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 Det här diplomarbetet är gjort för Aalto-
universitetets arkitekturavdelning. Avhandlingen 
består dels av en utredning av den Evangelisk-
lutherska kyrkans verksamhetsformer i Helsing-
fors under det senaste århundrade och dels av en 
framtidsvision över användningen av Munksnäs 
gamla församlingshus och den intilliggande kyr-
kan. I arbetet behandlas både planeringsområdets  
arkitekturhistoriska aspekter och möjligheterna för 
att förnya församlingens verksamhet på området. 
 Kyrkans popularitet har med åren kraftigt sjunkit  

vilket tydligt kan ses i den pågående minskningen 
av antalet församlingsmedlemmar. Detta leder till att  
användningsbehovet av de kyrkliga utrymmena även 
minskar vilket på sikt kan ge upphov till problem. Kyr-
kan äger en stor mängd fastigheter i Helsingfors och 
i framtiden kommer den bli tvungen att göra stora 
beslut angående fastigheternas öde. Dessa beslut 
kommer främst att grundas på ekonomiska resurser 
men även på de enskilda församlingarnas förmåga att 
utveckla sin verksamhet och upprätthålla lokalernas 
användningsbehov. En betydelsefull insikt för att stärka 

utnyttjandet av de kyrkliga utrymmena och samtidigt 
öka chanserna att fastigheterna bevaras och förblir i 
kyrkans ägo  är att nå ut till allt fler utomstående parter.
 Slutligen presenteras en framtidsvision, 
ett nytt koncept för det snart övergivna området i 
den centrala delen av Gamla Munksnäs som gyn-
nar både församlingsmedlemmarna men också 
de människor som annars inte har någon kontakt 
med kyrkan. Genom en noggrann planering av om-
rådet och de olika flexibla funktionerna möjliggörs en 
förlängning av de hotade fastigheternas livslängd. 
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  Tämä diplomityö on laadittu Aalto-yliopis-
ton arkkitehtuurin laitokselle. Diplomityö kartoittaa 
evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa Helsingissä 
viimeisen vuosisadan ajalta sekä esittelee tulevai-
suuden vision Munkkiniemen vanhalle seurakunta-
talolle ja viereiselle kirkolle. Työ käsittelee sekä kirkko-
alueen rakennushistoriallisia näkökohtia että seura-
kuntien mahdoll isuuksia uudistaa toiminta-
ansa alueellaan arkkitehtisuunnittelun keinoin. 
 Kirkon suosio on laskenut vuosien varrella, 

joka näkyy selvästi seurakunnan jäsenten määrän 
jatkuvana laskuna. Tämä johtaa myös kirkkotilo-
jen käyttötehokkuuden heikkenemiseen, joka lo-
pulta voi aiheuttaa suurempia ongelmia seurakunnille. 
Kirkko omistaa suuren määrän kiinteistöjä Hel-
singissä, ja tulevaisuudessa kirkko tulee tekemään 
merkittäviä päätöksiä kiinteistöjen kohtalosta. Nämä 
päätökset perustuvat ensisijaisesti taloudellisiin teki-
jöihin, mutta myös yksittäisten seurakuntien kykyyn 
kehittää toimintaansa ja ylläpitää tilojen käyttöä. 

Tärkeä menetelmä kirkkotilojen käytön tehosta-
miseksi on tavoittaa yhä useampia ulkopuolisia 
toimijoita, ja täten lisätä kiinteistöjen säilymismahdolli-
suuksia ja mahdollisuutta jäädä kirkon omistukseen.
 Lopuksi esitellään tulevaisuusehdotus, uusi 
konsepti pian hylätylle Vanha Munkkiniemen keskeiselle 
alueelle. Ehdotus hyödyttää sekä seurakuntalaisia että 
ihmisiä, joilla ei muuten ole yhteyttä kirkkoon. Alueen 
huolellisella suunnittelulla ja erilaisilla joustavilla toimin-
noilla uhattujen kiinteistöjen käyttöikää voidaan pidentää.
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 This Master´s thesis is created for the Depart-
ment of Architecture at Aalto University. The thesis 
consists of a study of the activities of the The Evan-
gelical Lutheran Church in Helsinki during the past 
century and a future vision of the intended use of 
the old parish house and church in Munkkiniemi. 
The work deals with both the historical aspects of 
the architectural design area and the possibilities 
for renewing the activities of the parish in the area. 
 The popularity of the church has declined over 
the years, which can be clearly seen in the ongoing 

decline in the number of members. This also leads to 
a reduction in the efficiency of the use of the church 
spaces, which eventually builds up greater prob-
lems. The Church owns a large number of proper-
ties in Helsinki and in the future they will be forced 
to make major decisions about the destiny of the 
properties. These decisions will be based primarily 
on economic factors but also on the ability of the 
individual congregations to develop their activities 
and maintain the use of the facilities. An important 
method of making more efficient use of church facilities 

is to reach more and more outside parties, which 
increases the chances that the properties will be pre-
served and remain in the ownership of the church.
 Finally a future proposal is presented, a new 
concept for the prospective abandoned area in the 
central part of Vanha Munkkiniemi that benefits both 
the parish and the people who otherwise do not have 
a connection to the church. With careful planning of 
the area and various flexible functions, an extension 
of the life of the threatened properties is possible. 
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1. Inledning

 Den Evangelisk-lutherska kyrkan har haft en cen-
tral samhällelig position i det över hundra år självständiga 
Finlands utveckling. Den långvariga befolkningsökningen 
och de fortgående flyttningsrörelserna av den yngre 
generationen från landsbygden till storstäderna har under 
tidens gång medfört både positiva och negativa utman-
ingar för församlingarnas verksamhet på bägge orter. 
I många kommuner på landsbygden har det skapat 
ekonomiska problem samt svårigheter att upprätthålla 
verksamheten för församlingarna när medlemsantalet 
sjunker och befolkningen åldras. I storstäderna har för-
samlingsverksamheten varit tvungen att växa i samma 

takt som förorterna vilket har resulterat i att en mängd 
nya kyrkor och församlingshus byggts. Men, den kons-
tant förändrade världsbilden,  människors förändrade 
tankesätt och levnadsätt har på senare tid lett till att allt 
fler lämnar kyrkan.  När medlemsantalet sjunker och 
kyrkans verksamhet minskar blir användningen av utrym-
men och fastigheter allt ineffektivare. Underhållskost-
naderna ökar och  kyrkans fastigheter förvandlas till 
en börda vilket ur en affärsekonomisk synvinkel kan 
ses som en dålig investering. Skatteinkomsten som 
alltid varit den dominerande inkomstkällan minskar om 
inte skatteprocenten höjs vilket i sin tur kan leda till att 

allt fler församlingsmedlemmar skriver ut sig. Ett stort 
hinder för utvecklingen av kyrkan och församlings-
verksamheten är oförmågan att sätta upp tydliga hög-
prioriterade, moderna mål. Om man inte avlägsnar gamla 
funktioner som blivit oviktiga följer de med och upp-
repas i framtiden vilket gör att både församlingslivet kan 
framstå som schematiskt och kyrkan föråldrad varvid 
intresset bland den yngre generationen sannolikt sjunker. 
Vid en församlingssammanslagning riskeras att många 
utrymmen blir oanvända varför det krävs innovativa 
idéer som resulterar i nya verksamhetsområden för att 
återställa och effektivera utnyttjandet av utrymmena. 
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2. Projektets bakgrund och mål

 Huvudsakligen två faktorer utgör 
projektets grund.  För det första, effekti-
vera utnyttjandet av tomma utrymmen och 
för det andra, modernisera församlingens 
verksamhet för att kunna nå ut till allt fler 
människor. Kyrkans gamla församlingshus 
i Munksnäs har stått tomt i ungefär fem 
år och enligt områdets ansvariga arkitekt 
för detaljplaneringen, Marina Fogdell, är 
kyrkan villig att riva huset. Ägaren, dvs. 
Helsingfors kyrkliga samfällighet har inga 
kommentarer angående husets framtid 
medan Munksnäs församlingen försökt 
utveckla nya användningssyften för huset, 
tyvärr utan resultat. Den intill liggande kyr-
kan har också tappat allt mer sitt använd-
ningssyfte och allmänna behov. På grund 
av församlingshusets långa historia och 
den helt unika helhet huset och den lilla 

kyrkan skapar tillsammans vore det en 
stor förlust för Munksnäs om man låter 
huset ytterligare förfalla eller i värsta fall 
till och med riva det. Målet med projektet 
är att undersöka hur Munksnäs försam-
ling kan utveckla dessa snart övergivna 
fastigheter genom att förnya verksam-
heten för att nå ut till allt fler människor 
i samhället. Därför är det av största vikt 
att utöka församlingarnas självständighet 
och ge dem friheten att utveckla sina 
användningssyften samt möjlighet att 
förnya de traditionella verksamheterna. 
Arbetets slutliga förslag och framtidsvi-
sion är inte endast bundet till det aktu-
ella planeringsområdet i Munksnäs utan 
kan allmänt tillämpas för kyrkans out-
nyttjade fastigheter också på andra orter. 
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3. Arbetets struktur och metoder

 Arbetet är i stort sett indelat i två 
större delar som tillsammans skapar en 
helhet. Den första delen består av en 
noggrannare utredning av bakgrunds-
fakta medan den andra delen består 
av själva planeringsskedet. Inlednings-
vis undersöks det ineffektiva utnyttjan-
det av kyrkans tomma utrymmen  vilket 
är ett synnerligen aktuellt problem i 
dagens samhälle för att få förståelse 
för varför församlingshusets och kyr-
kans användningssyfte måste förnyas 
och moderniseras. Därefter redogörs för 
den historiska utvecklingen av kyrkans 
allmänna verksamhetsformer och de 
centralaste faktorer som påverkat för-
samlingens samhälleliga position i Hel-
singfors samt uppgångar och nedgångar. 
Detta för att skapa en bättre förståelse för 
den äldre generationens arbete, kyrkans 
framtida problem och utmaningar samt 

för att lägga en starkare grund för projek-
tets slutliga fallstudier. Planeringsskedet 
består av ett antal djupgående analyser 
av olika slag som också stärker plane-
ringsarbetet. Avslutningsvis presenteras 
det slutliga förslaget på användningen 
av församlingens fastigheter i Munksnäs. 
De allmännaste metoderna som använts 
i projektet är informationssökning och 
forskning inom församlingsverksamheter 
för att skapa en helhetsbild av både för-
flutna och nutida problem och utma-
ningar. Information har hämtats främst från 
tryckt litteratur, internetkällor, personliga 
intervjuer och kontakter med bland annat 
Helsingfors församlingar samt Helsingfors 
kyrkliga samfällighet. Övriga betydande 
metoder för detta projekt är analyser 
och tolkningar av bland annat statistik, 
gamla ritningar och kartor samt slutligen 
genom noggrann planering av området. 
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DEL 1
Arbetets första del består av en informationssökning om kyrkans 
historia i Helsingfors, nutida verksamhet och framtidsplaner samt en 
noggrannare analysundersökning av planeringsområdet i Munksnäs.

9



4. Utnyttjandet av tomma utrymmen

 Resursbristen och miljöförändringen är två fak-
torer som definierar en miljö och dess användning och 
dessa kommer att vara allt mer relevanta i framtiden. Det 
är viktigt att byggnader kan anpassas till förändringar i 
omgivningen och ändrade användningsbehov. Material 
som är bundna till byggnader är värdefulla och får inte 
slösas med tanke på resursbristen. För att möta sådana 
utmaningar krävs det noga planering av hur vi utnyttjar 
den färdigt byggda miljön och flexibla lösningar som 
skapar funktionellt mångsidiga och organiska miljöer. 
Förändring i ekonomi och fastigheters snabba föråldring 
är de viktigaste orsakerna till varför det idag finns många 
tomma kvarter och byggnader i Helsingfors. Tomma 
fastigheter betyder stora förluster för samhället varför 
återanvändningen av befintliga byggnader är lönsamt 
både med tanke på bevarandet av den kulturhistoriska 

miljön men också med tanke på att minimera slösan-
det av resurser. Dessa utrymmen skapar i bästa fall 
nya möjligheter för nya aktörer att utveckla använ-
darsyftet men det krävs naturligtvis ett fungerande 
samarbete mellan detaljplanering och lagstiftning.
 I miljöministeriets projekt Tyhjät tilat undersöks 
både tillfälligt och långsiktigt utnyttjande av gamla bygg-
nader och utrymmen. I projektet nämns tre aspekter 
gällande  tomma utrymmen: resurser, användning och 
grunden för verksamhet. För en långlivad byggnad 
krävs nuförtiden lösningar som förbrukar energieffektiva 
resurser. Ett nybygge som kräver demolering av en 
tidigare byggnad kräver mer energi än användningen 
av en befintlig byggnad. I Finland är ungefär 40% av 
koldioxidutsläppen relaterade till nybyggen och det 
kan ta upp till 30 år innan kolinvesteringen återbetalas. 

Med andra ord är de befintliga byggnaderna och ut-
rymmena värdefulla resurser. År 2014 fanns det över 
en miljon kvadratmeter kontorsutrymmen i huvud-
stadsregionen som stod tomma. Hur kommer man i 
framtiden att förhålla sig till den moderna arkitekturen 
från slutet av 1900-talet? Förändringsfasens väntetid 
för förnyandet av en byggnads användningssyfte 
är oftast lång på grund av planeringsskede, finans-
iering, detaljplaneringen och övriga förhandlingar. Detta 
leder ofta till att byggnaden står tom och riskerar att 
utsättas för skador och vandalism och i dessa fall vore 
det klokt att hyra ut utrymmena tillfälligt till t.ex. nya 
småföretagare eller för kulturverksamheter vilket också 
skulle hålla fastigheten i liv. (Hernberg 2014, s.25-30)
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 En viktig synpunkt som tas upp i projektet 
Tyhjät tilat är varför en låg hyresinkomst i alla fall 
är bättre än en hyra på noll euro, dvs. en tillfällig 
användning av en tom fastighet är bättre än ingen. 
De största allmännyttiga fördelarna med åtmin-
stone en tillfällig hyresgäst är att området befolkas 
och fastigheten förnyas, nya verksamheter och 
nätverk skapas. Detta är en snabb lösning, kräver 
inte stora investeringar samt stöder utvecklingen 
av samhället. För fastighetsägaren innebär en 
tillfällig användning bland annat att fastighetens 
värde ökar och man förhindrar förhoppningsvis 
vandalism, man har goda chanser att hitta en 
långtidshyresgäst och den erhållna hyran täcker 
eventuella underhållskostnader. För användare 
av utrymmena innebär det en möjlighet att med 
mindre utgifter starta en ny verksamhet, möjlighet 
att eventuellt flytta sin verksamhet till annan plats, 
dvs. pop-up och showroom samt i bästa fall kan 
ett långtids hyreskontrakt uppstå. När behovet av 
ett ursprungligt användningssyfte försvunnit är det 
förnyandet av användningssyftet som förlänger 

byggnadens livslängd. Svårigheter uppstår 
när man skall jämföra ekonomiska skillnader, 
lönsamhet, fördelar och nackdelar mellan ett 
nybygge eller renovering av en befintlig byggnad. 
I många fall kan det vara ekonomiskt lönsammare 
att demolera det befintliga för att kunna förnya 
de allt mer tekniskt moderna funktionerna. Vid 
utvecklingen av ett nytt användningssyfte i en 
befintlig byggnad skall i många fall både historisk- 
och tillståndsutredning göras samt i planerin-
gen skall nya bestämmelser angående tekniska 
krav, säkerhet och tillgänglighet tas i beaktandet. 

 I detta fall handlar det om församlingens 
fastigheter som används i liten grad och som 
hotas att demoleras på grund av ovarsam sköt-
sel. De ansvariga är ägarna, dvs. Helsingfors 
kyrkliga samfällighet som genom kyrkoskatten 
huvudsakligen finansieras av församlingsmed-
lemmarna. Detta är naturligtvis en bidragande 
orsak till varför församlingsverksamheten bör 
förnyas så att användningssyftet och skötseln 
av fastigheterna både förbättras och effekti-
veras på ett sådant sätt att det mera motsvarar 
församlingsmedlemmarnas önskemål idag. 

Munksnäs gamla församlingshus , 2017

(Arkkitehtitoimsto Kari Ristola Oy)
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5. Bakgrundsfakta om kyrkan i Helsingfors

Domkyrkan, 1870 (Hoffers)
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5.1 Utvecklingen av kyrkans verksamheter och samhälleliga position
5.1.1 Helsingfors församling växer, 1800-talet

 År 1812 blev den svenskspråkiga småstaden 
Helsingfors, med ungefär 3000-4000 invånare, huvud-
stad i storfurstendömet Finland. I mitten av 1800-talet 
efter att de administrativa enheterna och universiteten 
flyttades till staden ökade invånarantalet till ungefär 15 
000 och de flesta nyinflyttade kom från grannkom-
munerna Esbo och Helsinge (nuvarande Vanda). I 
och med att järnvägen och landsvägarna västerut och 
österut byggdes på 1860-talet ökade invånarantalet 
snabbt i staden men även vid trafiklederna utanför 
staden i de växande förorterna, t.ex. Sörnäs, Böle 
och Malm. Efter nödåren på 1870-talet skedde en 
stor inflyttningsrörelse från Tavastland och Österbot-
ten och invånarantalet ökade till ungefär 25 000. Den 
växande församlingen i Helsingfors hade som uppgift 
förutom att ansvara över det kyrkliga även vissa sam-
hälleliga uppgifter som bland annat sköta om den 

allmänna undervisningen och fattigvården. Eftersom 
ökningen av invånarantalet fortsatte konstant, tog den 
kommunala förvaltningen över församlingens övriga 
uppgifter så att församlingen endast kunde fokus-
era på de kyrkliga verksamheterna. På 1870-talet var 
medlemsantalet per varje präst ca 5000 och redan 
vid sekelskiftet hade medlemsantalet per präst för-
dubblats. Församlingen hade svårigheter att nå fram till 
dem som bodde i förstäderna på grund av att kyrkan 
endast bedrev sin verksamhet i stadens centrum. År 
1905 när det totala invånarantalet nästan nått 100 
000 beslöt man att dela in den tvåspråkiga försam-
lingen i sex församlingar med samekonomi. Följande 
år genomfördes indelningen och kyrkan verkade på 
tre områden med både finsk- och svenskspråkiga 
församlingar med sammanlagt 86 225 församlings-
medlemmar. (Andersson et al. 1980, s.7-20, s.40)

församlingar:    medlemsantal:

Södra finska församling  14 099
Södra svenska församling  13 994
Norra finska församling  20 560
Norra svenska församling  15 706
Sörnäs finska församling  13 984
Sörnäs svenska församling  7 882
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5.1.2 Församlingsverksamheterna utvecklas, 1900-talet

 Helsingfors församlingar har från första början 
genomgått ett antal anmärkningsvärda motgångar. 
Redan i början av 1900-talet fick kyrkan hård kritik av den 
socialistiska arbetarrörelsen, som arbetade starkt bland 
annat för att kyrkan skulle skiljas ifrån staten, religions-
undervisningen i skolorna skulle avlägsnas, civiläktenskap 
och total religionsfrihet. Detta medförde en ökande brist 
på präster och teologistudenter vilket hindrade kyrkan 
till en början från att utveckla sina arbetsformer. Men 
tack vare den snabba tillväxten av Helsingfors försam-
lingar fick det fria församlingsarbetet allt mer struktur och 
mångsidighet för att kunna nå allt fler Helsingforsbor. I 
början koncentrerade församlingarnas verksamhet mest 
på de kyrkliga förrättningarna, dop, konfirmation, vigsel 
och begravning. Gudstjänster ordnades i början i sta-
dens tre stora huvudkyrkor, Gamla kyrkan, Domkyrkan 
och Johanneskyrkan men utvidgades senare till de 
nyare kyrkorna. (Murtorinne & Widén 2000, s.27-42)
 Grundandet av nya kristliga ungdomsföreningar 
ökade i början av 1900-talet och de hade ett allt mod-
ernare synsätt på de traditionella kyrkliga verksamheterna. 
De mest betydande var den kristliga föreningen för unga 
män, KFUM, samt föreningen för unga kvinnor, KFUK. 
De bedrev sin verksamhet  bl.a. i Helsingfors centrum 
och en av deras viktigaste uppgifter var att upprätthålla 
kontakten med de unga som gått skriftskolan. KFUM:s 
kontorsbyggnad på Berggatan 17 blev klart 1907, där 
de än idag har aktiv verksamhet. Till föreningens globala 

verksamhet har det traditionellt hört till att de även skall 
kunna erbjuda tillfälligt boende och därför planerades  
utöver kontorsutrymmen och sovrum även stora flexibla 
matsalar som också stöder föreningsverksamheten.
Nuförtiden delar KFUM och Hotel Arthur byggnadens 
gemensamma utrymmen. (Hotel Arthur 2020) KFUK:s 
kontorsbyggnad på Norra Järnvägsgatan 23 blev klart 
1928.  I början erbjöd de förutom sina egna kontors- 
och verksamhetsutrymmen även utrymmen för tillfälligt 
boende, bageri, kafé, tvätteri och daghem. I slutet av 
1960-talet  grundade KFUK sitt egna hotel, Helka, som 
idag använder hela byggnaden. (Hotel Helka 2020)
De allmänna föreningsverksamheterna bestod 
av bland annat sportaktiviteter, utfärder, läskväl-
lar, musik, hobbyarbeten och kvällssamlingar. 
 På 1910-talet tog kyrkan samhällets sociala prob-
lem på fullt allvar för att försöka återvinna arbetarrörelsens 
förtroende. De ökande missions-, diakoni-, ungdoms- 
och barnarbetena som tidigare hört till föreningarnas ans-
var överfördes allt mer till församlingarnas verksamhet. 
(Andersson et al. 1980, s.132-144) Andra betydande 
föreningar var bland annat CFFF, Centralförbundet för 
finska kyrkans församlingsarbete, som arbetade för 
utvecklingen av församlingsverksamheten, samt FSFF, 
Förbundet för svenskt församlingsarbete som efter 
inbördeskriget strävade att förstärka relationen mellan 
kyrkan och folket. (Murtorinne & Widén 2000, s.128-133)
 

KFUM:s världskonferens utanför Johanneskyrkan i Helsingfors, 1926 
(Museiverkets historiska bildsamlingar)

KFUK:s kontorsbyggnad på Norra Järnvägsgatan 23, 1928 
(Sundström)
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 Tvisten om religionsfriheten hade pågått 
sedan slutet av 1800-talet och 1923 trädde den 
nya religionsfrihetslagen i kraft. Den nya lagen 
innebar att alla myndiga hade rätt till att utträda 
från alla kyrkliga samfund och man behövde 
varken betala kyrkoskatt eller övriga kyrkliga 
avgifter, men till allas förvåning var utträdandet 
mindre än förväntat, nämligen endast 4 000 
utträden första året. (Andersson et al. 1980, s.133)
 Under krigstiderna när den allmänna 
uppmärksamheten riktades mer mot politiska 
och ekonomiska frågor, växte kyrkans samhälle-
liga uppskattning och de kyrkliga tjänsterna fick 
en allt djupare mening för församlingsmedlem-
marna. Förutom gudstjänster och militärprästernas 
uppgifter på fronten ordnades de övriga kyrkliga 
förrättningarna, dvs. dop, konfirmation, vigsel och 
begravning, och detta lade grunden till församlin-
gens arbete under krigstiden. Ungdomsarbete, 
söndagsskolor och skriftskolor var begränsade 
under den här tiden och största delen av kvin-
norna hade betydande uppgifter inom service-
tjänster vid bland annat sjukhus. Många ansåg att 
kyrkans arbete och undervisning i samhället var 
gynnsamt för det ny självständiga landets fram-
tid. Andra världskriget skapade stora ekonomiska 
problem för församlingarna och kyrkan var i behov 
av effektivisering av den ekonomiska verksam-
heten och sammanhållningen vilket gav grunden 
till den kyrkliga centralförvaltningen. (Murtorinne & 
Widén 2000, s.87-101, s.179-208, s.213-221) 
 Under 1950- och 1960-talet hade kyrkan stor 
strävan att utveckla och effektivisera nya nödvändiga 

arbetsformer för att stärka församlingens ställning 
i samhället. Många av dem hade redan funnits i 
många år men endast på föreningsnivå, nu grun-
dades bland annat skolnings- och kurscentraler för 
att bättre kunna utveckla söndagsskole- och ung-
domsarbetet. En stor mängd specialinriktade kom-
mittéer grundades och det skedde en noggrannare 
förnyelse av kyrkans lagstiftning och förvaltning. 
År 1954 beslöt man att alla församlingar skulle ha 
förutom ett kyrkofullmäktige även en kyrkoförvalt-
ningsnämnd som ansvarade över församlingens 
ekonomiförvaltning och vården av församlingens 
egendom. (Murtorinne & Widén 2000, s.249-273)
 En stor del av den unga generationen på 
1960-talet intog en kritisk ställning mot kyrkan, man 
ville återigen att kyrkan skulle skiljas från staten, 
religionsundervisningen skulle avskaffas och 
kyrkoskatten upphävas. Man ansåg att religions-
undervisningen i skolorna stred mot den tidigare 
utlovade religionsfriheten och många ansåg det 
nödvändigt att historia om religion och etik skulle 
ersätta det tidigare läroämnet religion vilket väckte 
starkt motstånd i kyrkan. Den hårda kritiken mot 
samhället och kyrkan under 1960-talet var största 
orsaken till att man påbörjade ett arbete som skulle 
utveckla och förnya kyrkans organisation och lag-
stiftning. Kvinnoprästfrågan som länge behand-
lats vid kyrkomötet med negativt resultat ännu på 
1980-talet ledde till att många lämnade kyrkan 
som en protest för kvinnans jämlikhet i samhället 
och i kyrkan. 1986 godkändes slutligen kyrko-
lagsändringen och därmed godkändes kvinnliga 
präster. (Murtorinne & Widén 2000, s.287-302) 

Gudstjänst i Tölö kyrka, 1937 (Novofoto Oy Lönegren)
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 Det ökande antalet deltagare i gudstjänster i 
Helsingfors fortsatte stiga efter kriget. Men redan på 
1950-talet när antalet besökare per helgdag nästan 
nått 10 000, vilket motsvarade 3 % av Helsingfors 
befolkning, började antalet besökare sjunka. År 1965 
hade antalet sjunkit till 7500, och tio år senare, 1975, 
var antalet 6000 vilket motsvarade 1,5%. (Anders-
son et al. 1980, s.168) De största orsakerna var den 
rådande livssituationen i samhället och den starka 
kritiken kyrkan fått samt att radiogudstjänsterna blivit 
populärare. En annan viktig orsak till nedgången var att 
man tog i bruk femdagars arbetsveckan med längre 
veckoslut vilket innebar en stor förändring för familjernas 
användning av fritiden. Detta innebar i stort sett slutet 
för söndagsskolan vilket resulterade i att församlingarna 
istället började fokusera på dagklubbsverksamheten. 
Dagklubbsverksamheten hade redan funnits i mindre 
skala i form av stöd för barnfamiljer med problem, men 
Helsingfors församlingars första egentliga dagklubb 
grundades 1952 i Sjötullens församlingshus. År 1965 
fanns det 30 dagklubbar i Helsingfors och tio år senare 
hade antalet stigit till över 200 stycken. (Andersson et al. 
1980, s.180) I och med att prästernas antal ökade på 
1960-talet och antalet deltagare i församlingsverksam-
heten minskat började prästerna koncentrera sig allt mer 
på de privata kyrkliga förrättningarna för att uppnå en 
mer personlig kontakt med församlingsmedlemmarna.
 Under tidsperioden 1923-1970 sjönk 

medlemsantalet med 6%. Utträdet ur kyrkan har under 
historiens gång alltid varit starkare i storstäderna än 
på landsbygden och på 1970-talet var det dubbelt 
fler som skrev ut sig ur kyrkan i städerna. I början på 
1980-talet sjönk medlemsantalet till 90% av befolknin-
gen och tio år senare hade det sjunkit ytterligare 3%. 
Största faktorn till att antalet församlingsmedlemmar 
sjunkit på landsbygden är den stora flyttningsrörelsen 
in till storstäderna, dvs. de stora förändringarna i
samhällets struktur. Andra orsaker till nedgången är 
den allt mer förändrade världsbilden i samhället och 

vägran att betala kyrkoskatt. Största delen av dem 
som söker inträde till kyrkan är ungdomar som gått 
skriftskolan. Trots att medlemsantalet i kyrkan efter 
krigstiden har sjunkit kraftigt, har ändå personalens 
antal ökat. År 1970 fanns det ca 12 000 anställda i 
kyrkan i hela landet och 50 år senare, år 2020, finns 
det ca 19 000 anställda. Men enligt statistiken har 
personalen som arbetar inom den kyrkliga service-
branschen ökat medan de som huvudsakligen arbetar 
med  församlingsarbetet har minskat i antal. (Mur-
torinne & Widén 2000, s.303-306, Kyrkans statistik)

Sjötullens församlingshus, 1960 (Havas)
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5.2 Allmänt om kyrkans fastigheter i Helsingfors

Församlingshuset på Annegatan 14-Bulevarden 16, 1913  
(Brander, Helsingfors stadsmuseum)
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 I samband med att församlingarna växte, ökade 
behovet av fler utrymmen för församlingsmedlem-
marna. Innan första församlingsindelningen 1906 var 
det endast kyrkoherdarna som fick tjänstebostäder, 
och när församlingarna växte var det inte bara behovet 
av kyrkor som ökade utan även övriga utrymmen för 
det fria församlingsarbete, pastorskanslier och präst-
bostäder. Därför byggde kyrkan tre större församlings-
hus i staden. Det första huset, i hörnet av Annegatan

och Bulevarden, blev färdigt 1915 och hade till en 
början som syfte  att tjäna både de södra och de 
norra församlingarna. De nya utrymmena bestod av 
pastorskansliet, större salar för församlingsverksam-
het och tjänstebostäder för präster. Men i samband 
med den stora renoveringen som skedde i slutet av 
1950-talet ändrades bostädernas användningssyfte 
till allmänt bruk för församlingsverksamheten. Sörnäs 
svenska församling och Sörnäs finska församling som 

redan tidigare fått en ny kyrka i Berghäll med stora 
utrymmen för församlingsverksamheten fick år 1926 ett 
motsvarande församlingshus som det tidigare nämnda 
församlingshuset. I och med att kanslisterna redan fått 
sina arbetsutrymmen i kyrkan kunde man utöver de 
övriga nödvändiga utrymmena för församlingslivet även 
hyra ut lokaler för annan affärsverksamhet. Det tog inte 
länge förrän man insåg att Norra och Södra svenska 
församlingarnas församlingshus  på Bulevarden blev 
allt för litet och därför beslöt man att 1930 bygga ett 
nytt församlingshus för Södra svenska församlingen 
och Södra finska församlingen på Högbergsgatan intill 
Johanneskyrkan. (Andersson et al. 1980, s.88-91)

Församlingshuset på Suoniogatan 7, 1936 (Mustakallio)
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 Vid mitten av 1900-talet hade Hel-
singfors församlingar byggt rätt sparsamt 
och efter kriget fanns det totalt 13 kyrkor 
och fyra församlingshus. Största delen 
av kyrkans nybyggen har varit ordnade 
arkitekturtävlingar och majoriteten av 
Helsingfors nyare kyrkor och församlings-
hus byggdes mellan tidsperioden 1950-
1970-talet. I samband med att staden 
utvidgades, församlingar splittrades och 
nya grundades, måste församlingarna 
agera snabbt angående behovet av att 
bygga nya kyrkor. Församlingarna gjorde 
upp planer på vilka kyrkor som skulle 
uppföras och var de skulle byggas. Andra 
världskriget och tiden efter kriget orsakade 
ett närapå 15 år långt avbrott i försam-
lingarnas byggnadsverksamhet fastän 
det rådande behovet av verksamhets-
utrymmen och bostäder redan före kriget 
var stort. Utvidgningen av Helsingfors vid 

mitten av 1900-talet var en betydande 
faktor som ökade antalet församlingar 
vilket ledde till att även behovet av nya 
och större utrymmen ökade. Många 
projekt som berörde speciellt kyrkor och 
församlingens övriga byggnader sköts 
upp under den här tiden och den aktu-
ella bostadsfrågan i samhället fick mer 
uppmärksamhet. Senare på 1950-talet 
när man återigen återupptog byggan-
det av kyrkliga byggnader ansåg man 
att församlingarna hade en skyldighet 
att planera sina nya församlingshus med 
ett allt mer mångsidigt användningssyfte. 
På grund av bostadsbristen som pågick 
använde församlingarna vid nya projekt 
begreppet arbetscentrum istället för 
kyrka och församlingshus för att undvika 
konflikter och motstånd mot planerna. 
(Andersson et al. 1980, s.96-103)

Församlingshuset på Högbergsgatan 10, 1930 
(Pietinen, Museiverkets historiska bildsamlingar)
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 I början av 1960-talet skedde stora struktur-
förändringar inom de sammanslagna församlingarna 
i Helsingfors och för att kunna hantera kyrkobyg-
gandet i de växande tätorterna inledde kyrkan en 
byggnadsplan som skulle uppdateras vart tredje år. 
Det skapades 14 nya församlingar och man byggde 
under en kort tid tio kyrkor, sju församlingshus och nio 
bostadshus. Många inom kyrkan ansåg att mängden 
kyrkor var viktigare än storleken, dvs. fler små och bil-
liga än några stora och dyra kyrkor. Men detta skedde 
endast i verkligheten om församlingen faktiskt nådde 
en ekonomisk budgetgräns. Detta var också en orsak 
till att man beslöt sig för att bygga tillfälliga församlings-
hus som skulle fungera som kyrkor och även skulle 
vara flyttbara. (Andersson et al. 1980, s.104,113-115)

 Kyrkans investeringar i alla byggnadsprojekt 
under tidens gång har visat sig vara till en viss del 
fördelaktig men mest ekonomiskt förlustbringande. 
Kyrkoförvaltningsnämnden ansåg på 1960-talet det 
vara lönsammare att bygga hela bostadshus istället 
för att anförskaffa enskilda små lägenheter. I och med 
att kyrkans fastigheter snabbt steg i antal, ökade även 
underhållskostnaderna, vilket naturligtvis var oroväck-
ande för de ekonomiansvariga arbetsgrupperna. 
De så kallade överloppsfastigheterna, lägenheterna 
som saknat syfte att tjäna som tjänstebostad eller 
som församlingarna inte utnyttjat, har man kunnat 
hyra ut till utomstående hyresgäster vilket har ökat 
inkomsterna. På 1970-talet beslöt man att alla för-
samlingar i samma kommun skulle skapa en kyrklig 

samfällighet med partiell eller fullständig samekonomi 
och 1978 skapades Helsingfors kyrkliga samfällighet 
som valde en fullständig samekonomi, dvs. försam-
lingarna äger inte självständigt sina fastigheter. Den 
dominerande inkomsten för Helsingfors församlingar 
har varit och är fortfarande skatteinkomsterna, exem-
pelvis utgjorde de 1979 nästan 70% av samtliga 
inkomster men övriga betydande inkomstkällor har 
varit fastighetsinkomster och donationer. (Anders-
son et al. 1980, s.58-64) Idag äger Helsingfors 
kyrkliga samfällighet ungefär 800 hyreslägenheter, 
varav de flesta finns i enskilda bostadsaktiebolag på 
olika håll i staden. Största delen av hyresgästerna 
är anställd personal i församlingarna. (Helsing-
fors kyrkliga samfällighet, fastighetsavdelningen)
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5.3 Församlingsindelningar och deras inverkan

 Eftersom invånarantalet och antalet 
medlemmar i de sex nya församlingarna 
i Helsingfors ökade snabbt i början av 
1900-talet samt stadens bebyggelse 
utvidgades blev det allt svårare för för-
samlingarna som verkade i centrum att nå 
fram till alla församlingsmedlemmar som 
var bosatta i de växande tätorterna. Bland 
de större tätorterna som t.ex. Baggböle, 
Böle, Kottby, Malm, Sockenbacka och 
Åggelby var det vanligt att det skapades 
nya samhälleliga visioner som befräm-
jade utträdet ur kyrkan och därför ansåg 
man det speciellt viktigt att förnya försam-
lingsstrukturerna. I början av 1940-talet 
skedde de första indelningarna, Sörnäs 
finska församling med dåvarande 76 000 
medlemmar blev Berghälls församling 
och Paulus församling och Norra finska 
församlingen med 90 000 medlemmar 
blev Mellersta Helsingfors församling och 
Tölö församling. År 1946 beslöt man att 
bredda på Helsingfors gränser och det 
skedde en större inkorporering av de 
närliggande kommunerna som bildade 
nya stadsdelar. Till dessa hörde bland 

annat stora delar av Helsinge kommun, 
dvs. nuvarande Vanda, Brändö, Degerö, 
Staffansby och Åggelby. De befintliga 
församlingarna i Hoplax, Åggelby och 
Brändö fick fortsätta med sin självstän-
diga verksamhet medan de övriga hörde 
till Helsinge församling som 1953 delades 
och bildade Malms finska och svenska 
församling.  År 1956 delades Meller-
sta Helsingfors församling och bildade 
Storkyrkans församling, Gamla kyrkans 
församling och Drumsö församling. På 
1960-talet skedde det stora strukturförän-
dringar och detta resulterade till att många 
nya församlingar skapades. Av dessa 
var fyra svenskspråkiga församlingar, 
Lukas, Matteus, Markus och Tomas, samt 
finskspråkiga församlingarna bland annat 
Hertonäs, Malm, Baggböle, Munksnäs, 
Munkshöjden, Hoplax, Åggelby, Brändö, 
Kasberget, Botby, Norra Haga, Socken-
backa, Gamlas, Johannes och Agricola. 
I slutet av 1960-talet fanns det totalt 33 
församlingar i Helsingfors, dvs. 26 finsk-
språkiga och 7 svenskspråkiga försam-
lingar. (Andersson et al. 1980, s.40-52)
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 På 1980-talet grundades Kommittén för 
församlingsindelningen 2000, vars uppgift var att 
kritiskt undersöka orsaker och fördelaktiga följder 
till en eventuell sammanslagning av Helsingfors 
församlingar. Största orsaken var den ojämna 
fördelningen mellan församlingarnas ekonomi 
i förhållandet till församlingarnas medlemsan-
tal. Budgeten borde vara den samma för varje 
medlem men man ansåg det orättvist att i de 
mindre församlingarna, till exempel Brändö för-
samling, kunde en medlems andel vara tre gånger 
högre än en medlem i en stor församling, till 
exempel Malm församling. Fördelningen mellan 
församlingarnas kontorsarbetar och antalet med-
lemmar skulle också utjämnas. I Brändö försam-
ling ansvarade de över ca 700 personer medan 
i Malm församling ca 2000. Utöver jämlikheten 
borde alla församlingar också kunna erbjuda 
likformiga tjänster och arbetsplatser. Kommittén 
eftersträvade allt större enhetliga församlingar 
som inte skulle omfatta färre än 12 000 medlem-
mar. De beaktade även statistiken som visade 
tydligt hur medlemsantalet minskat och skulle 

fortsätta minska i många församlingar. Detta var 
en stor orsak till varför man ville genomföra sam-
manslagning. Mest akuta fall som man ville sam-
manslå var följande; Agricolan seurakunta med 
Johanneksen seurakunta, Kulosaaren seurakunta 
med Herttoniemen seurakunta, Munkkiniemen 
seurakunta med Munkkivuoren seurakunta, Van-
hankirkon seurakunta med Tuomiokirkkoseura-
kunta samt Södra svenska församlingen med 
Norra svenska församlingen. (Helsingfors ev.luth. 
församlingars kyrkliga samfällighet 1986, s.1-3)
 Avsikten med sammanslagningen var 
att man ville möjliggöra erbjudandet av de tidi-
gare bristerna inom församlingarnas verksam-
hetstjänster. Det mest utmanande med deras 
uppgift var att kunna förutspå framtiden, att få 
en överblick av församlingens verksamhet samt 
samhällets snabba utveckling och därefter kunna 
verkställa kraven. Målet var att skapa allt färre 
men större församlingar som skulle ha allt mer 
bestämmande rätt över sin verksamhet. Detta 
skulle medföra fler interna arbetsformer, effekti-
vera verksamheten och bilda fler specialiserade 

yrkesområden. Ju fler församlingar i staden 
betyder desto svårare att använda arbets-
kraften och därför betyder färre församlingar 
en betydlig ekonomisk besparing för kyrkan. 
 På 1970- och 1980-talet sjönk invånar-
antalet i Helsingfors och man trodde att det skulle 
fortsätta sjunka men det visade sig med tiden fel. 
Enligt en gallup som gjordes av Taloustutkimus 
Oy år 1986 var 58% positivt, 23% neutralt och 
19% negativt inställda mot kyrkan. Endast 16% 
var positivt inställda mot sammanslagning av 
egen församling, 68% neutralt och 12% negativt. 
Kommittén kom fram till att det viktigaste är att 
sammanslagningen sker innan det är försent, 
innan en församling hamnar i den situationen 
att de inte mer har ett val. Det slutliga förslaget 
innefattade att Helsingfors dåvarande 27 finsk-
språkiga och 6 svenskspråkiga församlingar 
skulle komprimeras till 14 finskspråkiga och en 
svenskspråkig församling. (Helsingfors ev.luth. 
församlingars kyrkliga samfällighet 1986, s.15-20)
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5.4 Sammanslagningsprocess

 Vid en sammanslagning av församlingar finns 
det alltid en risk att vissa fastigheter förlorar sin funk-
tion och blir outnyttjade. Detta skedde så småningom 
bland annat i Munksnäs efter sammanslagningen mellan 
Munkkiniemen seurakunta och Munkkivuoren seura-
kunta. En allmän sammanslagning mellan församlingar 
innebär en ungefär fyra till fem år lång process som 
i stort sett består av fem faser som noggrant måste 
behandlas. Den inledande fasen, dvs. förberedelsen 
som tar ca ett år omfattar alla frågor och problem som 
måste utredas. Vanliga frågor kan till exempel vara vad 
uppnår och vad förlorar man med en strukturförändring 
bland församlingarna? Med vilken eller vilka närliggande 
församlingar är sammanslagningen mest naturlig och 
i sådana fall vilka samarbetsmöjligheter uppstår? Hur 
ser församlingarnas verksamhet, medlemsstatistik och 
ekonomi ut för tillfället samt i framtiden? Vilka fastigheter 
har församlingen till sitt förfogandet och hur stora utrym-
men kräver verksamheten för att användningssyftet 
effektiveras maximalt? Skall man behålla alla fastigheter 
eller är det gynnsammare att sälja en del? Hur förhåller 

sig personalen och församlingsmedlemmarna till sam-
manslagningen och hur delas maktinnehavet, vem har 
möjlighet att påverka beslut? Det finns både interna och 
externa faktorer som påverkar den inledande fasen. 
De interna faktorerna är en förminskning av adminis-
trationen, rationalisering av arbetskraftsresurserna eller 
ekonomiska problem. De externa faktorerna kan vara 
en kommunsammanslagning eller kyrkans begäran. 
 För att kunna gå vidare i processen och uppnå 
fastställandet av förändringsbehovet måste man kunna 
framföra alla fördelar som påvisar en effektivisering av 
församlingsverksamheten. Sedan följer en noggrann 
redogörelse som innebär anskaffning av information, 
underrättande av alla delaktiga parter och skapandet av 
en gemensam uppfattning över situationen. Förhandling-
sinitiativets framställning, dvs. förslaget som innefattar 
historia, verksamhet, ekonomi och personalens åsikter, 
sammanställs och skickas först till kyrkofullmäktige som 
tar ställning till förslaget. Därefter skickas förslaget vidare 
till själva beslutsfattandet. Förslaget behandlas först av 
både  kyrkofullmäktige och kyrkorådet och sedan krävs 

ytterligare ett godkännande av domkapitlet. Det slut-
liga beslutet fattas av kyrkorådet. Den näst sista fasen 
omfattar ett mer konstruktivt arrangemang som inleder 
planeringen av den nya församlingsstrukturen. Till för-
beredningsuppgifterna hör bland annat bildandet av ett 
nytt ledande församlingsråd, målsättning för framtiden, 
församlingsval, arbetsindelning och budgetplanering. 
Det sker även en noggrannare planering av användan-
det av fastigheterna, byggnaderna konditionsgranskas, 
man utreder behovet av eventuella reparationer eller 
besluter om en eventuell försäljning av överlopps fastig-
heter. Under den sista och femte fasen avgör man 
de nya arbetsformerna och arbetsuppgifterna genom 
att jämföra tidigare arbetssätt i församlingarna för att 
effektivera det nya gemensamma arbetet. En förändring 
av församlingsstruktur kan innebära antingen att man 
grundar en ny församling, sammanslår en eller flera 
församlingar, delar på en församling och dess område 
till flera församlingar eller omvandlar många församlingar 
till en kyrklig samfällighet utan att behöva minska på 
antalet församlingar. (Nieminen et al. 2007 s.163-230)
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 Idag finns det totalt 17 finskspråkiga och 3 
svenskspråkiga församlingar i Helsingfors varav samt-
liga hör till Helsingfors kyrkliga samfällighet. Utträdet ur 
kyrkan som lett till antalet församlingsmedlemmarnas 
nedgång är den största bidragande faktorn till förän-
dringen som skett i kyrkan på 2000-talet. Detta beror 
på de konstant förändrade attityderna, värderingarna 
och livsstilarna i samhället idag samt att de ändrade 
kommunstrukturerna resulterar i större förändringar inom 
församlingsstrukturerna. År 2000 var antalet invånare 
i Helsingfors 555 000 och Helsingfors församlingar 
hade sammanlagt 400 760 medlemmar vilket bety-
der att kyrkotillhörigheten var ca. 72%. Endast 20 år 
senare har invånarantalet stigit till 654 000, försam-
lingsmedlemmarnas antal sjunkit till 331 815, vilket 
betyder att kyrkotillhörigheten i Helsingfors idag är 
50%. Enligt kyrkans egna medlemsprognos kom-
mer minskningen att fortsätta och år 2040 kommer 

antalet medlemmar minska med 50 000 människor 
medan Helsingfors invånarantal kommer att stiga till 
782 000 vilket innebär att kyrkotillhörigheten sjunker 
till 37%. (Vuori & Kaasila 2018, s.35, Kyrkans statistik)
 Befolkningsökningen har också varit en bety-
dande faktor för förändringen inom kyrkan. År 2007 
bidrog inflyttningsöverskottet från utlandet mer till 
befolkningsökningen än den naturliga befolkningstill-
växten i Finland vilket inte skett tidigare under landets 
självständiga historia. Flyttningsrörelsen inom landet 
har även varit en betydande faktor med tanke på 
att inflyttningsöverskottet  orsakar bostadsbrist och 
överbelastning av offentliga tjänster medan orter med 
utflyttningsöverskott orsakar en åldersstruktur där de 
äldre dominerar och skatteintäkter minskar. Orsaken till 
flyttningsrörelserna som dominerats av åldersklassen 
20-25 åringar har till största del varit arbete. (Kyrkans 
forskningscentral 2009, s.12-20) Ytterligare en orsak 

varför utträdessiffrorna är högre idag än förr är på grund 
av den nya religionsfrihetslagen som trädde i kraft 
år 2003 och som förenklade processen. Nuförtiden 
behöver man inte befinna sig fysiskt på plats om man 
utträder ur kyrkan, idag sköts utträdet smidigast elektro-
niskt. Det har även visat sig vara vanligare att man 
skriver ut sig ur kyrkan i storstäderna än på lands-
bygden och en stor del av dem som utträtt anser att 
kyrkan inte betyder tillräckligt på det personliga planet 
och att man inte tror på kyrkans läror. Många har även 
uppgett som orsak att de vägrar att betala kyrkoskatt 
eller att deras utträde symboliserar en protest mot kyr-
kans beslutsfattande. Det vanligaste sättet att inträda 
i kyrkan är att bli döpt och senare bekräfta det kristna 
dopet genom konfirmation men andra orsaker brukar 
vara på grund av att man inleder ett äktenskap eller 
blir fadder. (Kyrkans forskningscentral 2009, s.62-74)

5.5 Kyrkans utmaningar idag
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 Kyrkans forskningscentral gjorde 
år 2007 en undersökning, Gallup Eccle-
siastica 2007, som undersökte finländar-
nas religiositet. Enligt undersökningen 
besökte 10% av deltagarna religiösa 
sammankomster varje vecka, 23% 
några gånger om året och 27% inte alls. 
Speciellt i huvudstadsregionen är ande-
len besökare betydligt lägre än i övriga 
Finland. Man undersökte även vilka for-
mer av församlingsverksamheten som 
intresserar de olika åldersgrupperna 
mest. Bland alla yngre åldersgrupper 
mellan 15-65 åringar är musikevenemang 
klart populärast, medan 65+ åringar 
lade gudstjänst före musikevenemang. 
Men däremot ju yngre åldersklass man 
granskar desto mindre var intresset för 
gudstjänster. Utöver gudstjänsterna är 
gospelskonserter och gruppverksamheter 
för människor i samma situation populära 
medan personliga samtal med försam-
lingsanställda, bibelkretsar och religiösa 
diskussionsgrupper inte tycks intressera 

särskilt många. En annan forskningsfråga 
undersökte vilka faktorer som bidrar till 
att finländare inte deltar i församlingens 
verksamhet. Största orsaken enligt resul-
tatet är att människor väljer att sköta sin 
gudsrelation privat utan kyrkans närvaro 
och näst största orsaken är finländarnas 
tidsanvändning och personliga intressen. 
Många svarade även att församlingens 
verksamhet inte intresserar dem, andliga 
livet anses främmande och att kyrkan är 
för trångsynt, dvs. det finns ingen plats för 
egna tankar. (Kyrkans forskningscentral 
2009, s.37-41) Enligt Gallup Ecclesias-
tica 2007 hör största delen av medlem-
marna till kyrkan för att kunna delta i de 
traditionella kyrkliga förrättningarna som 
dop och jordfästning. Andra viktiga orsa-
ker till kyrkotillhörigheten är möjligheten 
att få kyrklig vigsel, kunna stå fadder 
och att kyrkan är en viktig del av den 
finländska livsformen. Endast ungefär 
10% av den yngre generationen höll med. 
(Kyrkans forskningscentral 2009, s.59) 

YL:s (Studentkårens sångare) traditionella julkonsert  i Johannekyrkan
(MyHelsinki 2018)
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 Tydliga förändringar i verksam-
heten är bland annat att antalet deltagare 
i gudstjänster har sjunkit och populäraste 
tidpunkten för kyrkobesök är under hög-
tiderna, speciellt under julafton. Kommu-
nikationsstrukturerna har också förändrats 
på senare tid, dvs. stora delar av kyrkliga 
samhällsfunktioner, informationskällor och 
service har omvandlats till allt mer elek-
troniska och internetbaserade. Tittar- och 
lyssnarsiffrorna för tv- och radiogudstjän-
ster har visat sig vara högre än antalet 
deltagare i gudstjänsterna. Detta kommer 
att ha stor inverkan på framtida verksam-
heterna i kyrkorna. Antalet döpta sjunker 
på grund av att föräldrarna inte hör till kyr-
kan och orsaken till att antalet kyrkliga vig-
slar sjunkit är de borgerliga vigslarna hos 
magistraten som enkelt kan ordnas var 
som helst. Församlingarnas dagklubbar 
har minskat på grund av utvidgningen av 
den kommunala dagvårdsrätten och den 
avgiftsfria förskoleundervisningen. Mor-
gon- och eftermiddagsverksamheten för 
de yngre barnen i lågstadieskolor sker allt 
mer i samarbete med kommunen. Men 
församlingarnas scoutverksamhet och 

sommarläger har varit mycket betydande 
för ungdomsarbetet. Konfirmations-
undervisningen är den dominerande 
verksamheten inom kyrkans ungdoms-
arbete. Finland har högsta procentuella 
antalet deltagare jämfört med övriga 
skandinaviska länder och år 2007 deltog 
ungefär 90% av de finländska 15-åring-
arna. (Kyrkans forskningscentral 2009, 
s.135-138) Familjerådgivningen, diakoni 
och övrigt samhällsarbete inom försam-
lingsarbetet hjälper och stöder människor 
som är i nöd angående bland annat kom-
munikationsproblem, skilsmässofrågor, 
hälsoproblem, ekonomi och arbetslöshet. 
Ett ökande antal problem inom männis-
korelationer leder till ett ökande behov av 
kyrkans själavård. Enligt kyrkan är rekry-
teringsprocessen inom kyrkliga arbeten 
utmanande fastän det årligen utexa-
mineras ett relativt stort antal nya teologer 
från de teologiska fakulteten. Av någon 
anledning är det endast en liten andel som 
söker jobb inom kyrkan. Det är allt fler som 
går i pension i jämförelse med de som 
inträder i arbetslivet inom kyrkan. (Kyr-
kans forskningscentral 2009, s.280-281) 
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5.6 Kyrkans framtid

 Fastän medlemsantalet har sjunkit har kyrkans 
ekonomiska situation i själva verket förbättrats, ungefär 
75% av kyrkans inkomster kommer idag från kyrkoskat-
ten som församlingsmedlemmarna betalar. Men, i och 
med att största delen av de som lämnar kyrkan är 
20-30 åringar kommer skatteintäkterna i framtiden 
drastiskt att påverkas. Som en följd av detta kommer 
ekonomin sannolikt att utvecklas negativt och kyrkan 
kommer att vara tvungen att göra allt större nedskärn-
ingar, med stora personaluppsägningar som följd och 
man kommer att vara tvungen att använda den kvar-
varande personalen allt mer flexibelt. Idag har kyrkan 
samma antal församlingsmedlemmar som under tiden 
efter andra världskriget. De yngre generationerna har 
visat sig vara allt mer fjärmad från församlingsverk-
samheten än tidigare, vilket har lett till att kyrkan har 
större svårigheter att nå ut till dem. Detta kommer i 
framtiden att leda till en explosionsartad minskning 
i antalet församlingsmedlemmarna i den Lutherska 
kyrkan världen över. (Kyrkostyrelsen 2016, s.13-17) 

 Enligt kyrkans framtidskommitté är kyrkan inte 
för tillfället i ett krisläge gällande; ekonomi, organisa-
tion och förvaltning. Men för att säkerställa framtidens 
utmaningar måste det ske en utveckling som bättre 
svarar på det allt modernare samhällets krav vilket enligt 
kommittén skall ses som möjligt. Kommittén fäster även 
uppmärksamhet på hur församlingsverksamheten skall 
förnyas så att fokus riktas allt mer på medlemmarna 
och inte på de anställda som det traditionellt hittills 
varit. Detta betyder att församlingsmedlemmarna som 
i och för sig utgör grunden för församlingen skall få 
allt mer frihet och motiverande ansvarsuppgifter inom 
församlingen. Det blir allt vanligare att församlingarna 
minskar på mängden arbetslokaler och fastigheter 
dels för att minska på utgifterna och dels med tanken 
på att man i framtiden skall kunna använda sig av 
ett allt mer flexibelt arbetssätt och utveckla distans-
arbete. Enligt kommitténs framtidsplaner skall man 
skapa allt fler kyrkliga samfälligheter för att effektivera 
samarbetet mellan församlingarna. Avgörande faktorer 

i framtiden är förmågan att förstärka församlingarnas 
egna identiteter och medlemskapet. Digitaliseringen 
av församlingens sociala och kulturella verksamheter 
kommer också att ha avgörande betydelse för att nå 
ut speciellt till de yngre. (Kyrkostyrelsen 2016, s.22-35)
 Kyrkans verksamhetskultur, som består av de 
drivande faktorerna som skapas av församlingsperso-
nalen och medlemmarna, kan förnyas genom långsik-
tiga och framåtsträvande handlingar. Helsingfors kyrkliga 
samfällighet har framtidsplaner på att skapa allt friare, 
öppnare och flexiblare verksamheter och utrymmen 
för medlemmarna samt förändra kyrkornas använd-
ningssyften till allt mer mångfunktionella. Ett framtids-
förslag gällande utvecklingsarbetet är även att utveckla 
ett nätverk som möjliggör spridandet av församlingars 
lyckade innovationer till de övriga för att kunna effekti-
vera förnyandet av verksamheterna. Kommittén anser 
det även nödvändigt att göra de ändringar i kyrkolagen 
som krävs för att skapa en flexiblare och mångsi-
digare verksamhet. (Kyrkostyrelsen 2016, s.36-60)
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  Framtidskommittén anser det 
ytterst viktigt att församlingarna effekti-
verar användningen av kyrkans fastigheter 
eftersom de utgör en betydande faktor 
både med tanke på ekonomin och verk-
samheterna. Detta kan göras genom 
att t.ex. minska antalet fastigheter, öka 
samarbetet församlingarna emellan 
genom att använda samma utrymmen, 
outnyttjade fastigheter kan hyras ut till 
utomstående aktörer eller som sista utväg 
säljas. Innan beslutsfattandet görs skall 
man undersöka vilket alternativ som är 
det förmånligaste och mest lönsamma för 
kyrkan. Utomlands har det visat sig lön-
samt att utveckla kyrkans användnings-
syfte för att skapa en starkare gemenskap 
och ett modernare tankesätt vid framtids-
planeringen kunde vara en fördel också 
hos oss. För att lyckas måste man vara 
beredd på att investera stort kapital och 
våga satsa på allt mer innovativa lång-
siktiga förnyelser. Skapandet av t.ex. 
ett nytt fastighetsbolag för en outnyttjad 
fastighet innebär en lönsam ekonomisk 
lösning men det skulle även innebära 
att ägaren till fastigheten överlåter ans-
varet och beslutsfattandet till bolaget. 
Enligt framtidskommittén vore idealet 
att kyrkans fastigheter skulle fungera 
som ett gemensamt centrum både för 

församlingen och det kringliggande sam-
hället. Motivet för varför människor vill 
besöka kyrkan borde inte vara i fokus, 
utan skapandet av både ett vardagsrum 
för allmänheten och gemenskapskänsla 
kunde vara en lösning vid planeringen av 
de outnyttjade lokalerna i framtidens för-
samling. (Kyrkostyrelsen 2016, s.78-81)
 I början av 2000-talet i Maastricht, 
Nederländerna, planerade man om den 
dominikanska kyrkan från medeltiden till 
en modern bokhandel. Inga större ingrepp 
behövde göras förutom att man instal-
lerade den två vånings höga metall-
konstruktionen längs med ena väggen 
i kyrksalen. På detta sätt hålls byggnaden 
i liv och den 700 åriga historian får en 
fortsättning. (Plevoets & Van Cleempoel 
2009, s.5) Ett annat, modernare exem-
pel är förnyandet av St-Denys-du-Pla-
teau kyrkan i Québec, Kanada, år 
2013. Den ursprungliga kyrkan bygg-
des på 1960-talet och fungerar idag 
som ett bibliotek, the Monique-Cor-
riveau Library och ett utrymme för den 
lokala gemenskapen. (Frearson 2014)
I Munksnäs är naturligtvis förutsättningarna 
annorlunda men med samma tankesätt 
skulle man i framtiden kunna skapa många 
nya fantastiska möjligheter för församling-
ens förfallna och outnyttjade fastigheter.

Selexyz Dominicaner Maastricht, 2007 (Merkx + Girod)

the Monique-Corriveau Library, 2014 (Stéphane Groleau)
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6. Munksnäs historia
6.1 Från landsbygd till storstadsvisioner

 Den lilla stadsdelen Munksnäs var i olika släkt-
ers privata ägo åtminstone från och med början av 
1600-talet fram till mitten av 1900-talet, vilket har result-
erat i en ganska långsam utveckling av stadsdelen. 
Trädgårdsmästaren Mårten Gabriel Stenius som år 
1873 grundat en handelsträdgård och trädgårdsskola 
med växthus och bostadsbyggnader i Alkärr, som 
senare övertogs av Finska trädgårdsföreningen och 
flyttades till Djurgården, kan anses vara grundaren av 

det nuvarande Munksnäs samhälle. Mårten Gabriel 
Stenius sammanslog år 1895 sina verksamheter och 
grundade aktiebolaget M.G. Stenius. År 1910 köpte 
företaget största delen av Munksnäs landområden, 
som då bestod av åkrar och ängar, av släkten Ramsay 
vilket skapade delade åsikter i regeringen som också 
varit intresserade av området. (Nyström 1945, s.51-64)
 Ab M.G. Stenius hade som målsättning att skapa 
ett municipalsamhälle med visst kommunalt självstyre, 

egna folkvalda organ och beskattningsrätt. För att kunna 
skapa ett välfungerande samhälle prioriterades bygget 
av snabba och billiga trafikförbindelser mellan centrum 
och Munksnäs. Ab M.G. Stenius utförde förbättrin-
gen av trafiklederna till området och första spårvagns-
linjen öppnades 1914. Redan år 1915 beviljade sena-
ten Munksnäs självstyrelserätt och övergav därmed 
ansvaret över byggnads-, brand- och hälsovårds-
bestämmelserna i området. (Nyström 1945, s.79-91) 

Munksnäs, 1930 (Roos)
31



6.2 Saarinens stadsplan

 Ab M.G. Stenius anlitade 1912 arkitekten Eliel 
Saarinen att planera bebyggandet av det 800 hek-
tar stora området som sträcker sig från Munksnäs 
till Haga. En viktig faktor som redan i ett tidigt skede 
noga togs i beaktandet var Helsingfors snabba befolk-
ningsökning och detta fungerade som motivering för 
att få ett godkännande av projektet. Utgångsläget för 
Saarinens stadsplanering, som tog inspiration från Ber-
lin, London och Köpenhamn, var att man skulle leva i 
ett idealiskt samhälle i egna villor, radhus och höghus 
mitt i naturen. För att uppnå detta skulle man skapa ett 
fungerande program för Munksnäs och Haga. Genom 
att följa programmet skulle man systematiskt skapa 
en helhet, ur både boendets och trafikens synvinkel, 
som naturligt skulle integreras till Helsingfors stadsbild. 
Saarinen utgick från tre olika samhällsklasser när han 
planerade området. Han reserverade de mer privata 
tomterna med villor och radhus vid Bredviken för de 
högre samhällsklasserna, det glesbyggda bostadsom-
rådet vid Hoplax för medelklassen och ett större indus-
triområde för arbetarklassen. (Hackzell 2001, s.8-13)
 Enligt Saarinen prioriterades luft och ljus högst, 
dvs. man skulle varken bygga tätt eller för högt och 
han tillät inga skuggiga och mörka innergårdar. De mer 
privata och höga bostadshuskvarteren placerades 
centralt och skulle stå som lösa enheter omringade 

av parker och torg. De lägre egnahemshusen pla-
cerades vid stadsdelens gränser och topografin for-
made småhusområdenas vägar vilket syns även idag. 
Den minsta tillåtna gatubredden var 20 meter som 
mättes från fasad till fasad och huvudgatorna med 
trädallé skulle vara minst 45 meter och korsas vid öppna 
torg. Han ansåg det även vara ytterst viktigt att planera 
området som en helhet och inte enskilda fristående 
byggnader som man tidigare gjort i de flesta städerna i 
landet. Radhus var en ny byggnadsform i Finland som 
Saarinen hämtat från Amerika och England. Men det 

visade sig att det så kallade radhusexperimentet på 
Holländarvägen som var banbrytande för den finska 
arkitekturen inte lyckades. Husägarna kom inte över-
ens om bland annat elkostnadernas fördelning och de 
trivdes inte att bo så tätt intill varandra. Detta ledde till 
att man inte byggde flera liknande radhus vilket idag 
kan anses som en stor förlust. Enligt Saarinens plane-
ringsarbete skulle Munksnäs, för att minska på risken 
för brandfara byggas endast med stenmaterial, men 
denna princip fick ofta på grund av ekonomiska skäl 
ge vika. (Tarjanne 2006, s.15, Nyström 1945, s.65-78)

Saarinens radhus,1920 (Sundström)

32



 Men till mångas besvi-
kelse uppnåddes inte befolk-
ningsökningens förutsägelse 
som Ab M.G. Stenius och 
Saarinen gjort. Första världskriget 
och dess långsamma återhämt-
ning orsakade en allt långsam-
mare tillväxt och utveckling av 
samhället. Först sent på 1920-
talet började befolkningsantalet 
öka men avtog snabbt under 
1930-talets lågkonjunktur och då 
var invånarantalet ca 1000. Detta 
ledde till att Saarinens planer 
föråldrades och endast en liten 
del förverkligades. Radhusen 
på Holländarvägen 12-20 och 
gamla kadettskolan var det enda 
som förverkligades som en hel-
het av Saarinens stadsplan, men 
man har tagit i beaktandet många 
av hans förslag när man plane-
rat vidare Munksnäs. Saarinens 
gatunätverk har tagits i beaktan-
det, speciellt bra syns det bland 
Munksnäs huvudgator: Munks-
näs Allén, Hoplaksvägen och 
Bredviksvägen. Ramsays strand 
har även bevarats med gröna 
parker såsom Saarinen föreslog.

Gamla kadettskolan, 1920 (Sundström)
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6.3 Munksnäs växer

 Det ansågs nödvändigt att området skulle få en 
egen församling och år 1918 skiljdes Hoplax församling, 
som innefattade bland annat områdena Haga, Lillhop-
lax, Munksnäs och Drumsö, från Helsinge kommun. 
Två år senare grundades nya landskommunen Hoplax 
kommun som bestod av Lillhoplax, Munksnäs, Granö 
och Drumsö. Ab M.G. Stenius ansvarade år 1915 för 
all kommunalteknik i Munksnäs. Det 1100 hektar stora 

området som Helsingfors stad köpte 1938 omfattade 
Backas, Haga, Munksnäs, Alberga och Bredviken. I 
samband med att många andra landskommuner till-
fogades till Helsingfors år 1946 blev Munksnäs som 
bestod av Gamla Munksnäs, Munkshöjden, Granö, 
Lövö, Näshöjden och Talistranden huvudstadens 
30:nde stadsdel. Invånarantalet ökade snabbt under 
åren 1935-1940, från ca 1500 till ca 5700 invånare. 

På grund av den ökande bostadsbristen som rådde 
efter andra världskriget byggdes nya bostadshus i 
snabb takt och på 1970-talet bodde det över 22 000 
invånare i Munksnäs och idag har antalet sjunkit till ca 
18 000, varav ungefär hälften bor i Gamla Munksnäs. 
(Tarjanne 2006, s.15-22, Statistikcentralen 1980, s.46)

Munksnäs, 1956 (Jansson)
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6.4 Byggandet i Munksnäs

 Redan i tidigt skede var man noga med 
att göra en byggnadsplan genom att dela in 
området i delområden och markera deras olika 
användningssyfte. Sedan gjordes en nog-
grannare detaljplan över kvarteren, som god-
kändes av samhällets byggnadsnämnd,  där 
det framkom byggnadernas användningssyfte, 
kvarterens tomtindelningar, enskilda byggnad-
ers gränser på tomterna, byggnadshöjderna 
och byggnadsmaterial. Tomterna kunde delas 
in i sex specifika byggnadsklasser: villabygg-
nader, radhus, mindre hyres- och affärshus, 
större hyres- och affärshus, arbetsbostäder och 
fabrikstomter. Det första egentliga byggprojektet 
var det stora dåvarande hotellet, ritat av Eliel 
Saarinen i korsningen mellan Holländarvägen 
och Bredviksvägen som blev färdigt 1918. Men 
på grund av ekonomiska skäl var Ab M.G. Ste-
nius tvungna att sälja fastigheten till Helsingfors 
stad som istället använde byggnaden som en 
kadettskola. På senare tid har det även fungerat 
som skolnings- och kontorsutrymmen men har 
nyligen planerats till bostadshus. I mitten av 
1920-talet byggdes 12 nya hus, med över 20 
lägenheter, på Tegelbacken 2-4. Nämnvärt för 
utvecklingen av byggandet i Munksnäs var att 
år 1928 sålde Ab M.G. Stenius över 30 tom-
ter till utomstående. (Tarjanne 2006, s.23-26)

 Vid samma tid flyttades ett antal äldre 
trähus från andra delar av Helsingfors till Munks-
näs och tanken var att de skulle byggas upp 
på ett modernare sätt genom att först grundligt 
renoveras och sedan skulle den ursprungliga 
träfasaden rappas. Många ansåg dessa bygg-
nader vara stillösa men byggnadssättet var be-
tydligt billigare än Saarinens planerade stenhus 
och var lämpligt med tanke på den efterkrigs-
tida situationen och den ekonomiska depres-
sionen. Småhustomterna vid Tegelbacken och 
Strandstigen har under en längre period haft 
en livlig byggverksamhet. Enligt de nya bygg-
nadsbestämmelserna år 1931 var det tillåtet 
att bygga slutna kvarter med innergård endast 
i stadskommuner, dvs. i Munksnäs måste 
kvarteren byggas som öppna kvarter. Detta 
ledde till att man var tvungen att göra större 
förändringar i Munksnäs stadsplan som i stort 
sett baserade sig på Eliel Saarinens förslag. 
I slutet av 1930-talet när invånarantalet igen 
ökade, byggdes under åren 1937-1939 totalt 
47 höghus och de koncentrerades mest längs 
med Munksnäs allén och Hoplaxvägen. Bygg-
naderna som i vanliga fall blev sex våningar höga 
följde de dåvarande typiska moderna arkitek-
toniska dragen men stred mot Saarinens planer 
gjorda 20 år tidigare. (Nyström 1945, s.92-106)

Karta över Gamla Munksnäs, 1934 (Lantmäteriverket)

Karta över Gamla Munksnäs, 1960 (Lantmäteriverket)
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 Invånarökningen medförde allt fler 
svensk- och finskspråkiga familjer och 
behovet av skolor ökade. Ab M.G.Stenius 
donerade tomten på Bredviksvägen 9 till 
Munksnäs frivilliga brandkår som grun-
dades 1930. Brandstationen som blev 
färdig 1931, har även fungerat som både 
bibliotekets sidobyggnad och Helsingfors 
stads byggnadskontor och är idag en 
ungdomsgård. Det finns även ett antal 
ålderdomshem i Munksnäs och det äldsta 
är det tyska ålderdomshemmet från 1928 
som ligger på Notstigen 2. På 1950-
talet byggdes Munksnäshemmet på 
Locklaisvägen, Thalia stiftelsens hem på 
Gardestorpsvägen och i slutet av 1990-
talet blev Saga-servicehuset färdigt på 
Docentvägen. (Tarjanne 2006, s.27-28)
 Gamla-Munksnäs detaljplan slut-
fördes 1950 och än idag är stora delar av 
ritning 2994 i kraft och sträcker sig över 
större delar av området. Det tillåtna antalet 
våningar och den maximala höjden på 
byggnaderna i dagens detaljplan följer i 

huvudsak Eliel Saarinen och arkitekt Han-
na-Liisa Kallialas planer. Men detaljplanen 
2994 skiljer sig dock aningen från de 
tidigare nämnda planerna, de allmänna 
byggnadernas antal är fler nuförtiden och 
parkområdena har minskat både i storlek 
och antal. En av de större förändringarna 
i planen som haft en betydande inver-
kan på landskapet är de stora kontors-
byggnaderna i norra Gamla-Munksnäs 
som byggts på 1970-talet och senare. 
Övriga kontors- och affärsutrymmen är 
i stort sett alla placerade på gatunivån 
i bostadshus med lägenheter i de övre 
våningarna. Efter godkännandet av detalj-
planen byggdes det 31 nya bostadshus 
under tidsperioden 1950-1954. Munks-
höjdens detaljplan blev färdig 1955. 
Området byggdes snabbt upp och består 
av olika typer av fristående höghus som 
bland annat höga punkthus, lamellhus 
och radhus. Näshöjdens bostadsom-
råde byggdes i samma stil under åren 
1962-1970. (Tarjanne 2006, s.17-22)

Munksnäs Allén, 1956 (Jansson)
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6.5 Munksnäs församling

 År 1917 beslöt man att grunda 
Hoplax församling som omfattade större 
delar av de närliggande små kommunerna 
bland annat Kånala, Kårböle, Tali, Lillhoplax, 
Mejlans, Munksnäs, Lövö och Drumsö. 
På de nya områdena som vid Helsingfors 
stora inkorporering år 1946 av dåvarande 
Helsinge kommun införlivades fanns det 
tre tvåspråkiga församlingar bestående 
av Brändö, Hoplax och Åggelby. De tre 
församlingarna fick på grund av ekon-
omiska skäl fortsätta sin självständiga 
verksamhet men år 1959 anslöts de till 
Helsingfors församlingars samekonomi. 
Två år senare, år 1961, skedde det stora 
församlingsindelningar i Helsingfors vilket 
resulterade i grundandet av bland annat 
den finskspråkiga församlingen Munkki-
niemen seurakunta och svenskspråkiga 
Lukas församling. Innan man byggde 
Munksnäs kyrka 1954 och Munkshöj-
dens kyrka samt församlingshus 1963 var 
den närmaste kyrkan Södra Haga kyrkan. 
 Tack vare Ab M.G. Stenius plane-
ring av det lilla samhället fanns de väsent-
ligaste tjänsterna redan i tidigt skede som 
Munksnäsborna behövde för ett vardagligt 
liv. Ännu i mitten av 1900-talet var det van-
ligt att familjer hade egna potatis- och grön-
saksodlingar. Men detta har försvunnit med 
tiden i och med den snabba uppväxten 
av stadsdelen. I samband med den rela-

tivt snabba befolkningsökningen växte 
även den allmänna affärsverksamheten på 
området som koncentrerades längs med 
huvudgatorna. Gatunätverket motsvarade  
i princip det nutida men det fanns ännu 
många tomma tomter i Gamla Munksnäs. 
På den tiden var Munksnäs ganska iso-
lerat från övriga kommuner på grund av 
bristen på trafikförndelser och besök till 
Helsingfors centrum var inte en vardaglig 
syssla. En stor förändring för Munksnäs var 
den nya broförbindelsen mellan Munknsäs 
och Otnäs som blev klar i början av 1960-
talet, vilket ökade trafiken på området. 
När de två församlingarna grundades 
hade Munkshöjden nyligen blivit klart och 
befolkningsmänden ökat. (Ehrstedt 2013)
 Enligt befolkningsstatistiken bodde 
det i början av 1960-talet ca. 12 400 i 
Gamla Munksnäs och totalt 20 750 i 
hela Munksnäs distrikt, bestående av 
Gamla Munksnäs, Granö, Lövö, Munk-
shöjden, Näshöjden och Talistranden. 
(Statistikcentralen 1980, s.46) År 1967 
delades den finskspråkiga församlin-
gen varvid Munks-näs och Munks-
höjdens församlingar bildades. Detta hade 
man tidigare ansett onödigt på grund 
av det låga befolkningsantalet i områ-
det. (Andersson et al. 1980, s.40-50) 
 År 2010 sammanslogs de finsk-
språkiga församlingarna på grund av 

ekonomiska skäl återigen och för att Hel-
singfors kyrkliga samfällighet i allmänhet 
strävade efter större enheter. Detta ska-
pade Munkkiniemen seurakunta vilket 
ledde till att att största delen av verksam-
heten förflyttades från Munksnäs gamla 
församlingshus och kyrka till Munks-
höjdens utrymmen.  Detta berodde del-
vis på att tillgängligheten av utrymmena 
i Munkshöjden med tanke på rörelse-
hindrade är betydligt bättre. (Glad 2013)   
På så sätt kom användingsbehovet av de 
gamla utrymmena i Munksnäs att minska. År 
2000 bodde det ca. 17 400 i hela Munks-
näs distrikt varav 8 300 i Gamla Munksnäs. 
Enligt statistiken har antalet invånare år 
2020 stigit till 18 000 i hela Munksnäs och 8 
800 i Gamla Munksnäs. Enligt befolknings-
prognosen för år 2030 kommer invånar-
antalet stiga till 19 300 i hela Munksnäs 
och 9 000 i Gamla Munksnäs. (Helsing-
fors stad, stadskansliet, stadsforskning 
och -statistik 2019, s.30) År 2000, innan 
sammanslagningen av församlingarna, var 
det totala antalet församlingsmedlemmar 
12 600 och som år 2020 har sjunkit till ca 
10 450. Församlingen har mer fastighets-
utrymmen än vad Helsingfors försam-
lingar i medeltal har medan personal-
antalet l igger under medelta let. 

Kyrkan och församlingshuset i Munkshöjden, 1960-talet 
(Kanerva)

Kyrkan och församlingshuset i Munksnäs, 1960-talet 
(Museiverkets historiska bildsamlingar)

38



 Idag använder församlingen huvudsakligen 
Munkshöjdens kyrka och församlingshus som ligger 
på Raumovägen 3, ungefär 1,3 km norr om Munksnäs 
kyrka. Kyrkan består av en stor kyrksal som rymmer ca 
550 personer. Församlingshuset inkluderar en stor för-
samlingssal, några arbetsrum, diakonimottagning och 
klubbrum för eftermiddagsverksamhet. Enligt kyrkans 
statistik för år 2019 är de överlägset mest använda verk-
samhetsformerna i Munksnäs församling individuella 
möten och gruppverksamheter av olika slag. År 2019 
ordnades 1 961 individuella möten och då var klienterna 

oftast över 70 år gamla, bodde ensamma och de all-
männaste orsakerna till mötena var relaterade till hälsa, 
relationer, ekonomi, tro och vändpunkter i livet. Största 
delen ordnades per telefon- eller webbsamtal men även 
hembesök och besök i församlingens lokaler gjordes. 
Gruppverksamheter med temat allmänna aktiviteter, 
kristen fostran, eftermiddagsverksamhet och dagklubb 
ordnades totalt 1 664 gånger. Den dominerande mål-
gruppen för gruppverksamheterna i församlingen är 
scouter och barn mellan 7-14 år. Andra vanliga verk-
samhetsformer inom församlingen är gudstjänster och 

kyrkliga förrättningar som ordnades totalt 192 gånger år 
2019. De vanligaste typerna av samlingar är jordfäst-
ningar, högmässor, dop samt gudstjänsterna vid påsk 
och jul. Andra samlingar där bland annat matservering, 
föreläsningar, diskussioner, utbildningstillfällen, musik 
och evenemang ingick ordnades 145 gånger, varav 
133 i församlingens lokaler. Antalet deltagare varierar 
men i medeltal är det ca. 4 150 besök i församlin-
gens verksamheter varje månad. (Kyrkans statistik)

Munkshöjdens kyrka (Munkkiniemen seurakunta)
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Munksnäs kyrkans och församlingshusets 
position i Gamla Munksnäs 1/ 10 000
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6.6 Byggnadshistorisk utredning av Munksnäs kyrka och församlingshus

Arbetarnas hus i Alkärrs handelsträdgård, 1907 (Brander)
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 De två kyrkliga byggnaderna i 
Munksnäs har ursprungligen inte haft 
någon koppling. Församlingshuset hade 
innan det kom i kyrkans ägo många andra 
användningssyften. Kyrkans historia är 
varken lång eller speciellt intressant 
medan gamla församlingshuset har en 
lång och mångsidig men till en viss del 
oklar historia. Enligt en  historia har huset 
ursprungligen fungerat som ett ryskt 
häststall i Terijoki och sedan flyttats till 
den nuvarande platsen. Men den mer 
trovärdiga och logiska historien är att 
trädgårdsmästaren Mårten Gabriel Ste-
nius som grundade sin handelsträdgård 
i Alkärr 1873, lät bygga ett bostadshus 
för arbetarna på området år 1878. Stock-
husets ritningar som gjorts av arkitekten 
Frans Anatolius Sjöström som samar-
betade mycket med M.G. Stenius, stäm-
mer bra överens med dagens ritningar 
med tanke på form och huvudmått. Man 
kan även se många andra likheter mellan 
dem, bland annat är rummen, många 
mellanväggar och fönsterindelningarna 

i stort sett fortfarande de samma. Man 
antar även att huset ursprungligen skulle 
ha varit byggt på Lönnrotsgatan och 
sedan flyttats till Alkärr men det finns inte 
sparade ritningar (Rakas vanha Munkki-
niemi s. 94). Vid noggrannare gransk-
ningar av de gamla ritningarna kan man 
se att alla bostadsrummen hade en egen 
kakelugn. På den tiden fanns det tre trapp-
uppgångar, två byggdes som externa 
byggdelar på kortsidorna och den tredje 
i innerhörnet. Husgrunden var av kallmu-
rad natursten och det ventilerade golvet, 
mellantaket och takkonstruktionen var av 
trä. Själva yttertaket som var format som 
sadeltak, var falsat plåttak med fotränna. 
Stockfasaden som var täckt med panel-
ering representerade en dåtida mo-
dern blandning mellan nyrenässans och 
träarkitektur. Fasaden var indelad i både 
våg- och lodrät panelering som delade 
in fasaden i klassiska sektorer med 
dekorerade sexrutiga fönster. År 1916 
drabbades huset av en mindre brand-
olycka. (Soimakallio et al. 2017, s.17-18)

Alkärr i slutet av 1920-talet (Roos)
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F.A.Sjöström 1878 
(Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy) 

1. situationsplan (byggnad inringad)
2. första våningen
3. andra våningen
4. kortsidans fasad och skärning 
5. långsidans fasad

1.

2. 3.

5.

4.
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 Huset flyttades från Alkärr till den 
nuvarande platsen 1932 och planeringen 
gjordes av arkitekten Jarl Eklund. Husets 
gamla grundstenar som lämnades kvar 
kan ses på flygfotot från 1932, på samma 
tomt som Helsingforsregionens student-
bostadsstiftelse, HOAS idag ligger, dvs. 
på Norra järnvägsgatan 29. Det intressanta 
var att man kring 1930-talet flyttade trähus 
till Munksnäs med tanke på att Saarinens 
idealsamhälle skulle bestå av stenhus. Den 
nya tomten i Munksnäs öppnar sig mot 
parkområdet som än idag har bevarats. Den 
nya husgrunden gjordes av betong och det 
byggdes även källarutrymmen, vars varm-
utrymmen isolerades med murade tegelväg-
gar på insidan. Källarens mellanväggar byg-
gdes även av tegel. Källarens golv var gjuten 
betongplatta på mark och vid det större 
kryputrymmet var det endast första vånin-
gens ventilerade trägolv och markytan. De 
ursprungliga stockarna som flyttades från 
Alkärr utnyttjades som övre våningarnas 
ytterväggar och bärande mellanväggar, i 
stort sett enligt den gamla konstruktionen. 
Den nordostliga fasadens fönsterindel-
ning förändrades på grund av ändringar på 
bottenplanet som t.ex. den nya ingången 
med trappuppgång. Det öppnades även ny 
ingång mot Bredviksvägen på den sydöstra 
fasaden. Den tidigare nyrenässans stilen 
förändrades totalt i och med att träfasaden 
rappades, vilket utstrålade mer en stil av 

den så kallade tjugotalsklassicismen. Det 
tidigare formade sadeltaket förändrades 
till valmat tak. En betydande nackdel med 
valmat tak är att man inte kan utnyttja kort-
sidans totala golvyta på vinden lika bra som 
under ett sadeltak. Det gamla plåttaket 
ersattes med rött tegeltak och den sydös-
tra kortsidans tillbyggnad med trapphuset 
förnyades och fogades samman med taket. 
Trappuppgången i den nordvästra husgav-
eln som tidigare varit ett liknande externt 
trapphus, demolerades och byggdes istället 
på insidan av huset. De nya fönstren som 
tillsattes hade samma stil som de befintliga 
medan de runda fönstren kan tolkas som ett 
tecken på husets pånyttfödelse. Den tidig-
are uppvärmningen av huset med över 20 
kakelugnar förnyades till centralvärme med 
ett pannrum i källaren och de stora skorste-
narna murades. Den nya rumsfördelningen 
upplöste det tidigare simpla rutsystemet för 
att möjliggöra nya utrymmen, bland annat 
badrum, som krävdes för det nya använd-
ningssyftet. Till en början byggdes endast 
en lägenhet på första våningen för en utom-
stående hyresgäst medan resten användes 
som kontorsutrymmen för M.G. Stenius Ab 
företaget och postkontor. I den stora salen 
ersattes en bärande vägg med en pelare 
och det sägs att Saarinens miniatyrmodell 
över Munksnäs-Haga var på utställning där 
innan den flyttades till Helsingfors stadsmu-
seum. (Soimakallio et al. 2017, s.21-23)

Flygfoto Alkärr, 1932 (Helsingfors karttjänst)
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J. Eklund 1932 
(Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy) 

situationsplan fasader mot sydväst och sydost fasader mot nordväst och nordost
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J. Eklund 1932 
(Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy) 

källarvåning och skärning första våningen och skärning andra våningen

46



 När M.G. Stenius Ab slutade sin verksamhet i 
slutet av 1930-talet togs huset i Helsingfors stads ägo 
och det idkades livligt mångsidiga affärsverksamheter 
i utrymmen på gatunivån medan bostäderna på övre 
våningen bevarades. År 1949 grundades daghem-
met Elka och med tanke på att daghemsverksamhet 
skulle fungera i huset var man tvungen att göra vissa 
nödvändiga renoveringar som t.ex. bygga ett nytt kök i 
första våningen. Men år 1978 var daghemmet tvunget 
att flytta från huset på grund av husets dåliga skick och 
obefintliga brandsäkerheten. Fram till 1984 fungerade 
huset som klubbhus för ungdomar tills Helsingfors 
kyrkliga samfällighet köpte fastigheten och planerade 
om huset till församlingshus. Detta gynnade Munksnäs 
församlingens verksamhet som varit i behov av större 

utrymmen i och med att den intill liggande kyrkan bygg-
des redan år 1954. Man var tvungen att genomföra en 
grundlig renovering. Renoveringen som planerades av 
arkitektbyrån Pystynen-Halkola räddade i det skedet 
sannolikt det gamla trähuset från att falla samman. Vid 
renoveringen installerade man mekanisk ventilation, 
kopplade huset till fjärrvärmenätet, drog nya rör- och 
elledningar samt byggde maskinrum för ventilations-
systemet på vinden. Det gamla pannrummet i källaren 
ändrades till värmefördelningsrum. Man var även tvun-
gen att stärka konstruktionen med limträbalkar, byta ut 
en stor mängd av golvbjälklaget som ruttnat och ersätta 
fasadens nedersta stockar med limträbalkar. Yttertakets 
tegelpannor byttes ut och det gamla underlagstaket 
reparerades vid behov och täcktes med underlagsduk. 

Både i första och andra våningen demolerades och 
förnyades många mellanväggarna och rummens stor-
lekar varierade enligt församlingens behov. På gården 
byggdes ett nytt litet uterum med täckt tak, ett förråd 
och en ramp till huvudingången. Innergårdens markyta 
har i något skede höjts vilket lett till att många av käl-
larens fönster har murats fast och är ur bruk. För att 
höja brandsäkerheten byggde man även nya utrym-
ningsstegar både på den sydöstra och den sydvästra 
fasaden. Senare på 2000-talet när all verksamhet förflyt-
tats till Munkshöjden  kom församlingshuset hösten 2015 
att fungera som tillfälligt boende för asylsökande men 
har därefter stått tomt. (Soimakallio et al. 2017, s.27-37)

Bredviksvägen, 1956 (Jansson)

47



 I dåvarande Hoplax självständiga församling 
byggdes 1954 Munksnäs kyrka som planerades av Pauli 
Salomaa. Kyrkan fungerade som Hoplax församlingens 
sidokyrka fram till grundandet av Munksnäs församling 
1961, då den blev Munksnäs huvudkyrka. Den lilla be-
tong- och tegelkyrkan med ungefär 400 sittplatser i kyrko-
salen representerar en typisk efterkrigstida kyrka från 
1950-talet. Tydliga arkitektoniska drag är bl.a. material-
användningen,  ens assymetriska form och lösningen av 
ljusinsläppet. Kyrkosalens golv sluttar neråt mot altaret 

som blir belyst av takfönstret. Akustiken är bra på grund 
av det vinklade innertaket. Speciellt med byggnaden 
är att den planerades med oproportionellt stora tjän-
stebostäder vilket skapade olika åsikter bland folket. 
 År 1962 sökte man lov att ändra användnings-
syftet för den stora tjänstebostaden på andra våningen 
till ett klubbrum. I samband med att rummet vid senare 
skede användes som en församlingsal, byggdes en 
mathiss från köket i första våningen upp till andra vånin-
gen men denna demolerades senare. På 1970-talet 

gjorde man mindre interna ändringar i den andra lägen-
heten samt byggde utomhus både staket och ramp för 
att öka tillgängligheten. Orgeln som är placerad intill altaret 
är byggd 1978. Kyrkan grundrenoverades 1998 enligt 
arkitekt Kari Hyvärinens planer. Då ansökte man om lov 
att få bygga det befintliga klocktornet på framsidan, två 
större toaletter med ökad tillgänglighet och återbygga för-
samlingssalen och klubbrummet till två mindre bostäder. 
(Helsingfors stadsmuseum, Kyrkan i Helsingfors 2017)

Munksnäs Kyrka, 1953 (Salomaa) 

första våningen andra våningen
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 Speciellt värdefulla och betydelsefulla områden 
i Gamla Munksnäs består av de skyddade byggnad-
erna och tomterna men även kulturhistoriska alléer, 
parker, torg, gatulinjer och kvartersformer som följt 
Saarinens detaljplan. Majoriteten av de skyddade 
tomterna ligger på par- och radhusområdet vid stran-
den och majoriteten av de skyddade byggnaderna 
ligger också på samma område och är byggda sen-
ast på 1950-talet. I Gamla Munksnäs är de flesta 
byggnaderna från tidsperioden mellan 1930 och 
1970-talet. Byggnaderna kring kyrkans fastigheter 
består främst av bostadshus som är från olika årtion-
den vilket skapar omväxlande arkitektur. I nordlig och 
ostlig riktning från församlingshuset är de närmaste 
grannhusen byggda under 1930-talet. Grannhusen 
intill kyrkan och på andra sidan Tegelbackslunden är 
byggda under tidsperioden 1950-1970-talet. Den 
gamla kadettskolan som syns längre söderut är från 
1910-talet. Material har använts på olika sätt, det finns 
bland annat tegel-, plåt- och bitumentak samt fasa-
der klädda i bland annat tegel, betong och rappning. 
 Gamla Munksnäs har ett relativt stort utbud av 
olika affärsverksamheter som betjänar invånarna och 
detta syns på inventariekartan. De flesta är koncen-
trerade vid huvudgatorna och oftast på gatunivån. I 
området finns en stor mängd bostadshus, några skolor, 
daghem och ålderdomshem samt en mängd grön-
områden och en vacker strand med utsikt över Bred-
viken. Mittemot församlingshuset på Bredviksvägen 
9 i brandstationens utrymmen finns idag ett klubbhus 
för ungdomar med klätterväggar i det gamla brand-
tornet. Vidare upp på Rievägen finns biblioteket och 
Alvar Aaltos hem, Villa Aalto. Dessa byggnader bildar 

tillsammans en slags kulturaxel som fortsätter genom 
kyrkans tomter och kan utnyttjas vid vidare plane-
ring. I närområdet finns även Hoplaxskolan och gamla 
kadettskolan som i framtiden blir ett stort bostadshus. 
Dessa alla byggnader inklusive församlingshuset öppnar 
sig mot Munksnäs idrottsplan vilket skapar ett stort, 
öppet och ljust område. Kyrkans fastigheter omring-
as av grönområden, i nordvästlig riktning sträcker 
sig Munksparken och i söder Tegelbackslunden. I 
riktningen nordväst till sydväst vid Tegelbacken och 
Strandstigen börjar det ganska glest bebyggda småhus-
området med små egnahemshus, parhus, radhus, 
och lägre höghus. Och i riktningen norr till sydost 
ökar husens antal i våningar och det är för det mesta 
fristående höghus eller enhetliga kvarter. Vid Bred-
viksplatsen, dvs. ändan av Munksnäs allén finns ett 
antal matbutiker och lunchkaféer. Trafiken är ganska 
lugn på området fastän Bredviksvägen hör till en av 
huvudgatorna. Bussarna 33, 34, 52 och 500 kör 
i området och spårvagnslinjen 4 passerar tomten.
 Enligt statistiken har befolkningstillväxten på 
2000-talet börjat upphöra både i Gamla Munksnäs 
och totalt i hela Munksnäs distrikt jämfört med tidigare 
årtionden. På de senaste 30 åren har antalet bostäder 
i Gamla Munksnäs stigit från ca. 4 800 till 5 400 men 
medeltalet på storlekarna har inte förändrats. Golvyta/
bostad i Gamla Munksnäs är 70 m² och golvyta/
person 39 m². I Munksnäs distrikt är de motsvarande 
siffrorna 68 m² och 37 m² medan i hela Helsingfors 63 
m² och 34 m² dvs.  bostäderna  är i medeltal större 
i Gamla Munksnäs än i övriga Helsingfors. (Helsing-
fors stad, stadskansliet, stadsforskning och -statistik
2019, s.75, 78, Statistikcentralen 2001, s. 86)

7. Analyser av nuläget 
7.1 Områdesanalys
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7.2 Detaljplanens aktuella läge 

 För tillfället gäller detaljplanen 
2994 för församlingshuset som god-
kändes år 1950 och enligt detaljplane-
beteckningen är tomten 10 märkt som 
“tomt för allmän byggnad” och saknar 
vidare bestämmelser. Enligt detaljplanen 
är varken tomten eller byggnaden idag 
skyddade men Helsingfors stadsmuseum 
ser kulturhistoriska värden i byggnaden 
och i en eventuell ny detaljplan skulle 
husets exteriör till en viss del skyddas och 
ändring av tomtens användningsändamål 
tillåtas. (Marina Fogdell, ansvarig detalj-
planerare) En passande skyddsmarkering 
vore sr-2 vilket innebär att man får göra 
yttre renoveringar endast om det kulturhis-
toriska värdet bibehålls men gäller inte det 
interna. Obebyggda tomtdelar som inte 
används skall förses med planteringar. 
Enligt Helsingfors stadsmuseum saknar 
församlingshuset interna byggnads-
historiska värdefulla byggnadsdelar vilket 
möjliggör större restaureringar, också på 

gården. Inför uppbyggandet av kyrkan 
ansöktes en stadsplaneändring för tomt 
18 i det närliggande kvarteret 30028 och 
år 1951 godkändes detaljplanen 3036 
som gäller än idag. Enligt detaljplanen 
är området också märkt som “tomt för 
allmän byggnad” och enligt bestämmel-
serna får byggnadens våningsareal inte 
överskrida tomtens areal. Byggnaden 
får vara högst 15 meter hög och bestå 
av fyra våningar, och de obebyggda 
områdena skall förses med planteringar. 
Enligt Helsingfors stadsmuseum är kyr-
kans arkitektur väl uttänkt, byggnaden 
har lokala historiska värden och bygg-
naden har bevarats väl i sin ursprungliga 
form alternativt har reparationerna lyckats. 
Angående skyddandet av tomt eller bygg-
nad gäller samma för kyrkan som ovan 
nämt för församlingshuset. Detta betyder 
att det i praktiken möjliggör en eventu-
ell enhetlig förändring av området som 
skulle stärka de kulturhistoriska värdena.

Stadsplan nr. 2994 omfattande södra delen av 30. 
stadsdelen i Helsingfors (Helsingfors karttjänst)
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7.3 Tomtanalys 
 Munksnäs kyrka (A) och gamla församlingshus (B) 28.02.2020

Bilderna 1-4 syns på sida s.55
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 Tomternas totala areal är tillsammans 2 827 m² vilket 
omfattar en stor yta men i och med att Tegelstigen avskiljer 
tomterna från varandra begränsas utomhusområdets plane-
ring något. Båda byggnaderna öppnar sig mot alla vädersträck 
liksom de flesta byggnaderna i Munksnäs, i och med att man 
varit noggrann att inte bygga för tätt. Församlingshuset har rela-
tivt många och stora fönster som är systematiskt indelade och 
öppnar sig i alla riktningar, vilket ger en god ljusinförsel under 
dagen. I husets helhets färgpalett som syns redan i Eklunds 
ritningar och som smälter bra in i området ingår den rappade 
fasadens varma ockra nyans, stengrundens neutrala gråa färg, 
det klassiskt rödbruna tegeltaket samt det röda takutsprånget. 
Det sägs även att husets stockfasad målades vit innan det rappa-
des i Munksnäs på 1930-talet, vilket måste ha gett huset en helt 
annan karaktär (Leo Glad, Munksnäs församlingens kyrkoherde). 
 Kyrkan har däremot annorlunda fönsterindelning på grund 
av byggnadens användningssyfte och byggnadsår. Huvudingån-
gen är i stort sett en glasad fasad som öppnar sig mot församlings-
huset i riktningen sydost. Kyrkans norra fasad som är riktad mot 
Munkstigen består av en egendomlig fönsterindelning med många 
höga och smala fönster som öppnar sig in mot kyrksalen och 

aulan. Kyrksalen får även in ljus från det stora takfönstret och den 
glasade väggen mot bakgården. Kyrkans ursprungliga bostads-
del vars fasad är ljusmålad rappning har en lugn och enkel föns-
terindelning. Den södra fasaden är idag täckt med växtlighet 
vilket ger en trevlig karaktär till den lätt kritiserade byggnaden.
  De dominerande och viktigaste utsikterna på 
tomten går längs med den raka linjen mellan huvudingån-
garna och de vyer som öppnar sig mot parken, idrottsplanen 
och hela vägen över till gamla kadettskolan. En nämnvärd 
utsikt utifrån sett mot tomten är från hörnet vid Bredviks-
vägen och Rievägen (1.) där man ser både hela församlings-
huset, ingångarna till gården och en del av kyrkan bakom den 
stora trädraden längs Munkstigen. Från parkens håll, vid hörnet 
av Bredviksvägen och Kadettvägen kan man knappt se bygg-
naderna under sommaren på grund av den täta växtligheten 
bestående av buskar vid parkens gränser mot Bredviksvägen.
 Vistelsen på det lilla torget (2.) som skapas mellan byggnad-
erna känns varken säkert eller trevligt på grund av den enkelritakde 
väg som korsar tvärs igenom samt de övriga gårdsbyggnad-
erna som är i dåligt skick. Parkeringsplatserna och utomhus-
förrådet  (3.) fungerar som en avskiljare mellan torget och parken. 

Tomternas finaste plats utomhus, gräsmattan vid församlings-
husets långsida mot parken, har totalt lämnats oskött vilket 
skapar ett konstigt område som varken känns privat eller allmänt. 
Gården sluttar lätt från församlingshusets huvudingång upp mot 
kyrkans trappor och vägen formas naturligt av de stora träden 
och gårdshuset vilket skapar ett naturligt promenadstråk som 
kan utnyttjas i vidare planering. Den sluttande tomten fortsätter 
upp mot Tegelstigen men i övrigt är marken ganska jämn. Kyr-
kans bakgård fungerar endast som serviceplats vid bland annat 
begravning och konsert men på grund av att kyrksalens ytterdörr 
är så smal och begravningskistorna och musikinstrument nuför-
tiden är allt större måste man oftast ändå använda huvudentréns 
dubbeldörrar (präst Marko Huhtala). Torget mellan byggnaderna 
fungerar som ett övergångsställe mellan de två större allmänna 
grönområden i norr och söder. Växtligheten på området fungerar 
såtillvida väl att det är en bra balans mellan den asfalterade bilvä-
gen, torget, buskarna, träden och parkernas gröna gräsmattor. 
(4.) Det öppna torgets unika stenläggning består av gatstenar 
i olika storlekar och former. Men för att skapa en bättre helhet 
och lugnare område och för att vid behov förena byggnaderna 
kan det vara till fördel att minska på markstenarnas variation. 

1.

3.

2.

4.
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 Kyrkan som ägt församlingshuset i endast unge-
fär 40 år av husets åtminstone 140-åriga historia skulle 
inte ha  rätt att låta huset förfalla och därför är det viktigt 
att alla eventuella skador möjligast snabbt både re-
gistreras och åtgärdas. År 2013 lät Helsingfors kyrkliga 
samfällighet utföra en bedömning av husets dåvarande 
tillstånd, som de inte varit villiga att dela med sig under 
den här forskningsperioden. Men, baserat på egna 
iakttagelser av externa skador och historieutredningen 
av arkitektbyrån Kari Ristola Oy kan man konstatera att 
huset nu genomgår ett långsamt förfall vilket leder till 
att både behovet och storleken på en framtida reno-
veringen endast växer. De externa stockväggarnas yttre 
skikt består av fastspikade ribbor som är täckta med 
ståltrådsnät och slutligen rappade. På många ställen 
kan man se hur rappningen har spruckit och fallit ner 
vilket troligtvis har åstadkommit fuktskador under den 
resterande rappningen. De gamla träfönstren är med 
tanke på karmens och bågens antika profil med stor 

sannolikhet från 1930-talet medan däremot ytterdör-
rarna är förnyade. Dessa har inga större tecken på 
fuktskador förutom att de är i behov av lätt ytbehand-
ling och restaurering. Enligt utredningen har man 
upptäckt vattenskador under takpannorna på ett antal 
ställen vilket tyder på att takets korta livstid börjar nå 
sitt slut. Yttertrapporna, rampen och takets regnvat-
tensystem, dvs. stuprören och fotrännorna, är också i 
behov av reparation. (Soimakallio et al. 2017, s.38-41)
 De interna ytorna är överlag slitna och kräver 
också en noggrannare restaurering. Vid den stora reno-
veringen 1985 täcktes alla undertak, ytter- och mellan-
väggar med skivor som målades vita vilket innebär att 
de ursprungliga stockväggarna troligtvis står på sina 
ställen än idag. De träkonstruerade trapporna och gol-
ven är täckta med en grå plastmatta vilket har förhindrat 
slitage av det underliggande trämaterialet. Källarens 
golv och väggar har små fuktskador. Både källarens 
låga takhöjd och det faktum att båda källarutrymmena 

saknar nödutgångar strider mot dagens bestämmelser. 
På grund av de nedsänkta taken är takhöjden oskäligt 
låg även i husets första och andra våning. Många 
utrymmen, bland annat badrummen uppfyller inte 
dagens krav på måttsättningen för funktionsnedsatta 
personer. Vinden vars takhöjd är överraskande hög har 
hittills fungerat som kallvind och det isolerade golvet 
är täckt med byggskiva som enligt utredningen kan 
innehålla asbest. (Soimakallio et al. 2017, s.42-51)
 Idag hyr Helsingfors kyrkliga samfällighet ut 
Munksnäs kyrka till en så kallad församlingsgemenskap 
som heter Verkosto vars målsättning är att kunna er-
bjuda ett andligt hem för alla invånare i Helsingfors. 
Deras verksamhet i kyrkan utgörs av  söndagsmässor 
och olika mindre gruppträffar under veckan. De arbetar 
starkt för den kristna tron, för vänskap och gemenskap 
samt för stödandet av andra människor genom fri-
villigarbete och donationer. (Marko Huhtala, präst)

7.4 Byggnaderna idag och deras nuvarande tillstånd 
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gården 29.07.2020

fasad sydost februari 2017 (Kari Ristola Oy)

fasad sydväst  28.02.2020

klubbrum 2017 (Kari Ristola Oy)

Munksnäs gamla församlingshus

badrum 2017 (Kari Ristola Oy)

korridor 2017 (Kari Ristola Oy) vind 2017 (Kari Ristola Oy)

kök 2017 (Kari Ristola Oy) källare 2017 (Kari Ristola Oy)
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kyrkan 29.07.2020

Tegelstigen 29.07.2020 kyrkans bakgård 29.07.2020

korridor 29.07.2020aula 29.07.2020

gården  28.02.2020 klubbrum 29.07.2020kyrksal 29.07.2020

Munksnäs kyrka
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8. Process
8.1 Församlingens önskemål

 Under vintern 2019 ordnade Munksnäs för-
samling ett diskussionstillfälle för personal och för-
samlingsmedlemmar angående församlingshusets 
framtidsplaner. Enligt sammanfattningen av tillställningen 
kom man fram till tre huvudpunkter som kunde rädda 
huset, husets historia och verksamheten på området. 
Speciellt viktigt ansågs möjligheten till en gemensam 
användning av huset och dess utrymmen samt att 
man ville öka gemenskapen i stadsdelen och tillföra 
något nytt. Kyrkan har en vision att vara involverad i 
människors vardagsliv och på så sätt utgöra en viktig 
grund för gemenskapen i samhället. Enligt kyrkan är 
människans längtan efter andras närvaro ett av våra 
grundläggande behov och är därför också ett av kyr-
kans grundläggande uppdrag. Ett så kallat samhällshus 

skulle betyda en öppen plattform för lokala aktörer, olika 
gemenskaper och mindre grupper. Den andra viktiga 
delen av gruppens sammanfattning är en fördjupad 
version av den första. Man ansåg det speciellt viktigt att 
kunna ge möjlighet till ett centrum för social innovation, 
det vill säga skapa utrymmen där småföretagare, unga 
entreprenörer och övriga privat personer kan arbeta 
med varandra. Det är allt vanligare att dessa typer 
av företagare är i behov av flexibla arbetsutrymmen 
som inte kräver investeringar, där faciliteterna är i skick 
och som är lätta att låna. I sammanfattningens tredje 
del nämndes skapandet av ett eget bryggeri. (Leo 
Glad, Munksnäs församlingens kyrkoherde) Under 
historiens gång har bryggerier i många olika kyrkor 
och kloster runt omkring i världen visat sig fungera 

bra. I Europa finns det många kloster och kyrkor vars 
verksamheter till en stor del bygger på deras bryggeri-
verksamhet. Exempel på sådana finns i bland annat 
Belgien, Nederländerna, Österrike, Italien, och Storbri-
tannien. I Orlando, USA, grundades i slutet av 2018 
en ny gemenskap “Castle Church Brewing Commu-
nity” som omfattar både ett bryggeri och en modern 
kyrka som hör till den Evangelisk-Lutherska kyrkan i 
Amerika (ELCA). (Castle church brewing community)  
Men på grund av dålig kommunikation, bristfälligt 
samarbete och eventuella ekonomiska problem inom 
kyrkan har sådana planer inte utvecklats vidare hos 
oss. I det ortodoxa klostret Valamo i Savolax finns 
dock ett destilleri. På deras vingård och destilleri 
produceras det bland annat vin, gin och whisky.

Castle Church Brewing Community 2019 (Chitwood)
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8.2 Effektivisering av området - scenario analyser

 Problemet med församlingens 
egna planer är bland annat att man inte 
tagit i beaktandet hela det området kyrkan 
äger, dvs. inte bara församlingshuset utan 
också kyrkan. I och med att församlingens 
verksamhet redan minskat i området och 
i värsta fall försvinner totalt bör man vara 
beredd på att se på situationen från möjli-
gast många perspektiv och inte endast 
ur kyrkans synvinkel. Om all traditionell 
kyrkoverksamhet förflyttats till Munks-
höjden, vad blir kvar i Munksnäs och kom-
mer effektiviteten av området att stiga eller 
sjunka? Vad händer med kyrkobyggnaden 
och det stora omgivande gårdsutrymmet? 
Man kan dela upp områdets framtid i ett 
antal olika scenarion som inte redogör för 
en absolut sanning utan snarare bygger 
på trovärdiga antaganden och i bästa fall 
kan ge oss en tillförlitlig framtidsvision. 

 Om båda byggnadernas användnings-
syfte förblir kvar och ingen desto större förändring 
sker på området kommer både byggnadernas och 
gårdarnas tillstånd försämras inom en snar framtid. 
Församlingshuset ser redan tråkigt och övergivet ut 
och kyrkobyggnaden hamnar snabbt i samma situ-
ation om besöksantalet minskar. Församlingshusets 
rappning fortsätter att lossna och vattenskador 
uppstår lätt om inget görs. För att undvika ett lång-
samt förfall krävs det reparationer vilket betyder en 
stor ökning på underhållskostnaderna. Om området 
saknar ett användningssyfte förutom att det är ägt 
av kyrkan och erbjuder utrymmen för församlings-
medlemmar men ingen använder dem lär det inte 
ta länge innan man är tvungen att övergå till sce-
nario 2. Fördelar för kyrkan är att församlingshuset 
hinner rivas innan det skyddas totalt, vilket ger dem 
fler möjligheter för användningen av fastigheten.

 Om byggnaderna inte kan tas omhand  eller 
om antalet besökare är för lågt medför det endast 
en stor belastning för församlingen. Detta kan leda 
till att kyrkan inte ser någon annan utväg än att sälja  
båda fastigheterna och områdets långa historia får 
ett slut. Enligt kyrkolagen (kap 14) måste kyrkofull-
mäktiges beslut granskas av kyrkostyrelsen för tillå-
telse av försäljning av kyrka eller fast egendom. 
Beroende på byggnadernas tillstånd kan den nya 
ägaren förhoppningsvis bevara dem, men i värsta 
fall är man tvungen att riva båda byggnaderna på 
grund av dåligt skick eller för att byggnaderna inte 
lämpar sig för områdets nya användningssyfte. 
För att undvika detta är det viktigt att i tidigt skede 
redan planera byggnadernas framtid. Genom att 
sälja fastigheterna finns det en chans för innova-
tiva personer att ta över och utveckla området. 

Scenario 1 - förblir stående Scenario 2 - sälja fastigheterna
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 Om verksamheten i kyrkan fortsätter medan 
församlingshuset får ett helt nytt användningssyfte 
tappar byggnaderna troligtvis sin nuvarande koppling. 
Detta skulle eventuellt förminska dragningskraften 
till kyrkan i och med att det gamla församlingshuset 
är lokaliserat mer synligt vid Bredviksvägen medan 
kyrkan står mer avlägset från huvudleden. Området 
mellan tomterna som binder samman byggnaderna 
består nu av ett välgenomtänkt system av stenplattor 
i marken och växtlighet som tillsammans skapar ett 
litet torg. För att vid behov bryta kopplingen mellan 
byggnaderna och för att stärka kyrkans position 
i området kan man förtydliga Tegelstigens bilväg 
genom att bygga trottoar på båda sidorna. Ett område 
med två eller flera olika användningssyften kan med-
föra ett intresseväckande koncept med en liten och 
välfungerande kyrka som samarbetar med en utom-
stående aktör i det nuvarande församlingshuset. 

 Det mest logiska och lönsammaste scenariot 
är att byggnaderna förblir i kyrkans ägo och att man 
tar tillfället i akt och utvecklar både området och 
verksamheten så att den inte bara gynnar dem själv 
utan alla förbipasserande. Genom att planera ett 
nytt och modernare användningssyfte på området 
kommer chansen att öka att antalet besökare ökar. 
Om det visar sig att de nya arbetsmetoderna och 
verksamheterna fungerar och medlemsantalet i bästa 
fall ökar kan motsvarande utveckling i framtiden 
även spridas till övriga församlingar som eventuellt 
befinner sig i samma situation som Munksnäs för-
samling gör idag. När man planerar området som 
en helhet, dvs. användningen av både kyrkan och 
församlingshuset är det lättare att kontrollera planer-
ingen av både inomhus- och utomhusutrymmen. 
Man kan skapa en ny gemenskap och erbjuda tjän-
ster för både församlingsmedlemmarna och övriga 
besökare. Kopplingen blir även starkare mellan bygg-
naderna fastän de inte härstammar från samma 
tidsperiod eller har många arkitektoniska likheter.

Scenario 3 - olika användningssyften Scenario 4 - samma användningssyften
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8.3 Möjligheter och förslag på användningssyften

 Problemet med den pågående bostadsbristen kommer naturligt-
vis inte att lösas genom att kyrkor förvandlas till bostadshus i framtiden. 
Fastän många kyrkor är små och enkla, är de flesta kyrkorna på sitt sätt 
unika och därför kan det anses viktigt att man bevarar arkitekturen så 
långt som möjligt. I och med att församlingshuset inte ursprungligen 
byggts som ett församlingshus utan bytt användningssyfte och reno-
verats många gånger är det moraliskt lättare att göra större interna 
ingrepp. Det finns några olika sätt man kan närma sig forskningsom-
rådet. För det första kan man undersöka vilka behov av tjänster som 

är störst på området för tillfället och i framtiden. Det är även lönsamt 
att se tillbaka i tiden och granska vilka funktioner som fungerat bäst på 
området. Munksnäs domineras av småskaliga bostadshus men som 
tidigare nämnts finns det i de flesta höghus på gatuplanet någon slags 
affärsverksamhet. En viktig fråga i ett tidigt skede är om området skall 
vara öppet för allmänheten eller mer avskiljt och privat. Med tanke på 
tomternas centrala placering i stadsdelen mellan Munksnäs kärncentrum 
och småhusområdet kunde man med fördel erbjuda båda allmänna och 
privata tjänster. För det andra är det viktigt att tänka på vem användaren 

är, i detta fall naturligtvis både församlingens personal och övriga försam-
lingsmedlemmar men också den stora allmänheten. Verksamheten skall 
vara gynnsam för alla delaktiga aktörer på området, dvs. investerare och 
kunder, för att säkerställa projektets livslängd. Livslängden beror på vilka 
avsikter man har med det nya användningssyftet, skall det vara temporärt 
eller permanent? Vid större förändringar skall grannskapet i kvarteret tas i 
beaktandet, om något tas bort skall logiskt sett något annat ges tillbaka. 
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 Med tanke på att det en gång fanns ett 
daghem på området och att daghemsverksamheten 
varit en del av församlingarnas allmänna verksamhet 
också  i övriga delar av landet skulle man kunna 
öppna ett daghem i huset igen. Nuförtiden vill man 
däremot vid planeradet av nya daghem skapa allt 
större enheter, varför kyrkan i så fall borde vara en 
del av ett större daghem uppdelat i två huvudbygg-
nader. Uppdelningen skulle kunna vara beroende 
på åldersklasser eller språk. För de obligatoriska 
utomhus aktiviteterna finns tre möjligheter, för det 
första den stora gården mellan byggnaderna, för 
det andra den stora gröna parken intill tomterna och 
för det tredje den befintliga lekparken som finns i 
parken. Men genom att skapa ett nytt daghem 
maximerar man varken församlingens verksamhets-
utveckling eller skapandet av nya starka nätverk. 
Ett annat alternativ är att kyrkan förblir en kyrka 
som används sällan och verksamheten utvecklas 
eventuellt framåt men den positiva förändringen blir 
i detta fall betydligt mindre än vad den kunde vara. 
Kopplingen mellan kyrkan och församlingshuset 
försvinner när husets användningssyfte ändras 
och hela området blir svårt att utveckla vidare. 
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8.4 Förnyandet och bevarandet

 Vid planeringen av området har alla parter tagits 
i beaktandet, dvs. boenden, personal, besökare och 
kunder och vissa har haft större inverkan vid beslutfattan-
det av de olika lösningarna. En viktig utgångspunkt vid 
planeringen är att det nya användningssyftet skall tjäna 
alla, fastän kyrkan fortfarande är ägare. För att uppfylla 
krav och bestämmelser samt för att uppnå bättre lösningar 
görs vissa större förändringar i samband med grund-
renoveringen av byggnaderna. Skillnaden mellan pri-
vat och allmänt har tagits i beaktandet och genom olika 
lösningar skapas gränser som tydligt markerar vilka utrym-
men som är privata och vilka som tillåter tillträde av alla. 
Målet är att skapa ett område där man genom flexibla 
lösningar kan utnyttja utrymmen för olika användnings-
syften vid behov. På det sättet ökas effektiviteten 
och möjliggör många olika verksamhetsformer.
 För att skapa ett mer enhetligt och öppet område 
sett utifrån rivs alla små gårdsbyggnader på grund av 
utseende och placering. Det fristående kyrktornet som  
byggdes i slutet av 1990-talet är till utseende ganska 
robust och tar mycket uppmärksamhet. I och med att 
kyrkans tidigare religiösa användningssyfte förändras kom-
mer kyrktornets funktion att försvinna och därför också 
rivas. Detta görs även för att lugna ner fasaden och för 
att neutralisera byggnaden. Den gamla stenläggningen 
förnyas för att förstärka bandet mellan byggnaderna och 
för att tydligt visa att de hör till samma enhet. Största 
delen av de stora träden bevaras och den växtlighet som 
planteras skall vara mindre, för att skapa en trevlig variation
 som saknas för tillfället. Alla ramper förnyas enligt bestäm-
melserna och tillgängligheten till båda byggnaderna skall 
fungera. Tegelstigens rutt dras på bakre sidan av kyrko-
byggnaden eftersom den för tillfället farliga korsningen 
är rakt utanför kyrkans huvudingång. Den nya gårds-
gatan skapar mer liv till den annars livlösa bakgården, och 

möjliggör även en ny och smidig promenadväg mellan 
de allmänna parkerna Munksparken och Tegelbackslun-
den. De privata parkeringsplatserna på området beva-
ras men förhållandet till den allmänna gården förbättras. 
 Vid planeringen av det gamla församlings-
huset och dess närområde har många drag, tanke-
sätt och funktioner inspirerats av den ursprungliga 
byggnaden från tidsperioden 1878-1932. De star-
kaste arkitektoniska dragen är den ursprungliga 
fönsterindelningen och trapphusen på kortsidorna som 
försvann vid flytten till Munksnäs men även de lokala 
trädgårds- och affärsverksamheterna. Församlingshusets 
tak som är i dåligt skick måste renoveras vilket underlättar 
installationen av nya takfönster. I samband med detta höjs 
taket med 50 cm och isoleras, vilket inte syns från gatu-
nivån men har en betydande effekt på översta våningen. 
Både taket och fasaden, som också måste renoveras, 
behåller sin ursprungliga stil och färgsättning. Tilläggs-
isoleringen av ytterväggarnas inre sidor som utfördes 1984 
har utgjort en potentiell fara för fuktskador. Från att ha varit 
mineralull och fuktspärr av plast förnyas den till träfiber-
isolering och ångspärr av papp eller papper. De befintliga 
fönstren behöver inte förnyas utan ytrenoveras grundligt 
istället. På grund av att husets interiör är i dåligt skick och 
att användningssyftet samt rumsindelningen förändras 
kommer vissa rivningsingrepp att krävas. Man strävar 
dock att spara så mycket som möjligt, bland annat be-
varas alla bärande väggar intakta vilket styrt den nya plan-
lösningen. De två mittersta trappuppgångarnas plats 
och storlek specifieras, och omsluts med brandväg-
gar. Nya planeringen tar i beaktandet dragningen av ny 
teknik i huset och det tekniska utrymmet flyttas ner från 
vinden till källaren, vilket sägs fungera bra i ett trähus. 
Källarens krypgrund, dvs. det stora oanvända utrym-
met grävs ut och tas med i planeringen. Källarens golv 

jämnas ut och utrymmet får mer takhöjd. Med tanke 
på brandsäkerheten skall det finnas utgång till gården 
från källaren. Markytan utanför de igenbyggda källar-
fönstren sänks ner så att alla fönster kan tas i bruk återigen.
 Eftersom också kyrkans användningssyfte kom-
mer att förändras krävs även här vissa större rivnings-
ingrepp dock så att de tydligaste linjerna och bärande 
konstruktionen bevaras. Kyrksalen förblir i stort sett 
samma utrymme men görs mer neutralt, dvs. utan altare 
och orgel. Det görs en större öppning i mellangolvet 
för att skapa ett högt utrymme vilket gör utrymmet mer 
flexiblet med tanke på t.ex. utställningar av olika slag. 
En ny och större trappa ner till källarvåningens utrym-
men planeras för att underlätta kontrollen av besökare 
samt skilja eventuella konsertbesökare från utställ-
ningsbesökare. Källarens golv utjämnas och under 
den sluttande kyrkosalen sänks källargolvet neråt 
för att utrymmet skall få mer takhöjd vilket skapar 
fler möjligheter för framtida användningssyften. En 
ny nödutgång byggs rakt ut från det stora källar-
utrymmet i stället för det nutida fönstret som fungerat 
som nödutgång. Teknik kan fortfarande dras i kryp-
grunden. De gamla tre tjänstebostäder i kyrkan tas 
ur bruk för att istället vara ett mer flexibelt utrymme.
 Församlingshusets plasttäckta golvytor tas bort 
och de gamla plankgolven tas fram eller förnyas. Vid 
de allmänna  ingångarna, aulan och korridorerna täcks 
golvet med stora kakel. Utöver detta är det stilrent och 
vitmålat men på vissa ställen där det möjliggör tas gamla 
stockväggar fram för att lyfta upp den gamla träarkitek-
turen. Kyrkans befintliga kakelgolv i aulan och salen 
bevaras men i de övriga utrymmen ersätts de gamla 
plastytorna med ett polerat betonggolv. Detta görs 
för att tydligare lyfta fram skillnaden mellan den gamla 
träarkitekturen och kyrkans modernare betongarkitektur.
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DEL 2
I arbetets andra del, som grundar sig på informationssökningen 
och analyserna i del 1, presenteras en ny framtidsvision över  
användningssyftet av kyrkans gamla byggnader i Munksnäs 
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9. Nytt framtidsförslag

fågelperspektiv över det nya området
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9.1 Mångfunktionellt centrum
 för Munksnäsborna 

 Den föråldrade omgivningen, församlingshusets 
långa historia och nuvarande dåliga skick samt kyrkans 
ålderdomliga verksamhetsformer och traditioner resulterar 
i att det med tanke på den allt modernare tiden vi lever 
i krävs ett innovativt tankesätt vid vidareutvecklingen av 
området. För att effektivera församlingens verksamhet, 
öka antalet besökare på området och bevara den två-
sidiga arkitekturen men ändå skapa en fungerande helhet 
är det många delar som måste tas i beaktandet. I detta 
arbete skapas en ny helhet men med stor respekt för 
de redan befintliga byggnaderna på området och utan 
att förstöra de kulturhistoriska värden. Projektets slutliga 
planer för Munksnäs gamla kyrka, församlingshus och 
omgivande gårdsutrymmen består av många faktorer och 
funktioner som tillsammans skapar ett så kallat mång-
funktionellt centrum som styrs av församlingen. Ett mång-
sidigt centrum som erbjuder diverse olika funktioner som 
är lämpliga för församlingens verksamhet och ideér vilket 
ger stora möjligheter att nå ut till allt fler människor, utöver 
församlingsmedlemmar. Utgångsläget för hela projektets 
form är en kombination av Munksnäs församlingens egna 
framtidsvision och av de gamla funktioner som funnits i 
församlingshuset. På detta vis kan församlingshuset med 
sin långa och varierande historia leva vidare samtidigt 
som kyrkans nytänkande tas i beaktande. Målet är att 
allmänheten skall få ta del av församlingens olika verk-
samheter, ha tillgång till områdets båda byggnaderna, 
skapa en naturlig och mottagande mötesplats för alla 
och samtidigt förbättra kopplingen mellan park och gård. 
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9.2 Församlingsverksamheten förnyas 

 Med tanke på att den mer traditionella försam-
lingsverksamheten och kontorsarbetet har förflyttats 
till Munkshöjdens kyrka ger det både flera möjligheter 
och större utrymmen för nya arbetsmetoder. För att 
det snart övergivna området i Munksnäs skall uppli-
vas krävs det vågade beslut och öppet sinne hos alla 
berörda parter. Församlingens nätverk måste expan-
deras för att verksamheten på området skall vara 
lönsam. Det nya mångfunktionella centrumet erbjuder 

många varierande utrymmen som fungerar bra för för-
samlingens eventuella försök på social innovation. Detta 
innebär att man i grupp försöker skapa en bättre värld 
att leva i och kan utföras genom att skapa, utveckla, 
införa eller integrera helt nya eller förnyade koncept 
och system som prioriterar planeten och människan. 
Detta är ett sätt att knyta nya kontakter med en större 
folkgrupp än endast de aktivaste församlingsmedlem-
marna. (Leo Glad, Munksnäs församlingens kyrkoherde) 

 Hyresinkomster från bostäderna, de mång-
funktionella utrymmena, kaféet och bryggeriet samt 
biljettförsäljningen för evenemang i det så kallade 
kulturhuset skulle utgöra de största inkomstkällorna 
för församlingen. Utöver dessa kan man även räkna 
med att hyrestagarnas nätverk ut till allt fler män-
niskor är en värdefull inkomst. De största utgifterna 
är den stora renoveringen av hela området samt den 
framtida skötseln av både byggnaderna och gården. 
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9.3 Gemenskap

 En fungerande gemenskap bland människor gör 
ett område hemtrevligt som i sin tur för med sig många 
andra fördelar. Det gynnar församlingens verksamhet 
i och med att kyrkan arbetar för ett samhälle där man 
strävar till att människor arbetar tillsammans i grupp. 
Gemenskapen innebär att församlingens nätverk skulle 
utvidgas. På senare tid har efterfrågan på mindre lägen-
heter ökat. Vid planeringen av mindre lägenheter då 
man strävar till att minimera antalet kvadratmeter ökar 
värdet av gemensamma utrymmen. Det var populärt 
redan på 1950-talet att planera gemensamma tvätt-
stugor, torkrum och bastun som vanligtvis placerades 
i källaren och då allmänna möten ordnades användes 
oftast utomstående förenings-, klubb- och församlings-
hus samt skolor. Konceptet community center eller 
grannskapsenhet som ursprungligen kom från Amerika 
till Finland på 1940-talet, innebär att de boende delar 
på en stor del av utrymmena. Efter andra världskriget 
var det vanligt att man försökte utveckla gemenskapen 
i förorterna genom att t.ex. planera gemensamma hob-
byrum för invånare. Studentbostadshus är ett fungerande 
exempel på boende med många gemensamma tjäns-
ter och utrymmen. Studentboendet Tietgenkollegiet 
i Köpenhamn består av 360 privata studentbostäder 
där man delar på bland annat stora kök, matbord, 
arbetsrum, hobbyrum, tvättmaskiner och TV-rum.  
(Laitinen & Norvasuo 2014, s.6-11, Tietgenkollegiet)
 Enligt Helsingfors byggnadstillsyn och ARA 

dvs. finansierings- och utvecklingscentralen för boen-
det, är det ytterst viktigt att ta i beaktandet deras krav 
och rekommendationer vid planering och måttsättning 
av gemensamma hjälputrymmen i bostadshus. Ett 
gemensamt klubbrum skall vara ca. 20-25 m2, tvätt-
stuga 10-22 m2, torkrum 10 m2, omklädningsrummet 
och bastun skall planeras för minst 4 personer samt 
duschutrymmet skall ha 2 duschar.  En tillgänglig wc 
och städskrubb vid bastuavdelningen är obligatorisk 
och möjligheten att kunna gå ut och svalka sig efter 
bastun är en rekommendation. (Laitinen & Norvasuo 
2014, s.17) Enligt en gallup som gjordes år 2014 bland 
gårdskarlar och invånare i bostadshus var tvättstugor 
och torkrum de populäraste gemensamma utrymmen, 
varefter följde bastu och klubbrum. Enligt  gallupen 
var ett återvinningsrum, där invånarna kunde cirkulera 
begagnade möbler och hushållsmaskiner viktigare än 
ett konditionsrum. Men problemet med denna gallup var 
att medelåldern på de som besvarat frågorna var i 50 
års åldern och således togs den yngre generationens 
åsikter inte i beaktande och resultatet gav en missle-
dande helhetsbild. (Laitinen & Norvasuo 2014, s.18)
 I detta fall skulle det betyda ett samarbete mel-
lan församlingens personal, församlingsmedlemmar, 
de fast bosatta och tillfälliga besökare samt kunder. 
Främst ser man gemenskapen bland de i huset bosatta 
som delar på många utrymmen för att öka på bekväm-
ligheten och samhörighetskänslan. I källarvåningen 

delar man på tvättstuga, bastuavdelning och gillestuga 
med öppen spis samt förvaring av barnvagnar. Förutom 
allmänna öppettider till de gemensamma utrymmen 
kan man för att undvika tvister sköta bokning via tids-
reservering. Lägenheterna är små och effektiva utan 
extra utrymmen och därför kan arbetsutrymmen och 
det mångfunktionella utrymmet på första våningen vid 
behov användas fritt av de boende om församling-
ens andra hyresgäster som t.ex. småföretagare, yoga 
grupper eller scouter inte är på plats. På andra vån-
ingen delar de bosatta på en öppen matsal samt ett 
flexibelt mötesrum som kan delas in till två mindre rum, ett 
mötesrum och ett arbetsrum som även kan användas som 
ett tillfälligt gästrum. På översta våningen, dvs. vindsvån-
ingen, finns ett gemensamt vardagsrum med ytterligare en 
öppen spis som kan användas fritt av de bosatta. Bredvid 
finns även ett eget filmrum med soffor som är en enkel 
funktion som varken kräver stora kostnader eller planering 
och utnyttjar det låga och mörka utrymmet. På husets 
södra gård riktad mot parken kan församlingspersonalen 
och de boende sommartid som en del av ekologiskt tänk-
ande plantera växter och örter som användas vid matlag-
ningen. På gården finns även ett gemensamt cykelstall 
och avfallshantering för de boende samt cykelställningar 
för besökare. Kyrkans stora källarutrymme kan även vid 
behov användas som allmänt skyddsrum för invånarna 
och eventuella grannar i närområdet. Kulturen som tas 
upp nedan skapar ett starkt band människor emellan.
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9.4 Gränsen mellan privata och allmänna utrymmen

 Vid planering av nya privata användnings-
syften för området som tidigare varit till stor del 
öppet för allmänheten är det viktigt att dra tydliga 
gränser mellan vad som är öppet för allmänheten 
och vad som är privat. Det mest logiska är att behålla 
gatuplanet öppet för allmänheten för att maximera 
smidigheten och för att skapa ett eget lugn för de 
privata utrymmena i de övre våningarna. I församlings-
huset är alla allmänna utrymmen placerade på 
första våningen medan de mer privata är placerade 

i källaren och i de övre våningarna. Trappupp-
gångarna fungerar naturligt som en indirekt gräns 
mellan dessa områden. Kyrkans utrymmen är till 
största delen öppen för allmänheten och endast 
den ursprungliga bostadsdelens översta våning är 
reserverad för mer privata utrymmen som utesluts från 
de övriga utrymmena. Men för att effektivera området 
är det endast positivt om utrymmen kan användas 
flexibelt av båda parterna, dvs. de fast bosatta och 
tillfälliga besökare. Gården mellan byggnaderna blir 

naturligt ett mer allmänt utrymme men med hjälp av 
en lättkonstruerad tillbyggnad och växtlighet mot gatan 
skapas ett lugnare område som öppnar sig ordentligt 
först när man inträder gården. Den nya planerade park-
vägen från Tegelbackslunden möts av en liten allé 
mellan de privata tillbyggnaderna. Andra utrym-
men som kan användas av båda parterna är t.ex. 
de stora arbetsrummen, mångfunktionella rummet 
och matsalen på första våningen samt källarens 
gillestuga och bastuavdelning. Kyrkans bakgård 

som idag består av ett serviceutrymme och avfalls-
hantering öppnas allt mer för allmänheten för att mini-
mera outnyttjade områden på tomten. Detta görs 
genom att skapa en ny gårdsgata som går runt kyr-
kan för att bevara Tegelstigens tillträde till Munksti-
gen. På gården, i det mångfunktionella centrumet 
skall både boende och tillfälliga besökare fungera i 
samlevnad vilket vid planeringen tagits i beaktandet. 
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9.5 Mångfunktionellt kulturhus

 Kultur är ett brett begrepp som i stora drag egent-
ligen kan betyda vad som helst, beroende på vem man 
frågar. I detta fall används kultur som en beskrivning av 
vad människor tillsammans kan skapa oavsett religion, 
härkomst, ras, politisk tillhörighet, sexuell tillhörighet osv. 
På detta området skapas kultur på många olika sätt. I 
den gamla kyrkan planeras utrymmen som möjliggör 
skapandet av sådant som traditionellt kan anses ha 
kulturvärde dvs. bland annat konst och musik. I den 
gamla kyrksalen kan församlingen fortfarande vid behov 
ordna gudstjänster men tyngdpunkten ligger nu mer 
på kulturrelaterade evenemang, såsom konserter och 
konstutställningar för både Munksnäsbor och andra 
intresserade. I den ursprungliga bostadsdelens översta 
våning placeras en större ateljé där en eller flera konst-
närer kan arbeta i lugn och ro. Den lilla bostaden brevid 
ateljén som är utrustad med kök och badrum, möjliggör 
temporärt boende för t.ex. en arbetande konstnär. Som 
besökare har man möjlighet att besöka det under-
jordiska galleriet eller delta i eventuella konstkurser. 

I församlingshusets utrymmen på första våningen 
kan församlingen ordna olika tillfällen för allmänheten 
som till exempel sociala innovationsmöten där man i 
grupp försöker förbättra medborgarsamhället, dvs. allas 
vardag. Det kan vara allt från att skapa diskussioner, 
grunda små organisationer eller helt enkelt uppfylla 
människors sociala behov. I samband med sådana 
möten kan församlingen servera sitt eget bryggda öl 
som på sitt sätt också har ett eget unikt kulturvärde.
 I kyrkan planeras de allt mer flexibla utrym-
mena som kan användas för olika ändamål. Den 
gamla kyrkosalen med sina 400 sittplatser bev-
aras i sin helhet. Utrymmets nya användnings-
syfte kräver inte att utrymmet förändras men tanken 
är att det kommer ordnas allt fler lokala gruppverk-
samheter som involverar en större mängd människor 
och aktiverar befolkningen även kvällstid. Istället för 
sporadiska gudstjänster kommer det att ordnas allt fler 
musikevenemang, diskussionstillfällen, presentationer, 
talangkvällar och filmkvällar. Dessa kan arrangeras 

av församlingens förnyade klubbar både i salen och 
i de övriga allmänna utrymmen.  Under kyrkoårets 
mest besökta högtider som t.ex.  jul och påsk skulle 
också Munksnäs kyrka användas för kyrklig verksam-
het för att undvika trängsel i Munkshöjdens kyrka.
Övriga kyrkliga förrättningar som bland annat dop, kon-
firmation, vigsel och begravningar hålls i första hand i 
Munkshöjdens kyrka för att dra en tydlig gräns mellan 
kyrka och ett mångfunktionellt centrum. I och med att 
receptionen, garderoben och butiken är på högre nivå 
än aulan, byggs en stor spiraltrappa ner till utställnings-
utrymmena i källaren varigenom man enklare kan kont-
rollera var i huset besökare rör sig. I butiksgolvet görs en 
stor öppning dels för att släppa in mer dagsljus till det 
första utställningsutrymmet och dels för att ge möjlighet 
till ett högre konstverk som kan skådas från två våningar. 
Det andra utställningsutrymmet som ligger under kon-
sertsalen och aulan är indelat i två olika utrymmen med 
höjdskillnader på grund av det lutande taket i källaren. 
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konsertsal

aula

utställning

utställning

+1,9

+2,9+2,9

+4,3

+5,5

+2,85

+5,4

gårdsgata

+4,1

avfalls-

hantering/

cykelstall

utställning

wc
tekniskt

utrymme

förrådwc

förråd

konsertsal

bostadateljé

butik reception

+4,2

+7,0+6,95

+2,9

+10,2

+5,5

+8,1

+4,3

terass

Skärning C-C, 1/100

nytt förslag

Skärning D-D, 1/100

nytt förslag
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trappan ner till utställningsutrymmet 
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9.6 Mångfunktionellt kafé

 På första våningen planeras ett större kafé som 
drivs av församlingen och som betjänar alla besökare 
och boenden på centrumet. Med tanke på försam-
lingens strävan till både öppenhet och gemenskap 
människor emellan kan kaféets kök fungera som ett 
centralkök på området. Centralkökshusen byggdes 
livligt mellan 1910- och 1920-talet i Helsingfors, Åbo 
och Tammerfors. Konceptet centralkökshus skapades 
i samband med urbaniseringen som ledde till ett sam-
hället med ny social struktur. Speciellt efter första 
världskriget uppstod livliga diskussioner angående 
bland annat bostadsbristen och effektiviseringen av 
utrymmen i bostadshusen. Konceptet centralkökshus 
innebar att det fanns ett större kök med anställd per-
sonal på bottenvåningen eller i källaren som tjänade 
hela våningshuset. Det var huvudsakligen en ekonomisk 
fråga, man ansåg det mycket förmånligare och energi-
sparande att ha endast ett stort kök istället för att bygga 
enskilda kök i alla lägenheter även om det ofta fanns 
en liten kokvrå. Maten skickades upp till lägenheterna 
med mathiss och de smutsiga kärlen skickades senare 

tillbaka samma väg. På detta sätt kunde man kontrol-
lera att husets invånare fick en allt hälsosammare kost 
och samtidigt förbättrades hygienen i lägenheterna. 
De flesta centralkök serverade endast morgonmål 
och middag men vissa även lunch. Man hann bygga 
ca 30 centralkökshus i Finland innan populariteten på 
1930-talet började sjunka varpå arbetssättet förnyades 
och man började istället sälja lunchmat till bland annat 
kontor. Så sent som på 1960-talet hade i stort sett all 
verksamhet i centralköken upphört. Ekonomin var en 
delorsak till detta men också människornas syn på 
centralkökshus förändrades. Man ansåg centralköken 
strida mot familjehusmorsidealet vilket på den tiden 
betydde att kvinnan och inte centralkökets personal 
skulle ta hand om familjens hushåll.  (Nevalainen 2013) 
 Men med tanke på att vi idag lever i ett mer 
jämlikt samhälle och hemleveranstjänster av bland 
annat mat ökar allt mer, är det fullt möjligt att idén med 
centralkök skulle fungera bättre igen. Församlingens 
kafé skall enligt planerna vara utrustat med både ett 
välfungerande kök och stora förvaringsutrymmen och 

blir inte någon extra utgift om man beslutar införa cen-
tralkökskonceptet. Intill köket på första våningen finns 
en rymlig hiss som inte bara rymmer barnvagnar och 
rullstolar utan även en stor serveringskärra. Maten 
kan lätt förflyttas till andra våningens matsal där de 
boende i lugn och ro kan äta eller ta med maten till 
sina lägenheter. Detta skulle inte enbart effektivera 
kökets roll utan också förenkla invånarnas vardagsliv. 
 Kaféets matsal som öppnar sig i huvudsak 
mot parken kan även användas till exempel kvällstid 
för församlingens klubbverksamheter och övrig verk-
samhet för Munksnäsborna. Vid planeringen av den 
nya terrassen med uteservering skall husets externa 
karaktär tas i beaktandet och den nya tillbyggnaden 
skall ta så lite uppmärksamhet som möjligt. För att 
styra kunderna till huvudentrén på bakgården demol-
eras den gamla yttertrappan vid Bredviksvägen men 
ytterdörren och därigenom fasadens karaktär bevaras. 
Ytterdörren leder till den planerade nya terassen som för 
att förenkla tillgängligheten ligger på innergolvets höjd.
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arbetsrum

mångfunktionellt

utrymme
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WC
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+5,05

+3,9

+3,8

+3,8

arbetsrum

WC

kyldisk

1:12,5

cykelställningar

lekplats för

barn

förråd

+5,1

cykel-

ställningar

A

B

+4,0

+5,1

sittplatser

+3,9

+3,9
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1,6 m2

1,6 m2

1,6 m2

1,6 m2

1,6 m2

1,6 m2

1,6 m2

1,6 m2

1,9 m2

1,9 m2

1,9 m2

1,9 m2

2,2 m2

2,2 m2

2,2 m2

2,1 m2

2,3 m2

2,3 m2

mäskpanna

300 liter

varmvattentank

670 liter

jäsningskärl

750 liter

vörtpanna

450 liter

jäsningskärl

750 liter

tryckbehållare

650 liter

bryggeri

omklädningsrum

tvättstuga

duschrum

wc

duschrum

bastuomklädningsrum

tekniska utrymmen

privata

källarförråd+2,1

+2,1

+2,1

wc
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kylrum

förråd

städ

skåp
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u
p
p
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värmefördelning
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wc

omklädningsrum

privata

kylförråd

+2,05

ved

barnvagnar/

rullstolar

städ

skåp

öppen

spis

 Under historiens gång har det skapats 
småbryggerier i kyrkor på många håll i världen. 
De första bryggerierna i Europa grundades i 
Tyskland på 800-talet och munkarna ansvarade 
länge för ölproduktionen, som senare överfördes 
till mer kommersiella bryggerier. Den kända teo-
logen och prästen Martin Luther sade redan på 
1500-talet följande: “Whoever drinks beer, he 
is quick to sleep; whoever sleeps long, does 
not sin; whoever does not sin, enters Heaven. 
Thus, let us drink beer!” som fritt översatt till 
svenska blir: ”Den som dricker öl, han somnar 
snabbt; den som sover länge, han syndar inte; 
den som inte syndar, kommer till himlen. Alltså, 
låt oss dricka öl!”. Grundat på Martin Luthers 

konstaterande kunde ett ölbryggeri, eller rättare 
sagt ett mikrobryggeri, vara en ytterst passande 
verksamhetsform också i församlingen idag. 
Munksnäsförsamlingens egna bryggeri och kafé 
skulle sannolikt ge nytt liv till det snart övergivna 
området. Själva bryggeriet planeras bredvid de 
tekniska utrymmena i församlingshusets källare. 
För att möjliggöra detta är man tvungen att sänka 
golvet och för att få in naturligt ljus i utrymmet 
öppnas två fönster mot gatan. För att grunda 
ett bryggeri måste naturligtvis alkohollagens 
bestämmelser angående tillverkning, lagring 
och försäljning av alkohol tas i beaktandet. I 
ett mikrobryggeri är både storlek, utrustningen 
och ölproduktion mindre än i ett vanligt bryggeri. 

Traditionellt sätt består råvarorna av vatten, korn-
malt, humle och jäst. Själva bryggeriet består av 
ett torrum för förvaring av råvarorna, ett större 
utrymme där man brygger ölen och ett kylrum 
för förvaring av produkten. (Törnqvist 2018, 
s.27-31) Verksamheten kräver ingen desto större 
arbetskraft vilket betyder att det inte skapar stora 
lönekostnader för församlingen. Men för att säkra 
ekonomin och för att involvera utomstående 
ölentusiaster kan församlingen grunda ett aktie-
bolag för att få stöd av aktieägare. För att skapa 
känslan av ett traditionellt kyrkligt ölbryggeri i 
modern tid görs väggarna av klassisk röd tegel 
med moderna glasväggar till förvaringsrummen 
och golvet får en yta av stora naturstensplattor.

9.7 Bryggeri
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sovrum
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+8,3

vardagsrum

badrum

tambur

arbetsrum/

mötesrum

vardagsrum

kök

9.8 Flexibelt boende

 I Munksnäs bor det, som i många andra 
stadsdelar, människor i varierande åldrar och 
därför är det lönsamt att kunna erbjuda boende 
på området till alla. Församlingshuset som 
byggts ursprungligen som bostadshus har fär-
digt en tydlig och klar bärande stomme med 
raka linjer. I vindsvåningen som nu består av 
ett maskinutrymme för luftkonditioneringen och 
ett kallutrymme skulle enligt standard lösning 
det tekniska utrymmet förbli och nya förvar-
ingsutrymmen anläggas.  Men eftersom det 

tekniska utrymmet kan förflyttas till källarvåningen 
är det möjligt att maximera lägenheternas antal 
och kvalitet och de planeras både i vindsvånin-
gen och våningen under. I detta projekt har 
bostäderna undersökts och planerats med tanke 
på människor i olika livsskeden och man har tagit 
hänsyn till att lägenheterna enkelt kan förvandlas 
enligt invånarens ålder och önskemål. Målet är 
att skapa en stark gemenskap mellan de bosatta  
och skapa en ny växelverkan mellan yngre och 
äldre människor. Enligt konceptet skulle man 

sammanföra äldre människor som lider av ensam-
het och tex studerande som gärna hjälper till. 
Församlingen får chansen att fungera som 
engagerad kontaktperson och att hitta lämp-
liga hyresgäster som tillsammans är villiga att 
hjälpa varandra. Efter att man förhoppningsvis 
uppnått goda resultat kan konceptet i framtiden 
expanderas till fler av församlingens bostadspro-
jekt. Detta gynnar både församlingens sam-
hälleliga position, verksamhet och de boende. 
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 Bostäderna är effektiva och små och är 
indelade i tre olika kategorier. Den första typen 
av boende, den minsta lägenheten är unge-
fär 20 m2 stor. Alla dessa lägenheter öppnas 
antingen mot sydväst eller sydost, dvs. mot 
Bredviksvägen eller mot parken, vilket betyder 
att ljusinförseln är optimal. Badrummet är utrus-
tat med toalett, dusch och lavoar. I tamburen 
finns utrymme för förvaring av kläder men övrigt 
som används sällan, t.ex. säsongkläder och 
resväskor, kan förvaras i det privata förvarings-
utrymmet i källaren. Förutom det finns det även 
privata kylförråd i källaren som kan använ-
das som bland annat vinskåp. På grund 

av centralkökets tjänster är lägenheterna 
utrustade bara med ett litet kök. Köket har 
så kallad kombiugn, dvs. ugn kombinerad 
med mikrovågsugn, spis, kökslavoar och 
kylskåp. Enligt det möblerade förslaget är 
alla dessa lägenheter utrustade med ett 
litet mat- och arbetsbord, en säng eller en 
större bäddsoffa och tv. Dessa lägenheter 
passar bra för både de äldre och stude-
randen, exempelvis bor de studerande på 
vindsvåningen medan de äldre på våningen 
nedanför. Den andra lägenhetstypen med en 
yta på ca 40-60 m2 består av två samman-
slagna lägenheter av den första typen. De är 

planerade främst vid problematiska hörn och 
planlösningarna varierar i de olika lägenheterna. 
I de här lägenheterna  ryms två personer. Man 
har skilt sovrum med dubbelsäng, vardags-
rum och större förvaringsutrymme. I det nya 
förslaget finns nio små lägenheter och sex 
sammanslagna men ytterligare sammanslag-
ningar är möjliga. Den tredje typen av lägen-
het är en vidare kombination av de tidigare 
nämnda bostadstyperna. Lägenheten är ca 
120 m2 stor och uppdelad på två våningar. 
Den är placerad vid husets ena kortsida och 
erbjuder boende för t.ex. en större barnfamilj.  
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US

YP

VP1

VP2

VP1

VP1

AP1 AP2
KS

VS2

VS2

VS4

VS5VS6

DET

DET

bastutvättrumgillestuga

aula wc
mångfunktionellt

utrymme

bostad

bostad
gemensamt

vardagsrum

gemensam

matsal

+8,3

+5,1

+11,7

+2,1

+5,05

Skärning A-A, 1/100

nytt förslag

YP

takpannor

bärläkt och ströläkt

undelagspapp

råspont 23mm

sekundär balk 100mm

takstolträbalk +

träfiberisolering 300mm

ångspärrspapper

träregel 50x50mm

gipsskiva 13mm

VP1

golvbeläggning

ljudisolering 30mm

plankgolv 20mm

träbalk +

träfiberisolering 350mm

träregel 50 mm

gipsskiva 13+13mm

VP2

klinker + fästbruk

vattenisolering

gipsskiva 13+13mm

golvlutning 1:80

plankgolv 20mm

träbalk + isolering 350mm

träregel 50 mm

gipsskiva 13+13mm

AP1

betongplatta 200mm

isolering 200mm

utjämningssand

fiberduk

dräneringsskikt

AP2

klinker + fästbruk

vattenisolering

golvlutning 1:80

betongplatta 200mm

isolering 200mm

utjämningssand

fiberduk

dräneringsskikt

US

rappning

ståltrådsnät och ribbor

stock 150mm

justeringsskålning 15mm

ångspärrspapper

träfiberisolering 50mm

gipsskiva 13mm

KS

rappning /

dräneringsskikt+isolering

vattenisolering

betongsockel

VS1

stockvägg

VS2

gipsskiva 13+13mm

träfiberisolering 30mm

stock 150mm

träfiberisolering 50mm

gipsskiva 13+13mm

VS3

gipsskiva 13mm

träfiberisolering 50mm

luftspalt 10mm

stock 150mm

luftspalt 10mm

träfiberisolering 50mm

gipsskiva 13mm

VS4

kakel + fästbruk

vattenisolering

gipsskiva 13mm

bärande konstruktion

VS5

panelering

luftspalt+skålning

träfiberisolering

lättväggsblock/

betongvägg

VS6

lättväggsblock/

betongvägg
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US

YP

VP1

VP2

VP1

VP1

AP1 AP2
KS

VS2

VS2

VS4

VS5VS6

DET

DET

bastutvättrumgillestuga

aula wc
mångfunktionellt

utrymme

bostad

bostad
gemensamt

vardagsrum

gemensam

matsal

Skärning A-A, 1/100

nytt förslag

YP

takpannor

bärläkt och ströläkt

undelagspapp

råspont 22mm

sekundär balk 100mm

takstolträbalk + isolering 300mm

träregel 50x50mm

gipsskiva 13mm

VP1

golvbeläggning

ljudisolering 30mm

plankgolv 20mm

träbalk + isolering 350mm

träregel 50 mm

gipsskiva 13+13mm

VP2

klinker + fästbruk

vattenisolering

gipsskiva 13+13mm

golvlutning 1:80

plankgolv 20mm

träbalk + isolering 350mm

träregel 50 mm

gipsskiva 13+13mm

AP1

betongplatta 200mm

isolering 200mm

utjämningssand

fiberduk

dräneringsskikt

AP2

klinker + fästbruk

vattenisolering

golvlutning 1:80

betongplatta 200mm

isolering 200mm

utjämningssand

fiberduk

dräneringsskikt

US

rappning

ståltrådsnät och ribbor

stock 150mm

justering+isolering 15+50mm

ångspärr

gipsskiva 13mm

innervägg

KS

rappning /

dräneringsskikt+isolering

vattenisolering

betongsockel

VS1

stockvägg

VS2

gipsskiva 13+13mm

isolering 30mm

stock 150mm

isolering 50mm

gipsskiva 13+13mm

VS3

gipsskiva 13mm

isolering 50mm

luftspalt 10mm

stock 150mm

luftspalt 10mm

isolering 50mm

gipsskiva 13mm

VS4

kakel + fästbruk

vattenisolering

gipsskiva 13mm

bärande konstruktion

VS5

panelering

luftspalt+skålning

isolering

lättväggsblock/

betongvägg

VS6

lättväggsblock/

betongvägg
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privata

källarförråd

privata

källarförråd

privata

källarförråd

arbetsrum

US

YP

VP1

VP1

VP1

AP1 AP2
KS

VS5 VS6 VS6

VS1

VS3

VS3

bastuomklädningsrum
luftkonditionering

värmefördelningomklädningsrum

arbetsrum
mångfunktionellt

utrymme
matsal matsalarbetsrum

bostad bostadbostadbostadbostadbostad

bostad bostad bostadbostadbostadbostad

Skärning B-B, 1/100

nytt förslag
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privata

källarförråd

privata

källarförråd

privata

källarförråd

arbetsrum

US

YP

VP1

VP1

VP1

AP1 AP2
KS

VS5 VS6 VS6

VS1

VS3

VS3

bastuomklädningsrum
luftkonditionering

värmefördelningomklädningsrum

arbetsrum
mångfunktionellt

utrymme
matsal matsalarbetsrum

bostad bostadbostadbostadbostadbostad

bostad bostad bostadbostadbostadbostad

+8,3

+5,1

+11,7

+2,1+2,05

+3,9

+5,05

Skärning B-B, 1/100

nytt förslag
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Fasader 1/100
nytt förslag

+16,7

+16,7

+15,7

+13,0

+3,8

+13,0

+3,8

+5,05

+5,05

+3,9

nordost

fasad material & färg
1. rappad yta, ockra
2. rappad betong, grå
3. tegelpannor, röd
4. plåt, röd/svart
5. stål/järn detaljer, svart
6. fönster/dörrar, vit
7. fönster, svart
8. trä

5.

5.

5.

3.4. 7.

6.

6.

1.

2.

4.

8.

8.

2.

2.

2.

1.

6.

7.

4.3.

nordväst



Fasader 1/100
nytt förslag

sydost

sydväst

+16,7

+15,7

+13,0

+3,8

+16,7

+13,0

+5,05

+3,8



Takfönster

Vid planeringen av vindsvåningens takfönster gjordes först 
en noggrann analys av omgivningens liknande lösningar 
av takfönster som installerats i tegeltak. I Munksnäs finns 
det en mängd olika variationer och de flesta fönster-
lösningarna överensstämmer med byggnadens enhetliga 
stil vilket bildar en slags lugn harmoni. En stor del av 
dem är troligtvis planerade redan vid byggnadsskedet 
och återspeglar tydligt till sin dåtida arkitektur. Men vid 
planeringen av det gamla församlingshusets takfönster är 
målet att lyfta fram en allt modernare och stilren lösning 
som antyder på vår nutida arkitektur. Det nya takfönstret 
är stort i förhållandet till de små bostäderna vilket skapar 
ett ljust utrymme med en vacker utsikt ut över Munksnäs.
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9.9 Rörelsehindrade, tillgängligheten högt prioriterat

 För tillfället uppfyller varken församlingshuset 
eller kyrkan tillgänglighetskraven  för rörelsehindrade. 
I kyrkan har man tidvis varit tvungen att lyfta både 
rullstol och person uppför trapporna till kontors-
utrymmen (präst Marko Huhtala). Vid den allmänna 
måttsättningen i den nya planeringen har personer 
med nedsatt rörelseförmåga beaktats. Fastän marken 
utanför församlingshusets huvudingång vid senare 
skede höjts motsvarar inte rampen dagens bestäm-
melser och skall därför förnyas. Den nutida rampen 

som har en lutning på 1:9 planeras enligt bestäm-
melserna till 1:12,5 med stort viloplan. Tidigare
har rampen endast tjänat B trappans ingång och 
man har endast haft begränsad tillgänglighet på 
första våningen. Därför skall den nya huvudingån-
gen förstoras så att rampen tjänar alla i huset, 
dvs. såväl boende, besökare som kökspersonal. 
Samma problem gäller vid kyrkan som nu har en liten 
avskild ramp som endast möjliggör tillgängligheten 
till aulan och kyrksalen. Rampen placeras närmare 

huvudtrapporna varvid rampen och trapporna 
bildar en mer enhetlig ingång för alla besökare. 
 Båda byggnaderna saknar hiss vilket naturligt-
vis betyder dålig tillgänglighet till de övriga våning-
arna för rörelsehindrade. Kyrkobyggnadens nya hiss 
möjliggör full tillgänglighet för besökare att nå recep-
tionen och källarvåningens utställningsutrymmen 
samt förbindelse mellan ateljén på översta våningen 
och övriga våningar. Församlingshusets nya hissar 
tjänar främst alla och rymmer både barnvagnar, 

rollatorer och rullstolar. Den större hissen rymmer 
även centralkökets matvagn och fungerar som 
materialhiss för bryggeriet i källaren. Hissarna ökar 
även möjligheterna för eventuella vidare utvecklingar 
eller förändringar i byggnaderna i framtiden.  Alla 
allmänna utrymmen på området som t.ex. kaféet, 
bastuavdelningen och kulturhuset är utrustade med 
lätt tillgängliga toaletter. Alla de olika stora lägen-
heterna är måttsatta med tanke på rörelsehin-
drade, vilket märks både i tambur, badrum och kök.

utställningsutrymme
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9.10 Gårdens tillbyggnader

 De befintliga gårdsbyggnaderna på området är 
anspråkslösa och måste uppdateras för att gårdens 
helhet ska fungera. För tillfället är ett vitt pergola liknande 
staket med bänkar placerat i skuggan strax intill huvud-
ingången. Avfallshanteringen är placerad i ett litet vit-
målat skjul som står bredvid parkeringen och avgränsar 
tomten från den gröna parken vilket är synd. För att 
förbättra rörelsen på området och för att göra kon-
takten mellan gården och Tegelbackslunden tydligare 
skall pergolan och avfallshanteringen i stort sett byta 
placering. Parkeringen bevaras på området men får 
ett skyddande tak stående på fria betongpelare. Taket 
är ett lättkonstruerat gröntak som tillför en allt trevligare 
stämning till området. För att skära av den raka kontakten 
med den allmänna gården täcks sidorna med träribbor. 
Trämaterialet är svartmålat för att öka kontrasterna mel-
lan de olika materialen som använts för tillbyggnaden. 
 Tomten som ligger nära både buss- och spår-
vagnshållplatser erbjuder även en stor mängd cykel-
platser för att uppmuntra både de bosatta och besökarna 
till miljövänligare färdmedel. Eftersom användningen 
av bil i staden troligtvis i framtiden kommer att sjunka 
minskar samtidigt behovet av parkeringsplatser och 

därför finns det endast fem parkeringsplatser under 
taket. På baksidan av den gamla kyrkan reserveras 
ett par större parkeringsplatser som underlät-
tar  verksamheter i hela byggnaden bland annat vid 
ordnandet av konserter eller konstutställningar. 
 I och med att området används mer av all-
mänheten än tidigare, förflyttas avfallshanteringen från 
sin nuvarande centrala plats till ett mer avlägset. Det 
nya avfallsrummet planeras som en tillbyggnadsdel 
av kyrkans gamla bostadsdel. Placering är även vald 
för att markera avstängningen av Tegelstigens gamla 
väglinje och för att vägleda biltrafiken längs med den nya 
gårdsgatan. Byggnaden möjliggör en ny takterass som 
öppnar sig mot den öppnare sidan av parken rakt ut från 
galleriets butik. Tillbyggnadens stil och material som 
använts har inspirerats av kyrkans arkitektoniska drag 
vilket gör att den smälter in på området. Utrymmet fungerar 
även som cykelstall och förråd för de bosatta på området. 
 Mellan Tegelbackslunden och det lilla torget 
som skapas på gården öppnas en liten grön allé med 
sittplatser som bildar en port mellan det mångfunktio-
nella centrumet och parken. Brevid finns ett litet område 
reserverat för lekpark för barn och en liten privat paviljong 

med gröntak som fungerar som grillstuga för de boende. 
Den inglasade paviljongen har också stående träribbor 
för att skapa en viss avskildhet. Det nya trädgårds-
landet mellan huset och parken som kan användas av
de bosatta och kökspersonalen knyter samman dåtid 
med nutid, återspeglar den tid då  Stenius handels-
trädgård i Alkärr blomstrade i slutet av 1800-talet 
och cirkeln är sluten. Den privata paviljongen 
fungerar även som en mur mellan det privata 
trädgårdslandet och den allmäna allén som fortsät-
ter ut till parken i form av en ny parkväg. Rörelsen 
på det mångfunktionella centrumet skall vara tydlig 
och klar, speciellt vägen mellan kaféet och kultur-
huset. Därför har linjen mellan huvudbyggnadernas 
huvudingångar bevarats och förstärkts med växtlighet 
och ett glastäckt utetak. Detta avskiljer gården från 
direkt kontakt med Munkstigens biltrafik vilket lugnar 
ner området och skapar skyddade sittplatser och kan 
även fungera som en scen vid utomhus evenemang.  
Träkonstruktionen är också svartmålad för att bilda en 
enhetlig helhet med de övriga gårdstillbyggnaderna. 
Brevid utetaket finns det även tre större sittgrupper 
som också är meningen för alla besökare på området.  
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10. Sammanfattning 

 Fastän samhället och verksamheten på området 
utvecklas i snabb takt skall planeringen av det mång-
funktionella centrumet kunna anpassa sig därefter. En 
byggnad med många flexibla lösningar möjliggör enkla 
och lönsamma förändringar i framtiden. En tom och ska-
dad byggnad utan användare är endast en stor börda 
för både ägaren och det omgivande samhället. I plane-
ringen av Munksnäs gamla kyrka och församlingshus är 
målet att öka både effektiviteten av användningen av hela 
området men också förbättra församlingens för tillfället 
lidande verksamhet. Även om  kyrkan i framtiden beslutar 
sig för att sälja antingen ena eller till och med båda fastig-
heterna till nya användare skulle förslaget som utarbetats 
i detta projekt fortfarande fungera utan större förändringar. 
Förmågan att skapa en sådan gemenskapskänsla mel-
lan både personal, boende och besökare som kyrkan 
eftersträvar kan utgöra en stor utmaning för en ny ägare.

 Den stora skillnaden i arkitekturen mellan de två 
byggnaderna, dvs. förhållandet mellan det gamla trähuset 
från 1800-talet och den rätt anspråkslösa betongkyr-
kan från 1950-talet medför utmaningar inom planeran-
det av området som helhet men tillför även betydande 
arkitekturhistoriska värden som skall bevaras i framtiden. 
En väsentlig faktor vid vidare utveckling av det gamla 
trähuset är ytterväggarnas isolering. I det nya förslaget har 
den gamla isoleringen av mineralull och fuktspärren av plast 
tagits i beaktandet och bytts ut till en mer trävänlig lösning. 
Det optimalaste vore att tillföra ny isolering på den yttre sidan 
av stockväggen för bättre funktionalitet, men detta betyder 
att ytterväggarna expanderas och ändrar husets karaktär 
vilket undvikits på grund av detaljplanerarnas strävan att 
skydda husets exteriör. Vid vidare planering av den gamla 
kyrkan kan man vid behov undersöka det jämna taket 
ovanför kyrkosalen vilket möjliggör nya utomhusutrymmen.

 Projektets slutliga förslag är endast koncentrerat 
på de två fastigheterna i Gamla Munksnäs, men det 
skulle även kunna fungera som en riktgivande modell
för övriga församlingars fastigheter i motsvarande 
situation där en liten kyrka och ett intill liggande 
församlingshus tappat sitt användningssyfte. Ur ett lång-
tids perspektiv bör kyrkan i allmänhet inte göra förhastade 
beslut om att bli av med liknande potentiella fastighets-
kombinationer. Möjligheten att kunna förnya försam-
lingarnas verksamheter i de gamla utrymmen är 
både en utmaning och möjlighet de skall utnyttja.
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