsiksi silloisesta raamatunkäännöksestä.
Kirkon rakennusvaiheessa syksyllä 1930 tornia
jouduttiin vahvistamaan, jotta se kestäisi kellojen
painon ja kellojensoitosta tulevan liikkeen. Kellot
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soivat nimittäin siten, että kellon kieli on paikallaan ja itse kellon satoja kiloja painava kuori liikkuu edestakaisin osuen kellon kieleen.
Tornin vakauttaminen ei onnistunut täysin. Vielä
1950-luvulla ihmiset kirkkomatkallaan tulivat ihmettelemään Paavalinkirkon huojuvaa tornia. Kun
kaikkia neljää kelloa soitettiin yhtä aikaa, tapulin
huippu kallisteli puolelta toiselle. Huojumisen syy
oli ehkä siinä, että kellojen soitto oli tahdistettu
epätasaisesti ja kiirehtivästi.
Nykyään tätä ongelmaa ei ole, koska kaikkia neljää kelloa ei enää soiteta yhtä aikaa.

Risti
Paavalinkirkon kellotapulin huipulla on pallomaisella alustalla yksinkertainen valkeaksi maalattu
risti. Metallinen risti on mitoiltaan runsas kolme
metriä korkea, pari metriä leveä ja painaa pari tonnia. Risti kertoo kirkon ja seurakunnan tehtävästä.
Siitä, miksi ne ovat olemassa. Paavalin seurakunta
on tiivistänyt tämän toiminta-ajatuksekseen ”että
me uskoisimme Jumalaan, rakastaisimme lähimmäisiämme ja kantaisimme vastuuta ympäristöstämme”.
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