
Kulosaaren 

kirkonmäki 

Taustaa

Aikanaan kaksikieliseen 
seurakuntaan Kulosaaren 
Vapaamuurarinvuorelle vuonna 1935 
valmistunut Kulosaaren kirkko kuvaa 
hyvin tuolloin huvilakaupunginosana 
tunnetun saaren arvoja. Kirkon 
kokoavana voimana ovat olleet 
seurakuntansa hyvin tuntevat, sen 
elämästä kiinnostuneet ja sen 
toimintaan sitoutuneet ihmiset. 
Kirkko, sen sisustus ja alkuperäinen 
esineistö ovat kulosaarelaisten 
taiteilijoiden tai heidän sukulaistensa 
suunnittelemia. Ne on saatu 
seurakuntalaisten lahjoituksina ja osa 
esineistä on myös heidän 
valmistamiaan. 



Kirkko edustaa kaupunkikatedraalia, johon campanile, kellotapuli, 
olennaisesti kuuluu. Tapuli on itsenäisyyden, omavaraisuuden ja 
vapauden tunnus muun muassa Italiassa. 
 
Tiilestä ja betonista rakennettu, rakennustyyliltään sekatyylinen 
Kulosaaren kirkko, jossa tyyli poikkeaa lähinnä julkisivurappauksen ja 
koristetornin sekä kuorin muotoilun osalta, on arkkitehti Bertel Jungin 
suunnittelema. Sisätilojen suunnittelusta vastasi Jungin kanssa 
yhteistyössä sisustusarkkitehti ja graafikko Antti Salmenlinna, joka oli 
Armas Lindgrenin vävy. Kirkkoa ympäröivän puiston Jung toteutti 
Lindgrenin näkemysten pohjalta. 

kellotapulista maamerkiksi

 
Ennen kirkkoa, Leposaaren hautausmaan 
ja kappelin jälkeen, valmistui kellotapuli. 
Arkkitehti Armas Lindgren suunnitteli 
vuonna 1931 valmistuneen 18 metriä 
korkean, betonista rakennetun 
kellotapulin, campanilen, jonka tapulin 
yläosan muodostaa avoin pylväikkö. 
Pylväikön takorautakaiteen rististä on tullut 
tunnus, joka toistuu myös 
kirkkorakennuksen sisällä tekstiileissä 
sekä seinä- ja kattomaalauksissa. 
 



 
Lahjoitus- ja keräysvaroin hankitut sielunkellot soivat yli  vanhan 
huvilakaupunginosan aina Kruunuvuorenselälle. Kellot valoi Ruotsissa 
AB Lars Krogius ja kulosaarelainen kirkkomusiikin opettaja ja säveltäjä 
Heikki Klemetti määritteli kellojen säveliksi C,b ja F. 
Kulosaarelaisrunoilija Jarl Hemmer kirjoitti kelloihin kaiverretut 
runosäkeet raamatunlauseiden rinnalle. Kellotapuli piirtää edelleen 
Helsingille oman tunnistettavan silhuettinsa ja siksi siitä on tullut myös 
Kulosaaren symboli. 
 
Sunnuntaiaamun messuun kutsuvat kellot muistuttavat katolisten 
kellojen sointia. Armas Lindgren ei ehtinyt nähdä tapulia valmiina ja 
näin se jäi hänen viimeiseksi suunnittelutyökseen. 
 
 

kirkkosali

 
Kirkkosali antaa askeettisuudessaan tilaa 
hiljaisuudelle ja ympäröivälle taiteelle. 
Salin lämminhenkisyys on rauhoittava. 
Yksilaivaisessa kirkkosalissa portaat ja 
triumfikaari korostavat salin pyhintä osaa, 
kuoria. Alttarikaide jää keskeltä avoimeksi 
ja avaa näin seurakuntalaisten ja 
kirkonpalvelijoiden yhteyden alttarilla. 
Kirkkosalin loistava akustiikka tukee sanaa 
ja musiikkia erilaisissa tilaisuuksissa. 
 
 
 



 
Toimitusten kirkkona tunnettu Kulosaaren kirkko onkin yksi 
suosituimmista vihkikirkoista. Monet kirkossa kastetut 
seurakuntalaiset myös vihitään samassa kirkossa. Näin muistoja 
herättävä kirkko on mukana koko elämän ajan. Kirkkovuoden tärkeitä 
juhla-aikoja, joulua ja pääsiäistä, kuvataan kirkossa keraamikko Anu 
Isokallion toteuttaman raamatunkertomuksen kautta taiteen keinoin. 
 
 
 
 
 

ALttaritaide
 
Kuvanveistäjä Tapio Junnon 
1972 toteuttama pronssinen 
alttarikrusifiksi Kristos 
Pantokrator (Voittava Kristus) on 
osa kokonaisuutta, johon 
kuuluvat myös pronssiset 
kynttilänjalat, joihin on tyylitelty 
Kristuksen haavoja symboloivat 
viillot.  Muut kirkolle lahjoitetut 
kyntteliköt ja ehtoollisvälineet 
ovat hopeisia ja osa niistä on 
 
 
 
 
 
 

hopeaseppä Bertel Gardbergin 1962 suunnittelemia ja valmistamia. 
Tuntemattoman mestarin kannellista kalkkia ja pateenia vuodelta 
1855 säilytetään holvissa. Bertel Jungin tytär metallitaiteilija Gunilla 
Jung on suunnitellut arkkitehti Armas Lindgrenin vaimon Irene 
Lindgrenin muistolle hopeisen kastemaljan. Samoin kolehtihaavi ja 
virsitaulu ovat hänen käsialaansa. Jungin veljentytär Dora Jung 
suunnitteli aikanaan ensimmäisen messukasukkansa Kulosaaren 
kirkolle. 



Tilataide
 
Vaalein sävyin toteutetut koristemaalaukset edustavat kirkkotaiteen 
perinteitä. Antti Salmenlinnan symboliikkaa voi ihastella kirkkosalin 
palkkikatossa, urkulehterin fasadissa ja triumfikaaressa. 
Kattomaalaukset kuvaavat taivaan maisemia pilvien tuolla puolen. 
Saarnatuolin vasemmalla puolella on Salmenlinnan lasimosaiikkityö, 
jonka aiheena on Jeesus. 
 
Kirkkotekstiilit on uusittu vuonna 2009. Nykyisin käytössä ovat 
tekstiilitaiteilija Kaija Poijulan suunnittelemat kampavillasta, 
aivinapellavasta ja silkistä valmistetut tekstiilit. Kasukan etupuolella on 
kirjailtu Kristukseen viittaava kirjainristi kahdesta kolmekirjaimisesta 
kreikan sanasta zoe (elämä) ja phos (valo) Joh.1:4 “Hänessä on 
elämä ja elämä on ihmisten valo”. Värimaailma edustaa perinteisistä 
kirkkovuoden liturgisista väreistä poikkeavaa murrettua väriskaalaa, 
joka sointuu upeasti William Lönnbergin 1938 maalaamaan, 
Vuorisaarnaa kuvaavaan  alttaritauluun. Poijula on huomioinut 
tapulitunnuksen myös aivinapellavaisissa alttariliinoissa. 
 
 

 
Kuorissa on Lennart 
Segerstrålen 1925 
Kulosaaren 
väliaikaiseen kirkkoon 
maalaama vanha 
alttaritaulu Jeesus 
rukoilee Getsemanessa. 
 
  



Kaunis Elämän puuta kuvaava vihkiryijy on Antti Salmenlinnan 
suunnittelema ja se on vuodelta 1935. 
 
 

 
Kirkkosalin kattopalkkiin on 
kiinnitetty John Nurminen Säätiön 
2005 lahjoittama laivavotiivi 
Suomen Joutsen, jonka alla 
morsian luovutetaan sulhaselle. 
 
Lähetyskynttelikkö kirkkosalin 
etuosassa on kuvataiteilija Antero 
Poppiuksen 1977 muotoilema. 
 
Kirkkosalin 11-äänikertaiset, 
kaksisormioiset ja 
täysmekaaniset urut ovat 
 
  
 
 
 

urkurakentamo Veikko Virtasen opus numero 172. Niiden 
rakentamiseen on käytetty 3100 työtuntia. Urut edustavat 
ranskalais-romanttista Cavaille Coll -tyylisuuntaa. Vihkiäiskonsertti 
pidettiin 4.4.2014.  
 
 kuvataide

Eteisaulassa on Wäinö Aaltosen kookas kipsireliefi äidistä ja lapsesta 
 
Morsiushuoneessa ja urkulehterillä ovat Hanna Rönnbergin 
luonnostelemat öljy- ja akvarellityöt Itämaan tietäjistä Säynätsalon 
alttaritauluksi. 
 
 



Lehterin alla salissa sijaitsevat Suomen ensimmäisiin 
naiskuvanveistäjiin kuuluneen kulosaarelaisen Sigrid af Forsellesin 
musiikkiaiheiset kipsireliefit ja kirkon ikkunasyvennyksessä on hänen 
kipsiveistoksensa Mooses ja laintaulut, joka valmistui 1898 ja palkittiin 
Pariisissa. Taiteilijan omaiset lahjoittivat teokset kirkolle 1935. 
 
Kirkon sakastissa on kulosaarelaisen kuvanveistäjän Essi Renvallin 
1940 valmistunut kipsireliefi Enkeli ja Sielu. Teos on lehtikullattu. 
 
  
 
 
 
 

Faktoja 
• Leposaaren hautausmaan, kappelin sekä kellotapulin suunnitteli 
arkkitehti Armas Lindgren 
 
• Leposaaren hautausmaa vihittiin käyttöön 8. marraskuuta 1925 ja     
Leposaaren kappelin vihkiäiset olivat syksyllä 1927 
 
• kellotapuli vihittiin käyttöön 13. joulukuuta 1931 
 
• Kulosaaren kirkon suunnitteli arkkitehti Bertel Jung 
 
• kirkko vihittiin käyttöön 1. joulukuuta 1935 
 
• kirkkosalissa on 170 istumapaikkaa ja 50 urkulehterillä (kuoroille) 
 
• AV-valmius urkulehteriltä alttarille 
 



 
Herttoniemen seurakuntatoimisto palvelee kirkon varauksissa:  

p. 09 2340 3300, Herttoniemi.srk@evl.fi 
 

Kulosaaren kirkko sijaitsee osoitteessa  
Kulosaarentie 40, 00570 Helsinki 

Käyntiosoite on Kyösti Kallion tie 1 b 
 
  
 
 
 
 


