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JYRKI KNUUTILA & MARKUS HIEKKANEN

Viipurin kirkollinen elämä ja sen 
vaikutus kirkolliseen kulttuuriin 
1200-luvun lopusta vuoteen 1710

JOHDANTO

Kirkollisen kulttuurin tutkiminen ja Viipuri

Kulttuuri on laaja, inhimilliseen elämään monitahoisesti ja -puolisesti kuuluva 
käsite, jota humanistinen tutkimus on tarkastellut eri näkökulmista. Tutkimus 
on kohdistunut käsitteen määrittelystä riippuen erilaisiin asiakokonaisuuk-
siin, yksittäisiin asioihin tai ilmiöihin, tai niiden osa-alueisiin tai yleisemmin 
kulttuurin ilmenemiseen. Tutkimusmenetelmät ovat voineet olla moni- ja 
poikkitieteisiä, mikä on mahdollistanut saman ilmiön käsittelyn esimerkiksi 
filosofian-, historian- ja teologiantutkimuksen viitekehyksessä sekä arkeologian 
ja luonnontieteiden menetelmin.

Uskonto eri ilmenemismuotoineen on kulttuurin laaja osa-alue, jota tutkijat 
ovat tarkastelleet viimeisten parin vuosikymmenen aikana moni- ja poikkitie-
teisesti. Esimerkkinä tästä on arkeologian sekä historian-, kirja- ja liturgian-
historiantutkimuksen kysymyksenasetteluihin ja metodiikkaan liittyvät tut-
kimukset, joissa kuvataan, analysoidaan ja selitetään kirkollisia rakennuksia 
veistoksineen, maalauksineen ja esineineen sekä niiden ympäristöä.1 Toiseksi 
on tutkittu kirkollisia asiakirjoja ja painettuja kirjoja, niiden käyttöä ja levin-
neisyyttä.2 Kolmanneksi tutkijoiden huomio on kohdistunut erilaisiin uskon-
nollisiin tapoihin ja uskomuksiin.3

Viipuria ja sitä ympäröiviä alueita kulttuurin näkökulmasta tutkineet ovat 
käsitelleet esimerkiksi kaupungissa sijainneita rakennuksia, kaupungin hen-
kistä elämää ja koululaitosta. Huomiota on kiinnitetty myös kaupungin ja sen 
ympäristön kirkollisiin oloihin ja rakennuksiin, joita on tarkasteltu iänmääri-
tyksen, rakennustekniikan, arkkitehtuurin, säilyneiden kirkollisten esineiden, 
hautauspaikkojen ja kaupunkiarkkitehtuurin näkökulmista.4 Tässä johdannos-
sa tiivistämme aluksi Viipurin kirkollisen elämän vaiheet ja määrittelemme sen 
jälkeen tutkimustehtävämme.
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Viipuri kirkollisena kaupunkina keskiajalla ja kirkollisena keskuksena 1554–1710

Viipurin seudulla oli harvahkoa, luultavasti osin keruutaloutta harjoittanutta 
asutusta 1000-luvulta lähtien. Asutus ei vielä tuolloin yltänyt vauraudeltaan 
tai kansainvälisiltä yhteyksiltään läheskään samalle tasolle kuin mitä on ruu-
miskalmistolöydösten perusteella havaittu Laatokan läntisiltä ja pohjoisilta 
rannikkoalueilta. Viipurin maaperältään karuhkon seudun asutus muuttui 
1200-luvulla pysyvämmäksi lännen suunnalta alueelle siirtyneen väestön myö-
tä. Ruotsin valtakeskus oli tuolloin siirtynyt Götanmaalta Sveanmaalle, Birger 
Jaarlin (Ruotsin jaarli 1248–1266) yhdistäessä nämä suuralueet oman Bjälbo 
mahtisukunsa5 alaisuuteen. Näin voimistuneet ruotsalaiset reagoivat 1200-lu-
vun lopulla Hansaliiton synnyn myötä tapahtuneeseen kauppapolitiikan muu-
tokseen tekemällä ”Suomen kolmanneksi ristiretkeksi” kutsutun sotaretken 
Karjalankannakselle, joka oli maantieteellisesti, kaupallisesti ja maanvilje-
lyksenkin kannalta sijainniltaan edullinen. Tässä artikkelissa ei oteta kantaa 
siihen, onko nimitys perusteltu. Viipurin seudusta muodostui kaupallinen 
keskus, joka houkutti kauppiaita kaikkialta Itämeren alueelta, erityisesti Sak-
sasta, pohjoisen Baltian alueelta ja Venäjän jokien välityksellä kauempaakin.6

Kristinusko lienee levinnyt alueelle asutuksen ja kaupan välityksellä hieman 
jo ennen ruotsalaisten siirtolaisten tuloa 1200-luvun lopulla. He rakensivat 
edellä mainitun retken yhteydessä valtansa turvaksi linnoituksen, jonne tehtiin 
aluksi puinen kappeli. Viipurin ja sen ympäristön asukkaat perustivat luulta-
vimmin 1200-luvun lopulla seurakunnan, jonka pyhätöstä tuli myöhemmin 
kaupunkiseurakunnan kirkko eli kaupunginkirkko.7

Juurruttaakseen ja syventääkseen kristinuskoa Karjalan alueella mendikant-
ti- eli kerjäläisveljestöihin kuuluneet dominikaanit ja fransiskaanit rakensivat 
1300-luvun lopulla Viipuriin tukikohtansa eli konventit kirkkorakennuksineen. 
Peräti kahden järjestön asettumisessa samaan kaupunkiin, jollaista ei tapah-
tunut edes hiippakunnan pääkaupungissa Turussa, voi ehkä nähdä ulkopo-
liittisia taustatekijöitä: Viipuri sijaitsi kahden kulttuurialueen, kristinuskon 
itäisen ja läntisen perinteen rajalla.

Kaupungissa toimi 1400-luvulla myös kirkollinen hospitaali köyhille ja sai-
raille ja oma hospitaalinsa spitaalisille. Ainakin jälkimmäisessä oli kappeli, 
joka oli omistettu Maria Magdalenalle. Kullakin kristillisellä yksiköllä on ollut 
hautauksia ja rituaaleja varten kirkkomaa, tunnetuimpana niistä kaupungin-
kirkkoa ympäröinyt ”kirkonaita”.

Viipurista tuli hiippakunnallinen keskus vuonna 1554, jolloin Kustaa Vaa-
sa (kuninkaana 1523–1560) jakoi keskiaikaisen Turun hiippakunnan kahteen 
osaan. Viipurin kaupunginkirkko korotettiin piispankirkoksi, ja ylipäätään 
kaupungin asema aluehallinnollisena keskuksena vahvistui. Hiippakuntahal-
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linto kehittyi 1500-luvun jälkipuoliskolla ja 1600-luvulla hiippakunta kattoi 
merkittävän osan silloisen Suomen suuriruhtinaskunnan itäisistä ja keskisistä 
osista. Viipurin hiippakunta käsitti suurimmillaan laajan alueen lännestä itään 
Helsingistä Kivennavalle ja etelästä pohjoiseen Uudeltakirkolta Kuopioon, vuo-
desta 1635 Viipurin ja Savonlinnan sekä Käkisalmen läänit. Hallintoalueeseen 
kuului vuonna 1693 kaikkiaan 76 seurakuntaa jakautuneina 13 rovastikuntaan.8 
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Viipurin hiippakunnassa oli vuonna 1645 yhteensä 13 rovastikuntaa. Ne jakautuivat 76 seurakuntaan, joista 
Uukuniemi ja Kesälahti muodostivat käytännössä yhden seurakunnan. Kirkkohallinnollisesti hiippakunta säilyi 
jokseenkin samanlaisena aina suureen Pohjan sotaan saakka. Kulttuurisesti seurakunnat olivat Viipurin voimak-
kaan vaikutuksen piirissä, mutta etenkin hiippakunnan länsiosissa Turun merkitys säilyi edelleen merkittävänä.
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Vahva asema säilyi aina vuoteen 1710, jolloin Pietari Suuren joukot valloittivat 
Viipurin suuressa Pohjan sodassa.

Viipurissa oli kaupunkiseurakunnan ohella 1554–1710 ainakin kaksi seura-
kuntaa, nimittäin Viipurin linnanseurakunta (1542–1710), jota myöhemmin kut-
suttiin myös Siikaniemen seurakunnaksi ja Viipurin saksalainen seurakunta 
(1636–1710). Lisäksi Viipurin yhteydessä olivat Säkkijärven, Koiviston ja Pyhän 
Johanneksen kappeliseurakunnat. Kaupungin suomenkielisen väestönosan 
kirkko on myös ollut toiminnassa.

Ruotsista tuli 1500-luvun jälkipuoliskolta alkaen varsin nopeasti perinnöl-
lisen kuninkaan yhdestä keskuspaikasta, Tukholmasta, johtama yhteiskunta, 
joka saavutti 1600-luvulla suurvalta-aseman Itämeren alueella. Viipurin seu-
dulla tämä näkyi Ruotsin uusina alueina ja aluehallintona. Kirkolla oli saksa-
laiselta maaperältä saadun esikuvan mukaan rooli tässä muutoksessa, mikä 
kiteytyi tuolloin uuden sisällön saaneeseen kolmisäätyoppiin. Sen mukaan 
maallisen hallituksen, esivallan sääty eli kuningasvalta asetti, sääti ja määräsi 
yhteiset päämäärät, jotka hengellinen hallituksen sääty eli kirkko opetti us-
konnon avulla velvollisuuksina huoneenhallituksen säädylle eli yhteiskunnan 
perusyksiköille, perheille. Kunkin perheen pään oli opetettava perheelleen 
ja palvelijoilleen uskonnollisia tapoja ja niiden välityksellä kuuliaisuutta kir-
kon opetukselle. Se puolestaan tuki, selitti ja perusteli kuninkaan poliittisia 
päämääriä ja ratkaisuja huoneenhallituksen säädyn jäsenille. Kolmisäätyoppi 
toimi näin moraalisena ohjenuorana kaikille neljälle poliittiselle säädylle eli 
aatelistolle, papistolle, porvaristolle ja talonpojille.9

TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Miten Viipurin keskiaikainen kirkollinen asema näkyi itse kaupungissa ja 
miten se vaikutti lähiympäristöönsä? Entä miten kirkolliselle esivallalle eli 
piispalle ja tuomiokapitulille annettu kolmisäätyopin mukainen tehtävä näkyi 
kaupungissa ja hiippakunnassa? Näitä kysymyksiä ei ole tutkimuksessa aiem-
min käsitelty lainkaan tai korkeintaan vähän.

Tässä artikkelissa siis tarkastellaan sitä, miten Viipurin kirkolliset raken-
nukset sisätiloineen ja sisustuskoristeluineen, rakennusten ympäristö sekä 
niiden käyttö ovat mahdollisesti vaikuttaneet itse kaupunkiin ja sen lähialueil-
le ajanjaksolla 1200-luvun lopulta 1700-luvun alkuun. Tapahtuiko 1500-luvun 
puolivälissä muutoksia, kun Viipurin kaupunkikirkosta tuli tuomiokirkko? 
Miten Viipuri kirkollisena keskuksena on muokannut ja kehittänyt kaupun-
gin, lähialueen ja koko hiippakunnan henkistä ja kulttuurielämää vuoteen 
1710 saakka? Tutkimusajanjaksoa voi luonnehtia ruotsalaisperäisen kirkollisen 
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kulttuurin ajaksi. Artikkeli selvittää näin osaltaan sitä, mitä ja millaista tämä 
kulttuuri oli Viipurissa ja sen lähialueilla. Lisäksi pohditaan alueen asemaa 
ensin Novgorodin ja sittemmin Moskovan ja Ruotsin – osan aikaa Kalmarin 
unionin – rajaseudun ulkopoliittisissa konstellaatioissa. Sen sijaan hiippakun-
nassa asuneen ortodoksisen väestön vaiheita seuraavassa ainoastaan sivutaan.

Artikkelissamme tarkastelemme Viipurin kirkollista elämää ja sen vaiku-
tusta kirkolliseen kulttuuriin neljässä alaluvussa, joista ensimmäinen käsit-
telee keskiaikaa 1200-luvun lopulta 1500-luvun alkuun, toinen siirtymäkautta 
keskiajasta reformaatioon, kolmas Viipurin hiippakunnan vaiheita 1554–1618 
ja neljäs suurvalta-aikaa. Aluksi tutkimme sitä, miten Viipurissa sijainneissa 
kirkollisissa rakennuksissa toimittiin liturgisesti eli miten jumalanpalvelus-
elämää harjoitettiin käytännössä.10 Toiseksi huomio kiinnitetään kirkollisten 
rakennusten ja niiden eri rakennusosien sisustukseen ja monumentaalimaa-
lauksiin, esineistöön ja kirjoihin. Kolmanneksi tutkitaan kirkon ympäristön 
eli kirkkomaan, sitä ympäröineen aidan, kellotapulin, porttien ja muiden ra-
kenteiden muodostamaa kehystä uskonnolle ja kulttuurille. Viipurin kirkkojen 
liturgista käyttöä verrataan Turun hiippakunnan ja ”yleisvaltakunnalliseen” 
ruotsalaiseen käytäntöön. Lisäksi pohditaan syitä mahdollisiin eroihin. Edel-
leen mielenkiinnon kohteena on Viipurin vaikutus keskiajalla lähialueillaan ja 
Karjalan kannaksella sekä Viipurin hiippakunnassa (1554–1578, 1618–1721, joka 
lakkasi toimimasta käytännössä vuosien 1710–1711 tienoilla).

Artikkelin keskeinen käsite on laajasti ymmärretty kirkollinen elämä, jolla 
tarkoitetaan Viipurissa olleita kirkollisia rakennuksia ja niiden vaikutusta sekä 
kaupungin että laajemmin sen vaikutusalueen uskonnolliseen ja kulttuuriseen 
elämään. Vaikutusalueella tarkoitetaan koko Viipurin hiippakuntaa, vaikka 
hiippakunnan laajuuden vuoksi piirteitä seurakunnista ja niiden kirkoista 
voidaan esitellä tässä ainoastaan esimerkinomaisesti. Lähdetietojen ja tut-
kimuskirjallisuuden avulla poimitaan esimerkkejä, jotka valottavat Viipurin 
vaikutusta alueen kirkolliseen elämään.

Jotta Viipurin kirkollisten rakennusten vaikutusta voisi tutkia kirkollisen elä-
män näkökulmasta, kirkollisten rakennusten käyttötarkoitus ja merkitys on en-
sin asetettava ajalliseen ja paikalliseen yhteyteensä. Viipurin kirkolliset rakennuk-
set, kaupunginkirkko, dominikaani- ja fransiskaanikonventin kirkot sekä linnan 
kappeli rakennettiin parinsadan vuoden aikana 1200-luvun lopulta 1400-luvun 
loppuun, ensin puisina ja sitten kivisinä. Sen sijaan Käkisalmen läänin alueella 
olleet ortodoksiset kirkolliset rakennukset jäävät käsittelyn ulkopuolelle.11

Viipurissa tuolloin noudetun läntisen perinteen mukaisen kristinuskon 
tulkinnan mukaan kirkkorakennus oli arkikäytöstä vihkimällä erotettu tila 
eli sakraalirakennus, jossa papit toteuttivat virkansa edellyttämiä, erityisesti 
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jumalanpalveluselämään kuuluneita tehtäviä esteettä ja häiriöittä omaa oike-
usjärjestystään noudattaen. Tämä tulkinta perustui roomalaiskatolisen kirkon 
kanonisen oikeuden eli kirkkoa koskeneisiin oikeussäännöksiin.12 Niiden mu-
kaan kirkolliset rakennukset jaettiin kahteen ryhmään, seurakunnallisiin ja 
yksityisiin. Edelliseen kuuluivat paikallisen seurakunnan jäsenten pystyttämät 
seurakuntakirkot ja -kappelit kuten Viipurin kaupunkikirkko. Yksityisiä raken-
nuksia puolestaan olivat esimerkiksi kirkollisten järjestöjen ja maallisen vallan 
rakentamat linnojen kirkot ja kappelit. Tällaisia olivat Viipurissa molempien 
konventtien kirkot ja linnan kappeli.13

Kanonisen oikeuden mukaan kirkot ja kappelit vihittiin sakraaliksi tilaksi 
jumalanpalveluselämän harjoittamista varten. Käytännössä tämä tarkoitti pa-
piston edustaman instituution eli pappisviran tehtäviä, joista tärkein oli ripin 
ja ehtoollisen sakramenttien toimittaminen. Ne tuli suorittaa kirkkorakennuk-
sessa omissa, tarkkaan kanonisessa oikeudessa määritellyissä paikoissa kirkon 
kuorin välittömässä läheisyydessä ja itse kuorissa pääalttarilla. Kanoninen 
oikeus määräsi tarkasti, miten ehtoollisen ja ripin sakramentit tuli hoitaa. 
Myös muiden kirkkorakennuksessa ja sen ympäristössä suoritettavien jumalan-
palveluselämään kuuluneiden toimitusten käytännön toteutuksesta annettiin 
yksityiskohtaisissa kanonisen oikeuden mukaisissa ohjekirjoissa täsmälliset 
ohjeet. Jumalanpalveluselämä oli suoritettava säännöllisesti ja normatiivista 
järjestystä noudattaen aina samanlaisena ja -muotoisena, mitä kutsutaan li-
turgiseksi käytännöksi tai käytöksi.14 Seuraavassa käsite liturginen käyttö kattaa 
messut, jumalanpalvelukset, pyhimysten kunnioittamiset, rukoushetket ja 
kirkolliset toimitukset sekä rippiin liittyneet käytännöt. Ohjekirjojen perus-
teella voidaan todentaa käytössä ollut jumalanpalvelusjärjestys eli millainen 
jumalanpalveluselämä on ollut muodoltaan ja sisällöltään.

Viipurin kirkolliset rakennukset ovat keskeinen osa tutkimusaineistoa, joten 
tiedot rakennuksista samoin kuin muu kirkkoihin liittyvä asiakirjamateriaali 
ovat tärkeitä tietolähteitä. Lisäksi käytetään Viipuria, sen lähiympäristöä ja hiip-
pakuntaa sekä tutkimusajanjaksoa käsittelevää tutkimuskirjallisuutta.15

VIIPURI KIRKOLLISENA KESKUKSENA 1200-LUVUN LOPULTA 
1500-LUVUN PUOLIVÄLIIN

Viipurin ja sen lähiympäristön seurakunnat kirkollisine rakennuksineen

Asutushistoriallisen tutkimuksen perusteella pysyvä asutus näyttää siis muo-
dostuneen Karjalan kannaksen sisä- ja länsiosiin, siis Suomenlahden ”puo-
lelle” sekä Saimaan suuntaan vasta 1200-luvulla, mitä ennen kristinusko ei 
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ole saanut vallitsevan uskonnon asemaa. Alueella ei siten ole ollut myöskään 
ennen ruotsalaisten siirtolaisuutta seurakuntia, tuskin yksityistyyppisiä kir-
kollisia rakennuksiakaan.16

Karjalan kannaksen halkaiseman rajan tai ehkä ennemminkin intressivyö-
hykkeen länsipuolisen alueen vanhimmat seurakunnat ovat Viipuri ja Lappee, 
jotka lienee perustettu 1200-luvun lopussa. Niiden lisäksi tälle alueelle muo-
dostui 1300-luvun puoliväliin mennessä viisi muuta seurakuntaa, jotka olivat 
Jääski, Savilahti (myöh. Mikkeli), Vehkalahti, Virolahti ja Äyräpää (Muolaa). 
Kivennavan ja Uudenkirkon seurakunnat irtaantuivat sittemmin 1400-luvulla 
Äyräpäästä Säkkijärven kappeliseurakunnan muodostuessa Viipurin seura-
kunnan länsiosasta.17

Kaikkiin seura- ja kappelikuntiin rakennettiin ensimmäisenä puinen kirkko. 
Viipurin kaupunkia lukuun ottamatta useimpiin seurakuntiin ei rakennettu kivi-
kirkkoa lainkaan Ruotsin ajalla eikä myöhemminkään niitä ilmaantunut monia.

Viipurin asutuskeskittymän, vuoden 1400 vaiheilta eteenpäin virallisesti 
kaupungin, ja sitä ympäröivän lähiseudun seurakuntakirkko sai paikkansa kal-
lioiselta ja voimakaspiirteiseltä niemeltä linnansaaresta muutama sata metriä 
etelään. Asutuksen kirkollisen sekä hallinnollisen ja sotilaspoliittisen keskuk-
sen välillä oli mitä ilmeisimmin näköyhteys: vielä 1600-luvun asemakaavakart-
tojen perusteella rannasta kirkkomaan aitaan ulottui rakentamaton, luultavasti 
jyrkähkösti nouseva, piirteiltään epätasainen ja kallioinen avoin alue, joka on 
mahdollisesti toiminut ainakin osittain kauppatorina.18 Näin myöhemmän 
kaupungin neljän kulttuurihistorian kannalta keskeisen väestöryhmän – pa-
piston ja sotilaiden sekä kauppiaiden ja käsityöläisten – fyysisten symbolien 
elementit löivät kättä samaan tapaan muissakin Länsi-Euroopan keskiaikai-
sissa kaupungeissa.

Ensimmäinen, 1290-luvun, kirkkorakennus rakennettiin mitä todennäköi-
simmin hirsisalvostekniikalta pohjakaavaltaan suorakaiteen muotoiseksi.19 
 Ulkoseinät lienee jätetty veistopinnalle, mutta niiden sisäpinnat saatettiin maa-
lata valkoisiksi liimamaalilla ja niihin ehkä tehtiin vihkiristien lisäksi muita 
monumentaalimaalauksia. Kirkkotilan jakoi kahteen osaan muista kirkois-
ta säilyneiden tietojen perusteella huolellisesti muotoiltu ja koristemaalattu 
kuoriaita, jonka itäpuolella oli kaikkein pyhin, kuori pääalttareineen. Kuorin, 
kirkon sekä kirkkomaan vihkiminen Turun piispan johdolla 1290-luvun alku-
puolella on vahvistanut Viipurin äsken muodostettua ja kehityksensä idulla 
ollutta yhdyskuntaa.20 Henkinen ja hengellinen kulttuuri katolisen Euroopan 
”maailman” piirissä sai paikkansa ja lähtöpisteensä. Samalla Novgorodin kau-
punkivaltio joutui vastaanottamaan ideologisen ja visuaalisen erikoissanoman 
Ruotsin kuningaskunnan aseman kiinteytymisestä ja pysyvyydestä seudulla.



VIIPURIN KIRKOLLINEN ELÄMÄ JA SEN VAIKUTUS KIRKOLLISEEN KULTTUURIIN |  33 

Viipurin hirsirakenteisen linnan kappelin varhaisimmat vaiheet ovat ta-
voittamattomissa. Ensimmäinen tieto kappelista on vuodelta 1449, jolloin 
mainitaan ihmeitä tekevä Neitsyt Maria, joka lienee ollut osa alttarikaappia. 
Pyhän tilan paikkaa tai piirteitä ei kuitenkaan tunneta.21 Muualta säilyneiden 
tietojen perusteella ulkonäköä voidaan silti arvioida ja silloin kenties sopivin 
vertailukohta on Olavinlinna, jossa linnan kappeli on säilynyt alkuperäisessä 
rakenteeltaan ja muilta piirteiltään hämmästyttävän hyvin.22

Viipurissa puiset linnan kappeli ja kaupunkikirkko korvautuivat 1400-luvulla 
kivisillä rakennuksilla. Kaupunkiin perustetut dominikaani- ja fransiskaani-
konventtien kirkot olivat nekin aluksi puisia, mutta 1400-luvun loppupuolelta 
lähtien kivestä rakennettuja. Viipurissa oli lisäksi Maria Magdalenan hospitaa-
lin kappelikirkko sekä Pyhän Hengen hospitaalin kappeli, molemmat puusta 
rakennettuja.23 

Mikael Agricola (n. 1510–1557) laati kuninkaan käskystä 1540–1541 luettelon 
Turun tuomiokirkon tuloista (kymmenysveroluettelo), mitä kuninkaan voudit 

Viipurin keskiaikaisen kaupunginkirkon ja vuodesta 1554 lähtien tuomiokirkon rakentamisen vai-
heet ovat olleet pitkän, jo 1900-luvun alussa alkaneen keskustelun kohde. Oheinen kaavio esittää 
viimeisimmän tulkinnan. Olennaisimpia vaiheita ovat rakennuksen alkuperäinen 1430–1440-lu-
vun pohjakaava, laajennusosa pohjoiseen päin luultavasti 1630-luvulta ja laajennusosa itään päin 
vuosina 1805–1809.

sakasti

pohjoinen laajennus

Keskiaikainen Viipurin
seurakunnan kirkko

1400-luvun loppupuoli

ennen v. 1638

1805-1809

sisäänkäynnit
1805–09 asehuoneen laajennus 

todennäiköisesti 
1720-luvulta

kahdeksankulmaiset pylväät, 
jotka kannattelivat alkuperäistä 
holvausta luultavasti rakennettu 
1430- ja 1440-luvulla

pylväät luultavasti 
1490-luvulta
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sitten käyttivät hyväkseen suunnitellessaan kirkon verotuksen tehostamista. 
Agricolan Turun hiippakunnan seurakuntaluettelossa oli yhteensä 120 seura-
kuntaa, joista Karjalaan ja Savoon sijoittui 12: Juva, Jääski, Kivennapa, Lappee, 
Savilahti (Mikkeli), Säkkijärvi, Sääminki, Uusikirkko, Vehkalahti, Viipuri, Viro-
lahti ja Äyräpää (Muolaa). Enintään parinsadan kilometrin säteellä kaupungista 
sijanneita seurakuntia voidaan pitää Viipurin piiriin kuuluvina.24

Kirkkorakennuksen liturginen käyttö Viipurissa

Katolisen kirkon yksittäisessä seurakunnassa harjoitettu jumalanpalveluselä-
mä oli monitahoinen koostuen ripistä, messuista, rukoushetkistä ja kirkollista 
toimituksista. Viimeksi mainittuja olivat toimitukset kastetta, konfirmaatiota, 
avioliittoon vihkimistä, sairaan voitelua sekä kuolemaa ja hautausta varten. 
Messuja ja rukoushetkiä vietettiin vuoden lähes jokaisena päivänä, kirkollisia 
toimituksia taas ainoastaan tarvittaessa. Sairaan voiteluun kuului myös rippi 
ja ehtoollinen.25

Messujen, rukoushetkien sekä kirkollisten toimitusten sisällöstä ja käytän-
nön suorittamisesta annetut ohjeet koostuivat erilaista osista eli elementeistä, 
joiden keskinäisen suoritusjärjestys määrättiin toimitusten kaavoissa. Nämä 
kaavat säätivät myös kunkin osan tarkan sanamuodon sekä sen, missä osassa 
kirkollista rakennusta kukin elementti tuli suorittaa. Käytännön ohjeita antaneet 
liturgiset kirjat olivat aina 1400-luvun loppupuolelle saakka käsinkirjoitettuja. 
Pappi sai ohjeet messun toimittamiseen pääsääntöisesti Missale-kirjasta, joka 
sisälsi tekstit messun kiinteille ja kummallekin edellä mainitun kirkkovuoden 
mukaan vaihtuvalle osalle. Pappi saattoi tämän lisäksi lukea messun vaihtuvia 
osia sellaisista kirjoista, jotka sisälsivät vain eräitä sen osia. Tällaisia kirjoja oli-
vat liturgisia lauluja sisältäneet Graduale ja Antiphonaria, Raamatusta otettuja 
lukukappaleita käsittänyt Lectionaria sekä erilaista kalenteriaineistoa sisältänyt 
Kalendaria. Pappi saattoi toimittaa rukoushetket rukouskirjan eli Breviaria-kirjan 
sekä rukoushetkissä käytettyjä liturgisia lauluja sisältäneen Antiphonaria-kirjan 
ja psalmeja sisältäneen Psalterium-kirjan avulla. Rituale- ja Manuale-kirjoissa oli 
puolestaan ohjeet kirkollisten toimitusten suorittamista varten.26

Messut, rukoushetket ja kirkolliset toimitukset kehittyivät 1200-luvun al-
kuun mennessä muodoltaan ja perussisällöltään kiinteiksi ja olivat rakenteel-
taan samanlaiset koko läntisessä kristikunnassa. Tästä huolimatta jumalan-
palveluselämä kuitenkin poikkesi yksityiskohdissaan eri kirkkoprovinsseissa ja 
hiippakunnissa, joissa noudatettiin omaa liturgista käytäntöä. Näin menetel-
tiin myös Turun hiippakunnassa, johon Viipuri kirkollisesti kuului 1200-luvun 
lopulta vuoteen 1554. Turun hiippakunta oli puolestaan Upsalan kirkkoprovins-
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sin suffragaanihiippakunta eli Upsalan arkkipiispalle alisteinen, oman piispan, 
Turun piispan johtama hiippakunta.27

Messujen rukoushetkien vietto oli sisällöllisesti sidoksissa kirkkovuoteen, 
joka oli järjestetty vuoden kierron mukaisesti kahteen rinnakkaiseen kirkol-
listen pyhä-, juhla- ja muistopäivien järjestykseen. Ensimmäinen niistä oli 
pelastushistoriaan liittynyt kirkkovuosi ja toinen pyhien muistamiseen ni-
voutunut kirkkovuosi. Pyhimysten muistopäivät eli pyhimysjuhlat ja -päivät 
saattoivat olla myös samoina sunnuntai- tai pyhäpäivinä, joilla oli Jeesuksen 
elämään liittyvä muistoaihe. Kummankin kirkkovuoden pyhä-, juhla- ja pyhi-
myspäivienpäivien järjestys määrättiin kirkollisessa kalenterissa, joka liittyi 
yhtä lailla pelastushistoriaan kaikkialla läntisessä kristikunnassa, mutta oli 
erilainen pyhimyksiin nivoutuneen kirkkovuoden osalta. Kullakin kirkollisella 
hallintoalueella eli arkkipiispan johtamissa kirkkoprovinsseissa ja hiippakun-
nissa vietettiin omia, toisistaan määrältään ja keskinäiseltä järjestykseltään 
poikkeavia pyhimysjuhlia ja -päiviä.28

Kaupunginkirkon erilaisten kirkollisten toimitusten puitteet olivat kir-
jallisten tietojen perusteella vaikuttavia, ja esimerkiksi alttarijärjestelyissä 
luultavasti vain Turun tuomiokirkko oli monimuotoisempi. Jo vuoden 1411 
tulipalon jälkeen rakennettuun puukirkkoon sijoitettiin kolme kaikissa kir-
koissa tarvittavaa alttaria nimittäin pääalttari, Neitsyt Marian ja Pyhän Olavin 
alttari. Näiden lisäksi linnanpäällikkö Tord Röriksson Bonde (k. 1417) perusti 
pari vuotta ennen kuolemaansa Neitsyt Marialle, evankelista Johannekselle ja 
Katariina Aleksandrialaiselle omistetun prebendan eli palkkatilan perheensä 
ja ystäviensä sielujen hyväksi. Sillä rahoitettiin alttarisäätiö eli ylläpidettiin 
mainituille pyhimyksille omistettua alttaria ja sillä tapahtuvaa liturgista toi-
mintaa.29 Prebendan taloutta laajennettiin 1422.30 Bonden suvun viikoittaisia 
sielunmessuja ja vigilioita varten rakennettiin prebendan varoin erityinen alt-
tari ympäristöineen, joka on muodostanut eräänlaisen kuorin, tosin luultavasti 
ilman muusta kirkkotilasta erottavia seiniä.

Uusi kivinen kaupunginkirkko sai, kuten sitä edeltäneet puiset kirkkoraken-
nukset, välttämättömät kolme alttaria. Niiden lisäksi siellä jo 1448 mainitaan 
olleen pyhien Erik ja Henrik prebenda-alttari.31 Vaikuttavin lisäys tuli taaskin 
Bonde-suvun edustajalta Karl Knutssonilta, joka sai paavi Nicolaus V:ltä luvan 
perustaa kolme juhlallisesti koristeltua kuoria, siis alttarikokonaisuutta.32 Kau-
punginkirkon monet – ainakin kuusi – alttarit jatkuvine messuineen ja muine 
toimitukseen lienevät vaikuttaneet voimakkaasti Viipurin muiden kirkkojen 
toimintaan, minkä lisäksi Karjalan alueen maaseurakuntien puusta rakennetut 
kirkot ovat todennäköisesti saaneet virikkeitä. Myös kaupunginkirkon holvi- ja 
seinämaalaukset, kallisarvoiset alttariastiastot ja messutekstiilit ja -vaatteet ovat 
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todennäköisesti antaneet innoitusta. Silti Turun hiippakunnan ja vielä yleisem-
min Upsalan arkkihiippakunnan vaikutusta ei tässä mielessä voida yliarvioida.33

Viipurin kirkoissa harjoitettu liturginen käytäntö

Minkälainen oli kirkkorakennuksen liturginen käyttö Viipurissa 1200-luvun 
lopussa ja 1300-luvun alussa, jolloin seurakunta rakennutti kaupunginkirkon ja 
linnanherra linnakappelin? Kysymykseen voi yrittää vastata vain yleisesti, sillä 
asiasta ei ole säilynyt lähdetietoja. Yrjö Kaukiainen on asutushistoriallisessa 
tutkimuksessaan katsonut Kymenlaaksoon ja Karjalan kannakselle tulleiden 
siirtolaisten olleen kotoisin Gotlannista, Smoolannista ja Itä-Götanmaalta. Kir-
kollisesti tämä alue kuului enimmäkseen Linköpingin, mutta pieneltä osaltaan 
myös Växjön hiippakuntaan. Näiltä alueilta Kymijoen eteläpuolelle asettuneet 
ruotsalaiset aateliset mahtisuvut toimivat läheisessä yhteistyössä kirkon kans-
sa, sillä saman suvun jäseniä oli sekä alueellisissa poliittisissa että kirkollisissa 
johtotehtävissä. Asiakirjoissa on säilynyt tieto Linköpingin tuomiorovasti Vi-
mundin (1294–1312) toiminnasta Karjalassa 1300-luvun alkupuoliskolla.34 

Viipurin ja Växjön hiippakunnan yhteys näkyy myös 1338–1351, jolloin ku-
ningas Maunu Eerikinpoika (kuninkaana 1319–1364) kävi sotaa Novgorodia vas-
taan. Sodan syyt olivat poliittiset, mutta 1300-luvun alkupuolella Ruotsiinkin 
levinnyt ristiretki-ideologia antoi sodalle uskonnollisen oikeutuksen. Kunin-
kaan neuvonantajana toiminut Birgitta Birgerintytär (1303–1373, myöh. Pyhä 
Birgitta) avusti sotaretken suunnittelussa ja toteutuksessa. Niiden mukaan 
kuninkaan valtaamille alueille tuli ”perustaa tuomiokirkko johonkin arvok-
kaaseen ja sopivaan paikkaan”. Siksi retkelle tuli osallistua myös piispan, joksi 
Birgitta valitsi Växjön piispan nimeltään Thomas Johannis (virassa 1344–1376). 
Hän osallistuikin sotaretkeen, jonka epäonnistuminen kuitenkin teki tyhjäk-
si aikeen tehdä Viipurista hiippakuntakeskus. Thomas Johannis suunnitteli 
sen jälkeen hiippakuntakeskuksen perustamista läntiseen Karjalaan, mutta 
tämäkin hanke raukesi.35

Viipurin seudulla oli siis 1300-luvun ensimmäisellä puoliskolla tiiviit kirkolli-
set yhteydet Linköpingin ja Växjön hiippakuntiin. Tämä aiheuttaa kysymyksen 
siitä, olisiko Linköpingin tuomiorovasti Vimundin ja Växjön piispa Thomas Jo-
hanniksen toiminta voinut tuoda Karjalaan myös omien hiippakuntiensa litur-
gisia käytäntöjä. Suoranaista lähdetiedoin todistettavaa vastausta ei voi esittää. 

Asiaa voi kuitenkin lähestyä epäsuorasti tarkastelemalla Kansalliskirjas-
ton36 Fragmenta membranea -kokoelmassa säilytettäviä Missale-, Graduale-, 
Lectionaria-, Kalendaria-, Breviaria-, Antiphonaria- ja Rituale-kirjojen katkel-
mia. Näistä 283 fragmenttia on liturgianhistoriallisessa tutkimuksessa ajoitettu 
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1200–1300-luvuille, ja niistä 32 varmasti käytetty Turun hiippakunnassa. Lisäksi 
ne on lokalisoitu eli paikannettu kuuluneen Englannissa, Ranskassa, Saksassa, 
Lundin hiippakunnassa sekä muualla Pohjoismaissa käytettyjen kaltaisiin 
liturgisiin kirjoihin, jotka välittyivät Turun hiippakuntaan Linköpingin ja Up-
salan hiippakuntien kautta.37

Kansalliskirjaston fragmenttikokoelmasta saatavien viitteiden perusteella 
Linköpingin hiippakunnasta peräisin olevia liturgisia ohjekirjoja on saatettu 
käyttää Viipurin kaupunginkirkossa ja linnan kappelissa 1200-luvun lopulta 
alkaen, jolloin Linköpingin hiippakunnan oma liturginen käytäntö oli vakiintu-
nut. Sitä ennen siellä käytettiin Lundin hiippakunnan ja sen kautta välittyneitä 
liturgisia kirjoja.38 On mahdollista, että tällaisia kirjoja on saatettu tuoda myös 
Viipuriin Linköpingistä edellä mainittujen yhteyksien ansiosta. Otaksumaa 
ei voi kuitenkaan todistaa varmasti, mutta käytäntö on saattanut jatkua koko 
vuosisadan ajan. Mahdollista on myös se, että linköpingiläinen liturginen tra-
ditio korvattiin vähitellen 1300-luvun aikana Turun hiippakunnassa vuonna 
1330 virallisesti käyttöön otetulla dominikaanisilla liturgisella käytännöllä.39 
Kaupunkiin vuosisadan lopussa perustetun dominikaanisen konventin voi 
näet edellyttää edistäneen hiippakunnan virallisen liturgian käyttöä, jolloin se 
olisi tullut viimeistään tuolloin vallitsevaksi myös Viipurissa. Tämän muutok-
sen syynä olisi tuolloin ollut liturginen yhdenmukaistaminen eli samanlaisen 
jumalanpalveluselämäkäytännön noudattaminen koko hiippakunnassa.

Siirtyminen dominikaanisen liturgian käyttöön saattaa selittyä myös poli-
tiikalla. Dominikaanisen ja fransiskaanisen konventin perustaminen tapahtui 
näet Kalmarin unionin syntyaikana. Koska Viipurissa toimi tuolloin Tukhol-
man tavoin kaksi konventtia, kun niitä esimerkiksi hiippakunnan keskuspai-
kassa Turussa oli vain yksi, lienee taustalla ollut kaupungin erikoisasema. Sillä 
oli poliittista merkitystä syntyvälle unionille ja sen osalle, Ruotsille. Koska 
dominikaaneilla oli ollut 1200–1300-luvuilla läheisiä suhteita Ruotsin mahtisu-
kuihin, heidän uskonnollisilla tehtävillään saattoi olla myös muita poliittisia 
ulottuvuuksia. Konventtien perustaminen ja yhtenäinen liturgia tehostivat 
kirkollista toimintaa Novgorodin suunnalla ja lujitti siten osaltaan alueen 
kuulumista Turun hiippakunnan ja laajemmin Kalmarin unioniin kuuluneen 
Ruotsin yhteyteen.40

Konventit liittivät Viipurin eurooppalaiseen kerjäläisluostarikulttuuriin. Op-
pineilla dominikaaneilla oli otaksuttavaksi merkittävä panos myös kaupungin 
kouluelämässä. Näin ollen konventit toimivat samalla tietynlaisina sivistyksel-
lisinä etuvartioina ajatellen kaupungin ja sen ympäristön, Savon ja Karjalan, 
kaakkois- ja itäpuolella sijainnutta kristinuskon itäisen tulkinnan mukais-
ta kulttuuria opetuksineen ja käytänteineen. Uskonnon olemus oli yhtenevä 
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Ruotsin kuningaskunnan perinteiden 
ulkopoliittisen linjan kanssa, joskin 
Kalmarin unionin aikana muutkin 
intressit vaikuttivat.

Viipurissa voikin olettaa käytetyn 
dominikaanista liturgista käytän-
töä viimeistään 1300-luvun lopulta 
1500-luvun alkupuolelle. Dominikaa-
ninen käytäntö vallitsi todennäköises-
ti kaupunkikirkossa, dominikaanisen 
konventin kirkossa eli dominikaani-
kirkossa ja linnan kappelissa, kun taas 
fransiskaanisen konventin kirkossa 
eli fransiskaanikirkossa noudatettiin 
fransiskaanista traditiota.41

Periaatteessa Turun hiippakun-
nassa noudatettiin omaa dominikaa-
nisperusteista liturgista käytäntöä 
1200-luvun lopulta alkaen. Se ei kui-
tenkaan ollut käytännössä kaikissa 
yksityiskohdissaan samanlainen kai-
kissa hiippakunnan seurakunnissa 
1300-luvulla. Seuraavalla vuosisadalla 
turkulaista liturgista traditiota alet-
tiin yhdenmukaistaa messukäytän-
nön osalta. Liturginen yhdenmukais-
taminen jatkui 1400-luvun lopulla, 
jolloin hiippakuntaan hankittiin mes-

sun toimittamista varten 1488 painettu liturginen ohjekirja Missale Aboense eli 
Turun hiippakunnan messukirja.42

Rukoushetkikäytännöstä annettiin 1300–1400-luvuilla ohjeita käsinkirjoite-
tuissa Breviarium-, Antiphonaria- ja Psalterium-kirjoissa. Niitä yhdenmukais-
tettiin 1400-luvulla ensin muokkaamalla käsikirjoitettuja kirjoja ja sitten osta-
malla Turun hiippakuntaan 1480 painettu dominikaaninen Breviarium-kirja. 
Näin ollen Viipurissakin vietettiin rukoushetkiä dominikaanisen tradition mu-
kaan. Papit saivat rukoushetkien viettämiseen aineistoa myös Psalterium-kir-
joista, joita ostettiin painettuina Turun hiippakuntaan 1400-luvun lopussa ja 
1500-luvun alussa. Sitä ennen nämäkin kirjat olivat olleet käsinkirjoitettuja.43 

Kirkollisten toimitusten käytännön suorittamisesta annettiin ohjeita 

Lyypekissä vuonna 1488 painetun Turun hiippakunnan 
messukirjan, Missale Aboensen, 266 foliokokoista lehteä 
sisälsivät muun muassa ohjeet messun viettämiseksi sekä 
kirkollisen kalenterin. Teos on tiettävästi ainoa suomalainen 
inkunaabeli eli kehtopainate, jollaisia laadittiin kirjapaino-
taidon varhaisaikoina.
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1200–1400-luvuilla myös sellaisessa käsinkirjoitetussa käsikirjassa, jota voi kut-
sua nimellä Rituale Aboense. Se sisälsi vain Turun hiippakunnassa käytettyjä 
ohjeita kirkollisia toimituksia varten. Liturgista yhdenmukaistamista suoritet-
tiin 1400-luvulla myös tämän kirjan osalta. Yhdenmukaistamisen seuraavassa 
vaiheessa hiippakuntaan hankittiin 1522 painettu Manuale Aboense -kirja kir-
kollisten toimitusten suorittamista varten.44

Kaikki mainitut jumalanpalveluselämän käytännön toimittamiseen tarkoite-
tut liturgiset ohjekirjat olivat latinankielisiä. Tästä huolimatta jumalanpalvelu-
selämään kuului osia, joissa pappi kommunikoi ”seurakuntalaistensa” kanssa 
näiden äidinkielellä eli kansankielellä. Koska Viipurissa asui äidinkielenään 
ainakin ruotsia, saksaa ja suomea puhuvia ihmisiä, kaupungin kirkoissa oli 
jumalanpalveluselämän eri osissa latinan ohella käytössä ainakin näiden kie-
lisiä osuuksia.45

Edellä mainitut messun ja rukoushetkien toimittamiseen liittyneet liturgi-
set kirjat lienee hankittu Viipurin ja sen ympäristön kirkkoihin. Otaksumaa 
tukee alueiden kuuluminen Turun hiippakuntaan ja kaupungin suuri poliit-
tinen, sotilaallinen ja taloudellinen merkitys. Siksi hiippakunnan liturgisen 
yhtenäisyyden tuli näkyä myös siellä. Todennäköisesti dominikaaniset kirjat 
hankittiin ainakin kaupunginkirkkoon, dominikaanisen konventin kirkkoon ja 
linnan kappeliin. Sen sijaan Manuale Aboense -kirjan hankkiminen Viipuriin on 
epävarmaa, sillä reformaation vaikutteet kulkeutuivat Viipuriin jo pian teoksen 
ilmestymisen jälkeen.46 Näiden kirjojen perusteella Viipuriin syntyi messuja, 
rukoushetkiä ja kirkollisia toimituksia koskeva yhteinen liturginen kulttuuri.

Viipurissa katolisella ajalla kunnioitetut pyhimykset

Kysymykseen Viipurin kirkoissa kunnioitetuista pyhimyksistä on vaikea vas-
tata täsmällisesti, mutta ainakin dominikaanista pyhimysjärjestystä voi olet-
taa noudatetun dominikaanikonventin kirkossa ja fransiskaanista vastaavaa 
puolestaan fransiskaanikonventin kirkossa. Ne erosivat toisistaan etupäässä 
pyhimysten muistamiseen liittyneiden pyhimysjuhlien ja -päivien osalta. Tu-
run hiippakunnan normatiivista dominikaanista kalenteria voinee otaksua 
noudatetun myös Viipurin kaupunkikirkossa ja linnan kappelissa.

Turun hiippakunnassa tiedetään kunnioitetun 1400-luvun lopulla yhteensä 
jopa 185 eri pyhimystä. Tavallisissa seurakuntakirkoissa määrä lienee jäänyt 
noin viiteenkymmeneen ja on käsittänyt ne pyhimykset, joiden juhlapäivät oli 
määrätty työnteosta vapaiksi juhlapäiviksi.47

Viipurin kaupungin kirkkojen suojeluspyhimyksistä tiedetään, että kaupun-
ginkirkon suojelijat olivat Neitsyt Maria ja Pyhä Olavi, kun taas dominikaa-
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nikonventin kirkko oli dedikoitu eli 
omistettu Neitsyt Marialle ja Kaikille 
Enkeleille. Linnan kappelia suojeli 
Pyhä Olavi, mutta fransiskaanikon-
ventin kirkon suojelijaa tai suojelijoi-
ta ei tiedetä.48

Ritari Tord Röriksson Bonde lah-
joitti vuonna 1415 Viipurin tuolloi-
seen, vuoden 1411 tulipalon jälkeen 
rakennettuun puiseen kaupungin-
kirkkoon Neitsyt Marialle, Johannes 
Kastajalle ja Katariina Aleksandrialai-
selle omistetun prebendan papiston 
tulolähteeksi. Lahjoittajan perilliset 
lisäsivät prebendan tulopohjaa an-
tamalla tähän tarkoitukseen vuonna 
1422 yhden uuden maatilan ja mai-
nitsivat tässä yhteydessä myös Maria 
Magdalenan ja ”Pyhän Johanneksen”, 
joka saattoi olla joko Johannes Kasta-
ja tai Evankelista Johannes.

Puukirkon tilalle muurattiin kivi-
kirkko noin vuosien 1435 ja 1445 väli-
senä aikana. Kuningas Karl Knutsson 
(kuninkaana 1448–1470) lahjoitti sille 
vuonna 1448 Pyhän Erikin ja Henrikin 
prebendan. Seuraavana vuonna hän 
sai paavi Nicolaus V:ltä luvan perus-

taa kirkkoon peräti ”kolme juhlallista ja koristeltua kuoria”, joilla kaiketi tar-
koitettiin kolmea sivualttarikokonaisuutta, ei niinkään erillistä rakennusosaa, 
mihin sana kuori viittaa.49 Ne olivat Johannes Kastajan, Pyhän Erasmuksen ja 
Pyhän Annan sekä Kaikkien Enkeleiden, Evankelista Johanneksen ja Pyhän 
Katrina Aleksandrialaisen sivualttarit. Lisäksi kuningas perusti alttarin Kaikille 
pyhimyksille, apostoleille Pietari ja Paavali sekä Maria Magdalenalle. Tuo alt-
tari oli joko sivualttari tai pääalttari. Lahjoituskirje vuodelta 1485 lisäsi näiden 
pyhimysten joukkoon vielä Pyhän Hengen ja Pyhän Birgitan.50

Edellä sanotun perusteella Viipurissa kunnioitettiin ainakin näitä 15 pyhi-
mystä, joiden määrä oli silti todennäköisesti suurempi, mikä johtui kaupun-
gin poliittis-sotilaallisesta, kaupallisesta ja kirkollisesta luonteesta. Mainitut 

 Viipurin hiippakunnan alueen seurakuntien aineisto on 
suurelta osin tuhoutunut, ja sieltä tunnetaan vain muuta-
mia keskiajan pyhimysveistoksia, kun koko Suomen alueel-
la niitä tunnetaan noin 800. Anttolan kirkossa alttariveis-
toksena säilytettävä Ristiinnaulittu on havaittu kuuluvan 
tähän joukkoon vasta 2000-luvulla. Veistos on tehty mitä 
todennäköisimmin 1500-luvun alussa, ja se on alun perin 
hankittu Juvan kirkkoon.
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pyhimykset voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteella, kunnioitettiinko 
heitä koko kirkon piirissä vai jollakin alueella, tässä tapauksessa Pohjoismais-
sa. Tällä tavoin ryhmitellen Neitsyt Marian, Pyhä Hengen, Johannes Kastajan, 
Evankelista Johanneksen, Apostoli Pietarin, Apostoli Paavalin, Kaikkien En-
keleiden, Pyhän Annan, Pyhän Erasmuksen, Maria Magdalenan ja Katariina 
Aleksandrialaisen pyhimyskultit olivat tunnetut kaikkialla roomalaiskatolisen 
kirkon piirissä. Heidän kulttinsa syntyivät ensimmäisiltä kristinuskon vuosisa-
doilta alkaen ja siksi heitä kutsuttiin vanhoiksi pyhimyksiksi. Pyhä Erik, Pyhä 
Olavi, Pyhä Henrik ja Pyhä Birgitta olivat puolestaan pohjoismaisia pyhimyksiä, 
joiden kunnioitus syntyi vanhimman (Olavi) osalta vasta 1000-luvulta alkaen.51

Milloin mainittuja pyhimyksiä ryhdyttiin kunnioittamaan Viipurissa? Kaik-
kia, Pyhää Birgitta lukuun ottamatta, kunnioitettiin 1200-luvun lopulla myös 
Linköpingin ja Växjön hiippakunnissa, joten näiden kulttien voisi olettaa le-
vinneen kaupunkiin ruotsalaisen maahanmuuton mukana jo 1200-luvun lo-
pulta alkaen.52 Toisaalta Pyhän Erikin ja Pyhän Henrikin kultteja kehitettiin 
erityisesti Upsalassa ja Turussa samaan aikaan poliittisista syistä, mistä on 
osoituksena Upsalan provinsiaalikokouksen eli Upsalan kirkkoprovinssin pa-
piston kokouksen määräys vuodelta 1300 viettää yksi Pyhän Erikin ja Pyhän 
Henrikin messu vuosittain Karjalan puolesta.53 Näin ollen kultit saattoivat tulla 
omaksutuiksi Viipurissa myös tässä yhteydessä.

Pyhimysten kunnioittamiseen oli tietysti myös poliittisia syitä. Poliittista, 
taloudellista ja sotilaallista valtaa omaavalla ryhmällä tai ryhmillä saattoi olla 
suojelijanaan kuningaspyhimys, marttyyrikuoleman kokenut kuningas, jol-
laisia Viipurissa oli ainakin kaksi, Pyhä Erik ja Pyhä Olavi. Heidän opetettiin 
olevan vaikutusvaltaisia pyhimyksiä, koska Jumala oli antanut heidän hallita 
laajoja alueita. Kuningaspyhimykseen turvaava poliittinen ryhmä sai Jumalalta 
nämä samat alueet hallintaansa, minkä lisäksi kuningaspyhimys auttoi tais-
telussa vihollisia vastaan. Tällä tavoin pystyttiin myös perustelemaan läntisen 
kirkon kulttuurisia käytäntöjä ja tapoja rajaseudulla.54 

Pyhän Erikin ja Pyhän Henrikin maininta Karjalan yhteydessä on tulkittavis-
sa siten, että Kannakselle ja läntisempään Karjalaan asettunut ruotsalaisperäi-
nen väestö ja sen eliitit halusivat legitimoida haltuunsa ottamansa maa-alueet 
turvaamalla Pyhän Erikin, kuningaspyhimyksen ja Pyhän Henrikin, kirkollisia 
maa-alueita omanneen piispan nimeen. Tästä syystä on ymmärrettävää, että 
vasta kuninkaaksi valittu Karl Knutsson lahjoitti juuri heille omistetun preben-
dan. Tähän samaan yhteyteen kuului myös Pyhä Olavi, kuningaspyhimys, jonka 
mukaan Viipurin linnan päätorni oli nimetty. Hän saattoikin olla linnanväen 
suojelija.55 Myös Pyhä Birgitta oli 1400-luvulla Viipurissa kunnioitettujen pyhi-
mysten joukossa osin ehkä siksi, että hän oli ollut kuningas Maunu Eerikinpo-
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jan Karjalaan 1300-luvun puolivälissä tekemän sotaretken ideoija. Pyhä Birgitan 
kunnioittamisesta on säilynyt muutenkin runsaasti tietoja itäisestä Suomesta.56

Pyhimykset olivat tärkeitä kirkon opin mukaisessa kansanhurskaudessa, 
jossa pyhimysten opetettiin kirkon kannan mukaan rukoilevan kristittyjen 
puolesta Jumalaa. Siksi yksityisillä ihmisillä ja ihmisryhmillä tuli olla oma tai 
omat suojeluspyhimyksensä eli suojelijansa, joiden tähdennettiin rukoilevan 
hänen tai heidän puolestaan Jumalaa. Rukouksessa omalle suojeluspyhimyk-
selleen tuli antaa tiedoksi niitä maallisen ja hengellisen elämän tarpeita, joita 
tämän toivottiin pyytävän sitten Jumalalta. Rukous tapahtui käytännössä kir-
kossa, joka saattoi olla omistettu suojelijalle tai hänelle nimetyn sivualttarin 
ääressä. Kristitty saattoi myös tehdä pyhiinvaellusmatkan suojeluspyhimyk-
selleen omistettuun kirkkoon. Tällainen matka saatettiin tehdä siksi, että py-
hiinvaeltaja halusi pyytää esimerkiksi vaikean sairauden paranemista, kiittää 
kokemastaan varjeluksesta pitkällä matkalla tai katua syntejään.57 

Neitsyt Maria ja Pyhä Olavi olivat siis Viipurin kaupunginkirkon suojelijoita. 
Merkille pantavaa on, että ainoastaan Neitsyt Maria tulee esille edellä maini-
tuissa kirkon prebendoista ja sivualttareista kertovissa lähteissä, hänkin vain 
yhden kerran. Tästä voi päätellä, että kirkon suojelijat olivat itsestään selvyyksiä 
1430–1440-luvulla, jolloin kirkko rakennettiin kivestä. Tord Röriksson Bonden 
ja Karl Knutssonin lahjoituksista ilmenee, että Johannes Kastaja, Evankelista 
Johannes, Apostolit Pietari, ja Paavalin, Kaikki Enkelit, Pyhä Anna, Pyhä Eras-
mus, Maria Magdalena ja Katariina Aleksandrialainen olivat heille ja heidän 
sukulaisilleen ja taustaryhmilleen tärkeitä suojelijoita. Viipurissa toimineilla 
kauppiailla ja käsityöläisillä oli omat suojeluspyhimyksensä. Niiden joukossa 
oli ainakin Pyhä Henki, sillä keskiajan lopulla kaupungissa toimi Pyhän Hen-
gen kilta.58 Mahdollisesti Pyhä Olavi oli kaupungissa asuneiden pohjoismais-
ten kauppiaiden suojelija samaan tapaan kuin hän suojeli Tallinnassa tämän 
kauppiasryhmän kirkkoa, Olevisten eli Pyhän Olavin kirkkoa.59 Kiinnostavaa 
on, ettei hiippakunnan pääpyhimys Henrik mainittavammin esiintynyt Viipu-
rin ja sen ympäristön seurakuntien keskiaikaisissa lähdeaineistoissa.

Messut

Viipurin kaupunkikirkossa sekä dominikaani- ja fransiskaanikirkoissa oli useita 
pappeja hoitamassa liturgisia tehtäviä. Linnan kappelissa lienee sen sijaan ollut 
vain yksi pappi palvelemassa linnanherraa ja muita säätyläisiä; useampia tuskin 
tarvittiin.60 Näin ollen voi olettaa, että ainakin kolmessa ensiksi mainitussa 
kirkossa papisto toimitti messuja 1400-luvulla siten, että periaatteessa vuoden 
jokaisena päivänä oli messu, joinakin useampiakin. Messujen aihe vaihteli sekä 
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pelastushistorian että pyhimysten muistamisen ympärille rakentuneen kirkko-
vuoden mukaan. Messuja oli useampia, päämessu, aamu- eli ensimessu ennen 
sitä ja votiivimessu. Viimeksi mainitulla tarkoitettiin jostakin erityisestä syystä, 
esimerkiksi jonkun yksityisen ihmisen elämäntilanteeseen kuuluvasta syystä 
toimitettua messua. Myös avioliittoon vihkimisen ja hautauksen yhteydessä 
oli messuja. Pyhä- ja sunnuntaipäivien päämessu tapahtui pääalttarilta, muut 
messut taas sivualttareilta, joita Viipurin kaupunkikirkossa oli useita.61

Messun runko koostui kirkkovuoden mukaan samanlaisina pysyvistä ja 
vaihtuvista osista. Niistä muodostui kokonaisuus, jossa oli raamatunlukua, 
rukouksia, musiikillisia osia ja ehtoollinen. Kirkkovuoden kierron mukaan 
vaihtuvia osia olivat Raamatusta otetut resitoitavat eli puhelaulettavat epistola- 
ja evankeliumilukukappaleet sekä laulettavat introitus-, graduaali-,  sekvenssi-, 
offertoria- ja kommuunio-osien raamatunkohdat. Messuun kuului viisi ru-
kousta, jotka olivat kollehta, prefaatio, sekreta, canon missae ( joka sisälsi usei-
ta rukouksia, muun muassa Isä meidän ja ehtoollisen asetussanat) ja post-
kommuunio. Kollehta-, sekreta-, prefaatio- sekä postkommuunio-rukouksen 
tekstit vaihtelivat kirkkovuoden mukaan. Suuri kunnia, uskontunnustus, Pyhä- 
ja Jumalan karitsa -hymnit sekä Ite missa est -kehotus ja Benedicamus Domine 
-loppusiunaus olivat samanlaisina pysyviä messun osia, vaikka tarkkaan ottaen 
niidenkin musiikillinen sisältö vaihteli hieman kirkkovuoden eri aikoina.62

Rukoushetket

Useapappisissa Viipurin kaupunkikirkossa sekä dominikaani- ja fransiskaa-
nikirkoissa vietettiin todennäköisesti rukoushetkiä 1400-luvulla. Linnan kap-
pelissa rukoushetkien vietto on epävarmempaa. Rukoushetkien vieton voi 
edelleen otaksua tapahtuneen mainituissa kirkossa siten, että kirkkojen pa-
pisto ja mendikanttiveljistöt toimittivat vuoden jokaisena päivänä kaikkiaan 
kahdeksan eri rukoushetkeä: 1) vesper (auringon laskiessa), 2) kompletorio 
(levolle mentäessä), 3) matutina (aamun kajossa tai aamutähden aikaan), 4) 
laudes (auringon noustessa), 5) prima (ensimmäisen lyönnin aikaan), 6) tertia 
(kolmannen lyönnin aikaan), 7) seksta (kuudennen lyönnin aikaan) ja 8) noona 
(yhdeksännen lyönnin aikaan). Rukoushetkien sisältö oli sidoksissa kirkkovuo-
teen. Messu toimitettiin prima- ja tertia -rukoushetkien välillä (kohdat 5–6).63

Viipurin kaupunkikirkossa sekä dominikaani- ja fransiskaanikirkossa lienee 
yksi papeista ollut viikon kerrallaan yleisen kirkollisen käytännön mukaisesti 
vastuussa rukoushetkien toimittamisesta. Tällainen (h)ebdomadariukseksi 
kutsuttu pappi toimitti muiden pappien kanssa edellä mainitut kahdeksan 
rukoushetkeä ja messun. Kaikki rukoushetket sisälsivät laulettuja psalmeja, 
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muita puhelaulettuja kohtia Raamatusta tai pyhimysten legendoista, rukouk-
sia, antifooneja muita liturgisia osia. Rukoushetkistä määränneet liturgiset 
kirjat sisälsivät tekstejä sekä pelastushistoriaan että pyhimysten muistamiseen 
liittynyttä kirkkovuotta varten. Papit toimittivat rukoushetket kirkon kuorissa, 
rukoushetken messun taas esimerkiksi asianomaiselle pyhimykselle, kuten 
Pyhälle Olaville omistetulla sivualttarilla.64

Kirkolliset toimitukset

Viipurin kaupunginkirkossa ja linnan kappelissa lienee suoritettu myös kir-
kollisia toimituksia myöhemmällä keskiajalla. Sen sijaan dominikaani- ja 
fransiskaanikirkoissa ei todennäköisesti toimitettu ainakaan hautauksia kuin 
poikkeustilanteissa, sillä konventit olivat tarkoitettu pääasiassa veljestöjen 
hengellisen elämän harjoitukseen, vaikka muillakin oli pääsy näihin kirkol-
lisiin tiloihin.65

Kirkko oli näiden toimitusten välityksellä mukana yksityisen kristityn ajalli-
sessa elämässä kehdosta hautaan. Opetuksen mukaan kristitty pelastui eli sai 
iankaikkisen elämän olemalla kosketuksissa koko elämänsä ajan kirkkoon, 
sen sakramentteihin ja esirukouksiin. Kaste ja konfirmaatio olivat luonteel-
taan sakramentteja, avioliittoon vihkiminen sakramentaalisen luonteinen eli 
sakramentin välittävän toimituksen luonteinen. Kuolemaan tai kuolemaan 
liittyneisiin toimituksiin puolestaan kuului vainajan saattaminen kuoleman 
rajan yli toimittamalla ripin, ehtoollisen ja voitelun sakramentit.66

Turun hiippakunnan kastekäytännön mukaan kastetoimitukseen kuului 
Raamatun lukua, rukouksia, siunauksia kysymyksiä sekä erilaisia symbolisia 
elementtejä sisältäneitä osia. Kastetoimituksen alkuosa tapahtui kirkon ulko-
puolella ja oli aikuiskasteeseen kuulunut ja katekumeeneille eli kasteoppilaille 
tarkoitettu käytäntö. Silti se oli sisällöltään lähes muuttumattomana käytössä 
myös 1400-luvulla, jolloin lapsikaste oli vallitseva kastemuoto. Tässä osassa 
tärkein elementti oli se, jossa kummit lupasivat kastettavan puolesta tämän 
luopuvan paholaisesta eli sielunvihollisesta ja haluavan kasteen. Kasteoppilaat 
saivat myös siunauksen tässä yhteydessä.

Kastetoimituksen toinen osa tapahtui sisällä kirkossa funtin eli useimmiten 
kalkkikivestä veistetyn suuren, jalallisen kastealtaan ääressä. Käytössä oli myös 
puusta veistettyjä funtin näköisiä ja kokoisia kastealtaan jalustoja, joissa oli 
metallinen vati varsinaisena kastealtaana.67 Kastepaikka lienee sijainnut kirkon 
keskellä, idästä länteen johtavalla keskiakselilla vastapäätä pääalttaria. Yhtään 
funttia tai kastealtaan jalustaa ei kaupungista ole kuitenkaan säilynyt.68

Pappi kastoi lapsen Kolmiyhteisen Jumalan nimeen upottamalla tämän kol-
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me kertaa kastealtaan vihittyyn veteen kysyttyään ensiksi kummeilta lapsen 
nimeä ja halua luopua paholaisesta. Kasteeseen sisältyneistä monista symbo-
lisista elementeistä voi mainita esimerkkeinä kastetun pään voitelun öljyllä ja 
pukemisen valkeisiin vaatteisiin sekä kynttilän antamisen symbolina Pyhän 
Hengen saamisesta kasteen välityksellä, kasteen tuomasta elämän valosta ja 
Kristuksen toisen tulemisen odotuksesta.69 Lapsia lienee kastettu myös domi-
nikaanien ja fransiskaanien konventtien kirkoissa. Lisäksi kastetoimitukseen 
kuului synnyttäjien kirkkoonotto eli äidin puhdistautuminen synnytyksen 
jälkeen, mikä Viipurissakin suoritettiin 40 päivän päästä synnytyksestä kirkon 
ovella raamatullisten esikuvien mukaisesti.70

Avioliittoon vihkimisen toimitus alkoi kirkon ovella suoritetulla kopulatii-
visella eli vihkiparin yhdistävällä osalla, kihlauksella, jonka aikana vihkipari 
lupautui toisilleen vastaamalla vihkikysymyksiin. Tässä yhteydessä luettiin 
myös rukouksia ja Raamattua. Kirkon ovella tarkoittanee paikkana kirkkora-
kennuksen eteläseinässä olleen pääsisäänkäynnin eli pääportaalin edustaa 
eteisessä eli asehuoneessa. Toimittava pappi lienee seisonut taivasten valta-
kuntaa symboloineen portaalin edessä kasvot kohden etelää ja siten eteisen 
ulkoportaalia, josta vihkipari astui sisään. Viipurin keskiaikaisen kaupun-
ginkirkon asehuone on kokonaan tuhoutunut eikä sellaista liene edes ollut 
kerjäläisjärjestöjen kirkoissa. Lähimmät paikat, joissa tällaisen rakennuksen 
alkuperäiseen kulttuurihistorialliseen sisätilaan, luonteeseen ja tunnelmaan 
voi tutustua, ovat myöhemmän Viipurin hiippakunnan alueella Pernajan ja 
Porvoon kirkot Uudellamaalla ja Hollolan kirkko Hämeessä.71 

Kihlauksen jälkeen vihkipari siirtyi sisälle kirkkoon, jossa pappi siunasi 
heidät rukouksin ja lukemalla psalmeja. Tämän jälkeen seurasi morsiusmessu, 
jonka aikana vihkipari oli kirkon kuorissa. Morsiusmessu oli tavanomainen 
messu, johon oli lisätty aiheeseen eli avioliittoon vihkimiseen sopivia rukouk-
sia ja tekstejä Raamatusta. Pappi toimitti vihkitoimituksen viimeisen osan 
sulhasen kotona, jossa oli morsiushuoneen siunaustoimitus. Siinä pappi siu-
nasi häävuoteeseen asettautuneen hääparin.72 Morsiamet kirkotettiin kirkon 
ovella viikon päästä häistä. Tapa perustui käsitykseen, jonka mukaan erityisesti 
nuoren aviovaimon oli puhdistauduttava hääyön jälkeen.73

Viipurissa haudattiin vainajia kaupunginkirkkoon, dominikaani- ja fran-
siskaanikirkkoihin sekä niiden ympärillä olleisiin kirkkomaihin. Ehkä myös 
hospitaalirakennusten eli kirkon ylläpitämien sairaalarakennusten ympärille 
on hautauksia tehty samalla tavalla kuin esimerkiksi Turussa.74 Kaupungin-
kirkkoon haudattiin keskiajalla lähinnä kirkonmiehiä ja kaupungin ylimpien 
sosiaalisten ryhmien edustajia. Rahvaan edustajat ovat sen sijaan saaneet vii-
meisen leposijansa kirkon ympärillä olleelta kirkkomaalta. Dominikaani- ja 
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fransiskaanikirkkoihin ja niitä ympäröiviin kirkkomaihin haudattiin toden-
näköisesti lähinnä näiden mendikanttijärjestöjen jäseniä, vaikka arkeologisia 
tietoja ei tästä ole säilynyt.75 Muualta on kuitenkin tietoja myös maallikoiden 
saaneen hautapaikan konventeista.76

Viipurissa 1400-luvulla noudatetun kirkollisen tradition mukaan kuolemaan 
tai hautaukseen liittyi useita kirkollisia toimituksia, joissa kaikissa oli Raama-
tusta luettuja, puhelaulettuja tai laulettuja osia sekä rukouksia. Kun kristityn 
elinaika oli päättymässä, omaiset kutsuivat papin hänen kuolinvuoteensa ää-
reen. Papin oli rangaistuksen uhalla tultava paikalle viipymättä, jossa hän toi-
mitti kuolemaan valmistavia toimituksia (ordo ad visitandum infirmus). Niihin 
kuului raamatunlukua, rukouksia, litania-rukous, rippi ja ehtoollinen. Viime 
mainitussa käytettiin välineitä, jotka pappi avustajansa kanssa toi mukanaan. 
Porvoon tuomiokirkon omaisuuteen kuuluu nykyisin hopeinen, 1300-luvulla 
valmistettu ehtoollisleipärasia, joka alun perin kuului Viipurin kaupunginkir-
kolle.77 On mahdollista, että sen käyttö liittyi sairaskäynteihin.

Kuoleman jälkeen pappi palasi surutaloon, jossa hän toimitti commendatio 
animae -toimituksen valmistellakseen vainajan hautaamista varten. Tähän toi-
mitukseen kuului rukouksia sekä psalmeja ja antifooneja. Pappi kulki tämän 

Keskiaikaisen rälssin ja uuden ajan aateliston edustajat korostivat henkilöään ja asemaansa 
muiden keinojen ohella hautamonumenteilla. Suomessa on säilynyt osin tai kokonaisuuksina 
noin 40 keskiaikaista hautamonumenttia. Ainoa varmasti Viipuriin sijoitettava muistomerkki on 
katkelma Tott-sukuun kuuluneen vainajan muistolle. Se ei enää löydettäessä ollut alkuperäisessä 
asemassaan eikä alkuperäinen katkelmakaan hauta-laa´asta ole tallessa, vaan tunnetaan siitä 
tehtyjen piirustusten perusteella.
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jälkeen surusaaton kärjessä kirkkoa kohti psalmeja ja antifooneja laulaen. Hän 
toimitti siellä sielunmessun tai rukoushetken (officium pro defunctis), jonka jäl-
keen suruväki siirtyi joko hautausmaalla tai kirkossa sijainneelle hautapaikalle. 
Kun vainaja laskettiin hautaan, pappi luki rukouksia ja lauloi psalmeja antifoo-
neineen. Hän siunasi tässä yhteydessä myös vainajan ja haudan pirskottamalla 
vihkivettä sekä heittämällä kolme kertaa multaa (ordo sepulturae). Viikon tai 
kuukauden kuluttua kuolinpäivästä sekä sen vuosipäivänä seurasi sitten sie-
lunmessu ja vigilia (commemoratio defunctorum) vainajan muistelemiseksi.78

MILLOIN JA MITEN EVANKELINEN ELI REFORMATORINEN 
JUMALANPALVELUSELÄMÄ OMAKSUTTIIN VIIPURISSA?

Saksasta ja Baltiasta 1500-luvun toisella neljänneksellä kaupunkiin tulleet re-
formaation aatteet lienevät näkyneet jollakin tavoin myös jumalanpalvelus-
elämässä, erityisesti linnan kappelissa. Linnan päällikkö, Jyllannin tyvessä 
sijaitsevien Hoijan ja Bruchhausenin kreivi Johan kutsui 1528 Tartosta linnan 
kappalaiseksi Johannes Blockin. Simo Heinisen mukaan Hoijan kreivi otti lin-
nan kappelissa käyttöön luterilaisen eli protestanttisen uskontulkinnan mukai-
sen jumalanpalvelusjärjestyksen.79 Minkälainen tämä jumalanpalvelusjärjestys 
olisi voinut olla, ei lähteiden puuttuessa tiedetä. Otaksuttavasti Johannes Block 
toi Viipuriin vaikutteita Tartossa 1520-luvun jälkipuoliskolla käytetystä juma-
lanpalvelusjärjestyksestä tai jopa koko järjestyksen.80

Viipurin keskiaikaisista neljästä kirkosta dominikaani- ja fransiskaanikirkot 
ovat ongelmallisia ajatellen reformaation mukaisen jumalanpalvelusjärjes-
tyksen käyttöön ottoa. Ruotsin katolista luostarilaitosta alettiin lakkauttaa 
1530-luvulla, ja sen myötä Viipurin dominikaani- ja fransiskaanikonventit lo-
pettivat toimintansa. Viimeiset kerjäläisveljet hylkäsivät ne lopullisesti 1541.81 
Näin konventin kirkoissa ei liene käytetty reformaation mukaista jumalanpal-
velusjärjestystä, sellaista ei nimittäin ollut olemassa suomenkielellä 1530-luvun 
alkupuolella, jolloin konventit vielä – riutuen – toimivat.82 Näin ollen Viipurin 
dominikaani- ja fransiskaanikirkoissa lienee jatkettu mendikanttijärjestöjen 
omaa liturgista käytäntöä messujen ja rukoushetkien osalta siihen saakka, 
kunnes konventit lakkasivat toiminnasta.

On siis syytä otaksua, että Viipurin kaupunginkirkko poikkesi näistä kolmesta 
muusta kirkosta protestanttisen eli evankelisen jumalanpalvelusjärjestyksen 
käyttöönoton suhteen. Kirkossa 1530-luvulta 1550-luvun puoliväliin toimineista 
papeista ja heidän opillisesta ajattelustaan on kuitenkin niukalti tai ei lainkaan 
tietoja. Säilyneen lähdeaineiston kirkossa toimi pappina ainakin vuonna 1536 
Petrus Soroi, joka sittemmin oli Viipurin lääninrovastina ainakin 1552–1555. 
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Tutkijoiden mukaan hän oli aikajärjestyksessä toinen protestanttinen pappi 
kaupungissa seuraten linnan kappalaista Johannes Blockia. Vuosina 1543–1548 
seurakunnan kirkkoherrana toimi Theobaldus Sigfridi. Lisäksi kaupungissa pap-
pina on toiminut Enevaldus Sigfridi ainakin 1546.83 Papistoa koskevista tiedoista 
ei siis voi päätellä mitään siitä, miten ja milloin katolinen jumalanpalvelusjär-
jestys 1530-luvulta alkaen muutettiin Viipurin kaupunkikirkossa evankeliseksi.

Suomenkielinen, ruotsalaisperäinen reformatorinen jumalanpalvelusjär-
jestys korvasi Turun hiippakunnassa siihen saakka käytetyn dominikaanisen 
liturgisen käytännön vähitellen 1530-luvun lopulta alkaen. Evankelisen opin 
omaksuneet papit muuttivat ensin 1530-luvun lopulla joitakin katolisen mes-
sun opintulkinnan kannalta keskeisiä osia protestanttisiksi ja kansankielisik-
si.84 Seuraavalla vuosikymmenellä papisto korvasi katolisen messujärjestyksen 
ja kirkollisia toimituksia sisältäneet kirkolliset liturgiset kirjat kokonaan vas-
taavilla evankelisilla ohjekirjoilla. Tämä tapahtui hankkimalla ruotsinkielinen, 
vuonna 1541 painettu messukirja ja käyttämällä sitä joko ruotsinkielisenä tai 
suomenkielelle kääntäen. Käännös tehtiin ensin kirjoittamalla eräät kirjan 
kohdat rivien väliin tai laatimalla koko kirjasta suomennos. Tällaisia käsin-
kirjoitettuja käännöksiä tunnetaan 1540-luvulta ainakin kaksi. Mikael Agricola 
suomensi sitten messujärjestyksen ja painatti sen 1549.85

Viipurin kaupunginkirkon papisto menetteli todennäköisesti samalla taval-
la, vaikkei todisteita katolisen messun opillisesti tärkeimpien osien muutta-
misesta evankelisiksi ja kansankielisiksi olekaan. Lisäksi käsite kansankielinen 
on Viipurissa ongelmallinen, sillä kaupungissa asui ainakin ruotsia, saksaa ja 
suomea äidinkielenään puhuvia. Ei tiedetä, ostettiinko kaupunginkirkkoon 
ruotsinkielinen 1541 messukirja, ja jos, käytettiinkö sitä suomeksi käännettynä 
1540-luvulla. Näin voi kuitenkin olettaa tapahtuneen, sillä Viipurin kaltaisessa 
valtakunnalle taloudellisesti ja ulkopoliittisesti merkittävässä kaupungissa piti 
noudattaa sitä liturgista yhdenmukaisuutta, jota kuningas Kustaa Vaasa piti 
tärkeänä kaikkialla Ruotsin alueella. Samasta syystä voi otaksua, että vuoden 
1549 messukirja hankittiin Viipuriin pian sen painamisen jälkeen, vaikka tästä-
kään ei ole todisteita. Avoimeksi jää myös kysymys siitä, miten saksankielisen 
väestön jumalanpalveluselämään liittyneet kielelliset tarpeet tyydytettiin.

Rukoushetkien viettämisessä ei lähdetietojen perusteella tapahtunut olen-
naisia muutoksia 1500-luvun puoliväliin mennessä. Suurin teologinen muu-
tos oli pyhimysten muistopäivien ja erilaisen pyhimysaineiston karsiminen ja 
muuttaminen evankeliseen muotoon. Vaikka asiasta ei ole todisteita, näin voi 
otaksua tapahtuneen myös Viipurin kaupunkikirkossa ja linnan kappelissa, 
jossa lienee käytetty rukoushetkien toimittamiseen 1400-luvun käsin kirjoi-
tettua materiaalia, tosin reformatorisen opin mukaisesti muutettuna. Kuvan 
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tästä muutoksesta saa tarkastelemalla eri puolilta Suomea peräisin olevia 
1500-luvulle ajoitettavia liturgisia käsikirjoituksia, joissa on evankelisen opin 
mukaan korjattuja antifooneja. Nämä korjaukset, lisäykset ja poistot on tehty 
latinaksi, ruotsiksi ja suomeksi. Ruotsissa julkaistiin 1530-luvulla joitakin sellai-
sia painettuja liturgisia kirjoja, joissa oli evankelisen opin mukaista aineistoa 
rukoushetkiin, esimerkiksi 1536 painetut, niissä käytettäviä musiikillisia osia 
ja Raamatun psalmeja sisältäneet teokset Svenska sånger eller visor ja Psaltaren 
eli Psalmien kirja. Evankelisen opin mukaista liturgista aineistoa sisältyi myös 
1544 ilmestyneeseen Mikael Agricolan rukouskirjaan sekä hänen 1551–1552 laa-
timiinsa Raamatun kirjojen käännöksiin, joiden joukossa oli myös Psalttari.86 

Kirkollisia toimituksia sisältäneiden käsikirjojen 1540-luvulla laadittuja suo-
mennoksia tunnetaan ainakin kaksi, joiden käytöstä Viipurissa ei ole kuiten-
kaan todisteita. Mikael Agricolan 1549 julkaisema käsikirja oli sitten seuraava 
vaihe tässä prosessissa, jossa papille saatiin kirkollisten toimitusten suoritta-
misesta suomenkieliset, reformatorisen opin mukaiset ohjeet.87 Viipurin kau-
pungin merkityksen vuoksi voi olettaa, että Agricolan Käsikirja on hankittu 
Viipuriin 1540–1550-lukujen vaihteessa, vaikka tätä ei voikaan todistaa lähdeai-
neistolla.

Reformatorinen jumalanpalvelusjärjestys olisi siis otettu Viipurissa käyttöön 
ainoastaan linnan kappelissa ja kaupunkikirkossa. Linnassa on saattanut olla 
käytössä Tarton kautta kulkeutunut riikalainen käytäntö, kaupunkikirkossa 
taas Turun hiippakunnassa käyttöön otettu jumalanpalvelustapa. Tällöin Vii-
purissa olisi menetelty samalla tavoin kuin saksalais-baltialaisella alueella, 
esimerkiksi Tallinnassa, jossa reformaation käytännön toteutus tapahtui eriai-
kaisesti ja eri tavoin eri kirkollisissa rakennuksissa.88 Mikäli näin oli, Viipu-
ri poikkeaisi tässä huomattavasti koko muusta Turun hiippakunnasta, jossa 
reformatorisen jumalanpalvelusjärjestyksen käyttöönotto tapahtui samalla 
tavalla ja ruotsalaisen vastaavan tradition mukaisesti. Viipuri olisi siten muo-
dostanut aivan omanlaisensa kulttuurisen kokonaisuuden.

UUSI HIIPPAKUNTAKESKUS 1554–1618

Viipurin hiippakunnan vaiheet ja seurakuntien määrä

Kustaa Vaasa jakoi Turun hiippakunnan kahteen osaan 1554 ja nimitti Mikael 
Agricolan Turun ja Paulus Juustenin Viipurin piispaksi (Viipurin piispana 
1554–1563, Turun piispana 1563–1575). Hiippakuntien rajaksi määrättiin lin-
ja Espoon ja Helsingin rajalta pohjoiseen Hämeenlinnan itäpuolitse ja sieltä 
edelleen Savon ja Pohjanmaan välistä rajaa seuraten valtakunnan itärajalle.89 
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Näin uuden hiippakunnan alueeseen tulivat kuulumaan 1550-luvun puolivälin 
(1538–1569) aluehallinnolliset kokonaisuudet Itä-Uusimaa eli Porvoon lääni ja 
Kymenkartanon läänin voutikunta, Hattulan, Hauhon, Itä-Hämeen eli Hollolan 
kihlakunnat, Karjala ja Savo. Mikael Agricola luetteli 1541–1542 niihin kuuluneet 
seura-, kappeli ja anneksikunnat (toiseen seurakuntaan joksikin aikaa liitetty 
seura- ja kappelikunta). Luettelon mukaan Porvoon lääniin Kymenkartanon 
läänin voutikuntaan kuuluivat seuraavat seura-, kappeli ja anneksikunnat: 
Helsinki, Pernaja, Porvoo, Pyhtää, Sipoo, Vehkalahti ja Virolahti. Hattulan, 
Hauhon ja Hollolan kihlakuntaan taas lukeutuivat Hattula, Hauho, Hollola, 
Hämeenkoski, Iitti, Janakkala, Jämsä, Koskipää (Hartola), Kuhmoinen, Lam-
mi, Padasjoki, Sysmä, Tuulos ja Vanaja. Savossa ja Karjalassa kihlakunnassa 
olivat puolestaan Juva, Jääski, Kivennapa, Kuopio, Lappee, Savilahti (Mikkeli), 
Säkkijärvi, Sääminki, Uusikirkko, Viipuri ja Äyräpää (Muolaa). Viipurin piispan 
alaisuuteen kuului myös Vihdin seurakunta, joka lukeutui Agricolan maini-
tussa luettelossa Länsi-Uuteenmaahan, Raaseporin kihlakuntaan. Juhana III 
(1537–1592) siirsi Pohjois-Hämeeseen 1560 perustetun Rautalammin seurakun-
nan Viipurin hiippakuntaan.90

Aikaisempi kirkkohistoriallinen tutkimus tulkitsi Viipurin hiippakunnan 
perustamisen syyksi sen, että Kustaa Vaasa halusi heikentää Turun piispan 
– sekä instituution että silloisen piispanistuimen haltijan, Mikael Agricolan – 
poliittista, taloudellista ja kirkollista vaikutusvaltaa. Tämä näkemys saa tukea 
lähteistä.91 Muitakin syitä on silti saattanut olla, kuten Viipurin edellä mainittu 
merkittävä poliittinen, taloudellinen, sotilaallinen ja uskonnollinen asema 
neljine kirkollisine rakennuksineen ja niiden liturgisine käyttöineen puhu-
mattakaan ympäröivien alueiden maantieteellisestä laajuudesta. Viipurin linna 
Kustaa Vaasalle uskollisine päällystöinen takasi hänelle keinon valvoa uutta 
piispaa ja saada hänet toimimaan kuninkaan tahdon mukaan valtakunnan 
itärajan varmistamisessa samalla tavalla kuin Maunu Eerikinpoika oli kaksi 
sataa vuotta aikaisemmin Birgitan neuvosta yrittänyt menetellä.92 

Näin Viipurin strateginen asema vaikutti todennäköisesti päätökseen pe-
rustaa hiippakunta voimistuvan Moskovan vallan uhatessa. Ensimmäiset 
rajakahakat olivat tapahtuneet uuden hiippakunnan perustamisen aikoihin 
(1553–1554) Äyräpäässä. Niistä kehittyi sitten 1554–1557 käyty sota Ruotsin ja 
Venäjän välillä. Kustaa Vaasa ei kuitenkaan valinnut Viipurin ensimmäistä 
piispaa siihen rauhanneuvottelukuntaan, jonka hän lähetti Novgorodin kaut-
ta Moskovaan solmimaan rauhaa. Kuningas kutsui jostakin syystä tehtävään 
Turun piispa Mikael Agricolan eikä Paulus Juustenia, vaikka tuli tämän kanssa 
lähteiden mukaan hyvin toimeen.93

Juusten hoiti piispanvirkaansa lähes yhdeksän vuotta, vuoteen 1563, jolloin 
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kuningas, Eerik XIV (1533–1577, hallitsijana 1560–1568) nimitti hänet Turun piis-
paksi. Juusten teki ainakin 1555–1558 piispatarkastusmatkoja Rantasalmelle 
ja Lappeenrantaan sekä valvoi Viipurissa, Porvoossa ja Helsingissä olleiden 
koulujen toimintaa. Hän järjesti synodaali- eli pappeinkokouksen piispantar-
kastuksen yhteyteen 1558 Lappeenrantaan. Juusten huolehti myös Viipurin 
tuomiokirkosta rakennuttamalla sinne 1560 penkit sekä kunnostamalla kello-
tapulin ja hankkimalla pari vuotta myöhemmin kaksi soittokelloa. Lisäksi hän 
luovutti fransiskaanikonventista takavarikoidut messuvaatteet ja ehtoollisvä-
lineet 1552 rakennettuun Kuopionniemen seurakuntakirkkoon.94 Mielenkiin-
toista olisi tietää, huolehtiko Juusten, ja jos, niin miten Agricolan haudan hoi-
dosta tuomiokirkon kunnostamisen yhteydessä. Ottaen huomioon Agricolan ja 
Juustenin henkilökohtaiset välit, hautauksen pikaisuuden – Agricolan kuoltua 
perjantaina hänet haudattiin jo seuraavana maanantaina, siis muutaman päi-
vän kuluttua – ja sen, ettei hän aikakaudelleen ollut sellainen suurmies, joksi 
1800-luku hänet nosti, lienee hauta jäänyt vaille erityistä huolenpitoa.95

Juustenin siirryttyä Turkuun kuningas Juhana III nimitti Viipurin piispaksi 
Turun tuomiorovasti Canutus Johanniksen (n. 1505–1564, piispana 1563–1564), 
joka ehti toimia tehtävässä vain vuoden ennen kuolemaansa. Juusten hoiti 
tämän jälkeen myös Viipurin piispan tehtäviä, kunnes avoin piispaistuin täy-
tettiin 1568. Juusten siirsi myös Viipurin hiippakunnan länsirajaa ”viemällä 
mukanaan” Turun hiippakuntaan Uudeltamaalta Vihdin ja Hämeestä Hattulan, 
Hauhon, Hollolan, Janakkalan, Lammin ja Vanajan seurakunnat ja niistä saa-
dut verotulot. Canutus Johannis vastusti ymmärrettävästi tätä toimenpidettä, 
jonka Juhana III vahvisti tämän kuoleman jälkeen.96 

Viipurin piispanistuin oli sittemmin muutaman vuoden tyhjänä, kunnes 
Juhana III nimitti piispaksi Eerik Härkäpään 1568. Hän toimi tässä tehtävässä 
kuolemaansa saakka 1578 suorittaen piispan tavanomaisia virkavelvollisuuksia, 
joista ei ole säilynyt lähdetietoja. Eerik Härkäpää pyysi Viipurin linnanpäälli-
kön avustuksella kuninkaalta lupaa jakaa seurakuntia niin, että hiippakuntaan 
syntyisi seitsemän uutta seurakuntaa 1571–1578. Kuningas myöntyi pyyntöön, 
jonka seurauksena perustettiin Uudellamaalla Lapinjärven, Savossa Pieksä-
mäen ja Rantasalmen sekä Karjalassa Taipalsaaren, Ruokolahden, Säkkijärven 
ja Koiviston seurakunnat.97

Eerik Härkäpään kuoltua Juhana III ei poliittisista syistä täyttänyt vapau-
tunutta piispanistuinta. Kuningas määräsi tehtävää hoitamaan 1579 Turun 
tuomiorovasti Henricus Canutin (tuomiorovastina 1568–1595). Hän sai tehtä-
väkseen hoitaa myös Turun hiippakuntaa, kun Juusten kuoli 1575. Vuonna 1579 
Henricus Canuti nimitettiin superintendentiksi.

Kun Ericus Erici (Sorolainen, n. 1546–1625) valittiin 1583 Turun piispaksi, 
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hän sai tehtäväkseen kaitsea myös Viipurin hiippakuntaa virkanimikkeellä 
administraattori eli hallintovirkamies. Hän kuitenkin käytti itsestään parissa 
papistolleen lähettämässä kiertokirjeessä nimitystä ”Jumalan sallimuksesta 
Turun ja Viipurin piispa”. Tässä ominaisuudessa hän suoritti pappisvihkimyk-
siä, nimitti pappeja virkoihinsa, teki tarkastusmatkoja sekä vieraili muutenkin 
Viipurin hiippakunnassa. Hänen aloitteestaan seurakuntien jakaminen jatkui 
niin, että hiippakuntaan syntyi 1584–1616 kuusi uutta seurakuntaa: Mäntyharju 
Hämeen, Savon ja Karjalan rajalle (1595), Puumala Savoon (1615) sekä Käkisalmi, 
Sakkola ja Hiitola (1611–1616) Karjalaan, alueelle, jonne 1617 syntyi Käkisalmen 
lääni. Niiden lisäksi Viipurin linnanherra perusti Sorolaisen aikana kaupunkiin 
Siikaniemen seurakunnan (1584).98

Viipurissa ei toiminut Paulus Juustenin, Canutus Johanniksen ja Eerik Här-
käpään aikana tuomiokapitulia, sillä Juhana III elvytti tuomiokapitulilaitoksen 
vasta 1560–1570-luvuilla. Tämä ei kuitenkaan koskenut Viipuria ennen kuin 
vasta 1590-luvun ensimmäisellä puoliskolla, jolloin todisteet kertovat tuomio-
kapitulin toiminnasta Viipurissa. Sitä ennen piispan apuna toimivat tuomio-
rovasti ja koulumestari.99

Viipurin kirkolliset rakennukset 1554–1618

Uudessa hiippakuntakaupungissa oli vuonna 1554 käytössä kaksi kirkollista 
rakennusta, nimittäin kaupunginkirkko ja linnan kappeli. Ensiksi mainitun 
asema oli kuitenkin muuttunut, sillä se oli nyt piispankirkko eli tuomiokirkko. 
Roomalaiskatolisen kanonisen oikeuden mukaan piispankirkko oli hiippakun-
nan kirkoista ensimmäinen. Piispa määräsi siellä harjoitettavasta liturgisesta 
toiminnasta, joka siten oli ohjeellinen ja normatiivinen muissa hiippakunnan 
kirkoissa harjoitettavalle jumalanpalveluselämän käytännölle.100 Vaikka ka-
noninen oikeus ei enää ollutkaan käytössä Ruotsissa 1500-luvun puolivälissä, 
ruotsalaiset reformaattorit eivät olleet laatineet omaa kirkkolainsäädäntöä. 
Siksi monet kanonisen oikeuden luomat käytännöt olivat edelleen voimassa.101

Linnan kappeli jatkoi olemassaoloaan 1554 jälkeen. Vuonna 1567 linnanti-
leissä mainitaan entisen porvarituvan muuttaminen linnan kirkoksi.102 Sen 
enempää uuden kuin vanhan kirkkotilan sijaintia ei kuitenkaan tiedetä. Vuon-
na 1571 mainitaan ensimmäisen kerran myös Linnansaarella ollut kirkkomaa. 
Linnanpäällikön asema oli muuttunut reformaation myötä entistä tärkeäm-
mäksi, sillä hän valvoi kuninkaan puolesta myös piispaa. Voi silti olettaa, ettei 
linnanpäällikkö puuttunut liturgisiin kysymyksiin, vaan valvonnan painopiste 
oli piispan lojaalisuuden tarkkailemisessa.

Linnan länsipuoliselle niemelle ja sen mantereenpuoleiseen osaan alkoi 
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1550–1570-luvuilla muodostua entistä enemmän asutusta, jota Linnansaaren 
kirkko palveli. Linnanpäällikkö muodosti Siikaniemestä 1584 oman seurakun-
nan, joka samalla yhdistettiin linnan seurakuntaan. Siikaniemen seurakunta 
saattoi hyvinkin saada tässä vaiheessa ensimmäisen kirkkonsa, mutta kirkolli-
nen toiminta linnan ns. porvarituvassa jatkui silti aina vuoteen 1668 asti.103 Näin 
linnan statukseltaan ylempi väki on voinut vuosisataiseen tapaansa käyttää 
omaa, eräällä tavalla yksityistä kirkkoaan rahvaan saadessa omaa tarvettaan 
varten kirkon Siikaniemelle. Tämä asia on kuitenkin epäselvä kirjallisten läh-
teiden ollessa varsin niukkoja. 

Kaupunki sai 1560-luvulla kolmannen kirkollisen rakennuksen, sillä Paulus 
Juusten palautti dominikaanikirkon jumalanpalveluselämän harjoittamisen 
paikaksi. Viipurin kauppakaupungin asemasta ja monikielisyydestä sekä so-
siaalisista ja etnisistä eroista kertoo se, että kirkko otettiin suomenkielisen 
seurakunnan käyttöön. Viipurissa meneteltiin tässä samoin kuin esimerkiksi 
Tallinnassa ja Tukholmassa, jossa oli eri kielellisten ryhmien omia kirkkoja. 
Viipuri oli tässäkin ainutlaatuinen Suomessa.104

Kun Viipurin kolmea mainittua kirkollista rakennusta ajattelee kielisuh-
teiden kannalta, voi otaksua, että tuomiokirkossa käytettiin ruotsia ja saksaa, 
entisessä dominikaanikirkossa eli suomenkielisen seurakunnan kirkossa ja 

Suunnitelma Viipurin uudeksi asemakaavaksi 1640-luvun alusta. Kartan alue käsittää tiiviisti keskiaikaisen 
kaupunginmuurin sisäpuolisen kaupungin, jossa näkyvät muun muassa kolme kirkkoa sekä esimerkiksi Pyöreä 
torni. Uuden ajan alun asemakaavoituksen ihanteena oli ajatus säännöllisestä ruutukaavasta, jolla pyrittiin 
korvaamaan keskiaikainen kaupunkirakenne. Viipurissa uudistuksen toteutus näkyy edelleen esimerkiksi sään-
nönmukaisena tori- tai aukiokokonaisuutena linnaan johtavan sillan kohdalla rannassa.
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Siikaniemen kirkossa suomea. Linnan kappelissa lienee käytetty sekä ruotsia 
että suomea. Kielisuhteet selittävät sen, miksi tuomiokirkko oli 1600-luvulla 
aatelisten ja porvariston kirkko ja dominikaanikirkko puolestaan ”rahvaan” eli 
alempien sosiaaliryhmien kirkko. Tällöin ruotsia ja saksaa puhunut vauras väki 
olisi pitänyt valtansa turvin ja siihen vedoten itsellään tuomiokirkon käytön 
yksinoikeuden, kun taas suomenkieliset köyhänä väkenä olisivat joutuneet 
väistymään vanhaan dominikaanikirkkoon.

Tilanne on voinut olla samankaltainen jo keskiajan loppupuolella, sillä kau-
punginkirkkoon liittyneet lähteet kertovat nimenomaan aateliston, kauppiai-
den ja käsityöläisten toiminnasta. Muiden yhteiskuntaryhmien toiminnasta 
taas ei ole säilynyt dokumentteja. Dominikaanien ja fransiskaanien toiminta 
kerjäläisveljinä ja konventtien kirkkojen avoimuus muillekin on saattanut hou-
kutella niihin yhteiskunnan varattomampia kerroksia, joille veljet olisivat sitten 
saarnanneet suomeksi, antaneet kirkollista alkeisopetusta sekä huolehtineet 
rippien toimittamisesta.105 Kokonaan toinen asia on, ovatko ne olleet samalla 
tavalla silloin heidän ”kotikirkkojaan”, koska ne olivat ensisijaisesti näiden 
mendikanttijärjestöjen pyhättöjä. Lisäksi sekä rikkaat että köyhät viipurilaiset 
kuuluivat Viipurin seurakuntaan, jolla oli oikeus kerätä jäseniltään veroja ja 
vaatia heiltä veroluonteisia töitä, kuten kirkon ja kirkkomaan kunnossapitoa ja 
korjausta. Siten nimenomaan kaupunginkirkko oli kaikkien kaupunkilaisten 
ja myös ympäröivän maaseudun keskus.

Jatkuvasti aktiivisessa käytössä olleen kivisen kaupunginkirkon kohtaloista 
1500-luvun jälkipuoliskolla ja 1600-luvun alkuvuosina tiedetään mitättömän 
vähän. Ruotsin valtakunnan reformaatiopolitiikasta tehtävien päätelmien pe-
rusteella on alttareiden määrää ehkä vähennetty tai ainakaan niitä ei käytetty 
alkuperäiseen katoliseen tarkoitukseensa sielunmessuihin ja vigilioihin. Voi 
kuitenkin kysyä, purettiinko tuolloin varsinaiset alttarit ja niiden ympärillä 
olleet kuorikokonaisuudet vai jätettiinkö ne vielä paikoilleen. Myös pyhiä as-
tioita on epäilemättä takavarikoitu, mutta toisaalta siellä oli niitä vielä vuonna 
1601 peräti viidestä prebendasta.106 Seinien ja holvien kalkkimaalauksiin ei mitä 
todennäköisimmin ole puututtu esimerkiksi peittämällä niitä kalkkisivelyllä.107

Liturgiset ohjekirjat

Koska Viipurin tuomiokirkko oli piispankirkko, piispan määräämä liturginen 
käytäntö määritti vastaavan menettelyn kahdessa muussa viipurilaisessa kir-
kossa ja koko hiippakunnan kirkollisissa rakennuksissa. Edellä kuvailluista 
tuomiokirkon (kaupunginkirkon) sekä suomenkielisten kirkon kielisuhteista 
ilmenee, että ruotsinkieliset liturgiset kirjat olivat käytössä ensiksi mainitussa 
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ja suomenkieliset jälkimmäisessä. Tällä ei ollut asiasisällön kannalta merki-
tystä, koska suomenkieliset liturgiset kirjat oli suomennettu ruotsinkielisistä. 
Niin ruotsin- kuin suomenkielisten liturgisten kirjojen tuli näet olla 1500-luvun 
puolivälissä liturgisen yhdenmukaistamisen vuoksi sisällöltään identtiset. Kus-
taa Vaasan pyrkimys oli myös varmistaa hänen tahtonsa mukainen kirkollinen 
käytäntö kaikilla hallitsemillaan alueilla.108 Näin ollen Viipurissa käytettiin 
todennäköisesti 1540–1550-luvuilla ruotsinkielisiä, 1541 painettuja messu- ja 
käsikirjoja sekä Mikael Agricolan 1549 julkaisemia suomenkielisiä vastaavia 
kirjoja. Ne lienee ”jaettu” 1560-luvulla entisen dominikaanikirkon jumalan-
palveluskäyttöön palauttamisen jälkeen niin, että tuomiokirkossa käytettiin 
pääsääntöisesti ruotsinkielisiä ja dominikaanikirkossa puolestaan kirkossa 
suomenkielisiä liturgisia kirjoja.

Piispankirkon normatiivisen liturgisen aseman vuoksi voi edelleen otaksua, 
että sinne olisi hankittu vaikeista taloudellisista oloista riippumatta ainakin 
toinen niistä uusintapainoksista, jotka laadittiin 1548 ja 1557 ruotsinkielisistä 
messu- ja käsikirjoista vuodelta 1541.109 Piispan oli näet valvottava liturgisen 
yhdenmukaistamisen ja ruotsalaisen yhtenäisen kirkollisen käytännön toteu-
tumista hiippakunnassaan, joka oli sotilaspoliittisesti tärkeä koko valtakun-
nalle.110 Tähän häntä lienee kannustanut myös Viipurin linnanpäällikön asema 
kuninkaan edustajana kaupungissa.

Viipurin tuomiokirkossa käytettiin 1570-luvun lopulla ja 1580-luvulla 1576 
ilmestynyttä Juhana III:n Liturgiaa eli teoksen kansien värin mukaan nimet-
tyä Punaista kirjaa. Tätä katolisen ja evankelisen messujärjestyksen välimuo-
doksi luonnehdittua kirjaa oli näet Juhana III:n määräyksestä noudatettava 
koko valtakunnassa. Toinen samansuuntainen määräys annettiin 1578, jolloin 
”Suomen” papistoa vaadittiin käyttämään Punaisen kirjan ohella myös 1571 
ilmestynyttä ruotsinkielistä kirkkojärjestystä ja latinankielistä Nova Ordinantia 
-kirkkojärjestystä vuodelta 1576. Molemmat kirkkojärjestykset sisälsivät myös 
liturgisia määräyksiä. Tämä ilmensi Juhana III:n halua valvoa isänsä tavoin 
yhtenäistä kirkollista käytäntöä ja myös oman valtansa toteutumista kaikkialla 
kuningaskuntansa alueella.111 

Punaista kirjaa sekä Kirkkojärjestys 1571:tä ja Nova Ordinantia’a on näin 
käytetty kaikissa Viipurin kirkoissa. Tästä todistanee se, että Viipurin tuomioro-
vasti eli tuomiokirkon kirkkoherra, koulumestari, hospitaalinsaarnaaja ja neljä 
kappalaista allekirjoittivat muiden suomenkielisten pappien kanssa Turussa 
1593 asiakirjan, jossa he lupasivat olla käyttämättä Punaista kirjaa ja irtisanou-
tuivat sen teologisesta sisällöstä.112 He olivat siis olleet sitoutuneita Punaisen 
kirjan määräämän liturgiseen käytäntöön, jonka he joutuivat nyt hylkäämään 
poliittisten voimasuhteiden muutosten takia.
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Tuomiokirkossa ja muissa kaupungin kirkoissa voi kuitenkin olettaa käyte-
tyn myös Paulus Juustenin messukirjaa vuodelta 1575. Juustenin messukirjaa 
käytettiin erityisesti 1580-luvulla niin, että papit tekivät siihen käsin lisäyksiä 
Punaisen kirjan mukaisesti.113

Kaarle-herttuan, sittemmin kuningas Kaarle IX:n (kuninkaana 1604–1611) 
valtapolitiikka ja sitä tukenut kirkkopolitiikka olivat mainitun Upsalan ko-
kouksen (1593) takana. Hän laaditutti kokouksen päätösten ja Kirkkojärjestys 
1571:n pohjalta uuden liturgisen käytännön noudatettavaksi kaikkialla valta-
kuntansa alueella julkaisemalla 1614 käsikirjan ruotsiksi. Tämä sekä messun 
että kirkolliset toimitukset sisältänyt kirja käännettiin samana vuonna suo-
meksi. Molemmat lienevät olleet käytössä kaikissa kolmessa Viipurin kirkossa. 
Koska kyse oli kuninkaan valta- ja uskontopolitiikasta sekä siihen liittyneestä 
opillisesta ja käytännöllisestä uskonnollisesta elämästä, sitä oli noudatettava 
Viipurissakin ”esivallan uhalla”.114

Viipurin kirkoissa lienee ollut myös ruotsinkielisiä Raamattuja, katekismuk-
sia sekä virsi- ja rukouskirjoja.115 Samoin voi otaksua Agricolan Rukouskirjan 
1544, Uuden testamentin 1548, Piina-kirjan 1549, hänen suomentamiensa Vanhan 
testamentin kirjojen 1551–1552 kuuluneen kirkon omaisuuteen. Suomenkieliset 
katekismukset sekä virsi- ja rukouskirjat 1593–1605 samoin kuin Piae Cantiones 
-laulukokoelma 1582 ovat mahdollisesti olleet käytössä myös Viipurin tuomio-
kirkossa.116 Reformaatioaikakauden uusien ohjekirjojen oli tarkoitus muokata 
kirkollisen käytänteitä.

Messu ja jumalanpalvelus

Ajanjaksolla 1554–1618 jumalanpalveluselämässä tapahtui sekä sisällöllisiä että 
rakenteellisia muutoksia kaikissa Viipurin kolmessa kirkossa, jotka käytetystä 
kielestä riippumatta ja pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta olivat saman-
kaltaisia, sillä sekä kirkollinen että kuninkaallinen esivalta vaati liturgista yh-
tenäisyyttä koko valtakunnan alueella. Kuten aiemmin on todettu, Viipurin 
sotilaspoliittinen asema painotti tätä yhdenmukaistamista.117

Viipurin papisto toimitti messun 1550-luvun jälkipuoliskolta 1570-luvun al-
kupuolelle edellä mainittujen ruotsalaisten ja suomalaisten 1540–1570-lukujen 
jumalanpalvelusjärjestysten mukaan. Kaarle-herttua pakotti vuonna 1593 pa-
piston luopumaan Nova Ordinantiasta ja Punaisesta kirjasta. Juustenin messu 
sai olla käytössä, kunhan siitä poistettiin Punaisen kirjan mukaiset teologiset 
korostukset. Tämä johtui siitä, että Juustenin messu kuului itse asiassa myös 
ruotsalaiseen 1541 messutraditioon. Vuoden 1614 uusi messujärjestys puoles-
taan sisältyi samana vuonna julkaistuun käsikirjaan, jossa ei enää käytetty 
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ehtoollisen sisältäneestä jumalanpal-
veluksesta termiä messu, vaan koko 
toimitus oli nyt nimeltään jumalan-
palvelus. Tästä huolimatta tarkoituk-
sena oli antaa ohjeet nimenomaan 
ehtoollisen sisältäneeseen jumalan-
palvelukseen.118

Ruotsalainen 1541 messutraditio 
sisälsi ainoastaan ohjeet messujär-
jestyksen runkoa eli messun kiinteitä 
osia varten. Siinä ei ollut samanlaisia 
ohjeita messun vaihtuvia osia varten 
kuin Missale Aboensessa. Alussa olivat 
vapaaehtoinen rippi (kehotus synnin-
tunnustukseen, synnintunnustus ja 
-päästö), kehotus ehtoolliselle osal-
listujille sekä papin latinankielinen 
rippi (synnintunnustus ja -päästö). 
Tämän jälkeen seurasivat kaikki mes-
sun muut osat, joita oli yhteensä 23. 
Ne sisälsivät lukukappeleita Vanhasta 
ja Uudesta testamentista, rukouksia, 
kiitos- ja ylistyslauluja, uskontunnus-
tuksen ja siunauksen. Papille annet-
tiin myös ohjeita, mistä hän saattoi 
saada materiaalia messun vaihtuvia 
osia varten.119

Ruotsalainen 1541 messutraditio, 
johon siis Agricolan ja Juustenin 
messut kuuluivat, oli kauttaaltaan 
kansankielinen, mutta runko vastasi 
Missale Aboense’n järjestystä. Siihen 
verrattuna saarnan aseman korostui, 
mutta ei ollut kokonaan uusi Viipurissakin käytössä olleessa messukäytän-
nössä, johon kansankielinen saarna oli aikaisemminkin kuulunut. Toinen 
merkittävä muutos liittyi ehtoolliskäytäntöön, tosin siinäkin lähinnä eräisiin 
sanavalintoihin ja -muotoihin, jotka heijastivat reformatorisen ehtoollisteo-
logian painotuksia.120

Punaisen kirjan käyttö muutti messukäytäntöä Viipurissakin jonkin verran 

Reformaation edetessä moni osa kirkkojen sisustuksesta 
säilyi katolisessa muodossa. Niinpä alttarikaapit pidettiin 
alttareilla, mutta vähitellen 1600-luvulla niitä alettiin korva-
ta uuden maun ja uuden teologian vaatimilla alttarilaitteilla 
– tietysti talouden niin salliessa. Todennäköisesti Viipurin 
tuomiokirkkoon hankittiin viimeistään vuoden 1628 tuhoi-
san palon jälkeen uusi sisustus, jonka joukossa on ollut 
monumentaalinen renessanssin ja kehittyvän barokin tyylin 
mukainen alttarilaite. Kokonaisuus on kadonnut, mutta 
käsityksen alttarilaitteen mahtavuudesta saa vuodelta 1671 
olevasta Pyhtään kirkon alttarilaitteesta.
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konservatiiviseen suuntaan, mikä tässä tapauksessa merkitsi joidenkin katolis-
peräisten painotusten paluuta messujärjestykseen. Tästä huolimatta Punainen 
kirja oli reformatorinen, ei katolinen messujärjestys. Liturgiariidan ratkaisu 
Upsalassa 1593 ja uusi käsikirja loivat uuden ruotsalaisen jumalanpalveluksen, 
jossa luonnollisesti oli edelleen mukana runsaasti varhempia käytäntöjä. Ky-
seessä oli joistakin painotuseroista huolimatta itse asiassa sama liturginen 
käytäntö. Saarnan asema jumalanpalveluksessa korostui entisestään. Tähän 
liittyi edellisellä vuosisadalla syntyneen saarnatuoliliturgian eli saarnan yhtey-
dessä olleen liturgisten osien muotoutuminen korostamaan saarnan asemaa 
jumalanpalveluksen keskuksena.

Viipurin kirkoissa on ollut saarnatuoleja keskiajalta alkaen, mutta vanhem-
mista ei ole sen enempää kirjallisia kuin aineellisia jälkiä. Näin siis myös re-
formaation aika aina luterilaisen ortodoksian ajan alkuun on pimennossa, ja 
ensimmäinen varma tieto saarnatuolista on 1600-luvun puolivälistä. Tämäkin 
laite on hävinnyt.121 Saarnan aseman korostuessa ehtoollisen merkitys juma-
lanpalveluksessa väheni, sillä ruotsalainen käytäntö salli jumalanpalveluksen 
viettämisen ilman ehtoollista.122 Messu ja jumalanpalvelus alkoivat siis vähi-
tellen 1500-luvun jälkipuoliskolla muuttua.

Pyhimysten kunnioittamisessa tapahtunut muutos

Kirkollinen kalenteri säilyi Viipurin kirkoissakin periaatteessa entisellään siinä 
mielessä, että siellä pelastushistorian mukaisen kirkkovuoden ohella viestettiin 
myös pyhimysten muistopäiviä. Viimeksi mainittua oli kuitenkin karsittu niin, 
että jäljelle jäivät vain raamatullisten ja sellaisten pyhimysten päivät, jotka 
olivat kansanperinteessä merkittäviä juhlapäiviä. Niitä oli Agricolan messun 
mukaan yhteensä 37, Kirkkojärjestyksen 1571 ja Nova Ordinantia’n mukaan 23 ja 
Juustenin messun mukaan 22 kappaletta. Kirkollinen esivalta korosti tällaisten 
pyhimysten esikuvallisuutta ja sitä, että heidän avullaan voitiin opettaa kristin-
uskon perusasioiden soveltamista arkielämään. Tämä vaikutti myös messujen 
määrän vähenemiseen, sillä vuoden jokaisena päivänä ei ollut tarpeen enää 
viettää messuja. Votiivimessut jäivät myös pois, mutta ensimmäinen messu lie-
nee säilynyt tuomiokirkossa yleisvaltakunnallisen käytännön mukaan pyhä- ja 
sunnuntaipäivisin ennen pääalttarilta toimitettavaa päämessua. Ensimmäinen 
messu on voinut tapahtua Viipurin tuomiokirkossa jollakin sen sivualttareista, 
sillä Kirkkojärjestys 1571 salli sellaisten olemassaolon kaupunkien kirkoissa.123 
Näin reformaatio muutti ja mukautti pyhimysten kunnioittamiseen liittynyttä 
käytäntöä, muttei lakkauttanut sitä kokonaan.



VIIPURIN KIRKOLLINEN ELÄMÄ JA SEN VAIKUTUS KIRKOLLISEEN KULTTUURIIN |  59 

Rukoushetket

Koska rukoushetkien vietto jatkui 1500-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla Suomessa, voi näin 
otaksua tapahtuneen myös Viipurissa, ainakin 
tuomiokirkossa mutta mahdollisesti myös domini-
kaanikirkossa. Syyn tähän otaksumaan antaa Paulus 
Juustenin synodaalistatuuttien 1573 eli piispan pap-
peinkokouksessa antamien määräysten lausuma, 
jonka mukaan piispa piti rukoushetkiä hyödyllisinä 
”opetuksen, kiittämisen ja rukoilemisen” kannalta. 
Siksi rukoushetkiin tuli piispan mukaan kuulua raa-
matunlukua sekä kiitos- ja pyyntörukouksia. Piispa 
kuitenkin tähdensi, että kaikkien pienien rukoushet-
kien (prima, tertia, sexta ja noona) vietto ei ollut vält-
tämätöntä. Tämä ilmentää sitä, että rukoushetket 
olivat saaneet reformatorisen leiman. Siksi ne saivat 
jäädä jumalanpalveluselämän osiksi.124 

Kirkolliset toimitukset

Kirkollisia toimituksia suoritettiin vuosina 1554–
1618 Viipurin kirkoissa kielestä riippumatta ruotsa-
laisen 1541 käsikirjatradition mukaan, johon Agrico-
lan käsikirja 1549 myös kuului. Kirkkojärjestys 1571 
ja Nova Ordinatia -kirkkojärjestys 1576 täsmensivät 
määräyksillään joitakin yksityiskohtia eri toimituk-
sissa. Ruotsin- ja suomenkielinen kirkkokäsikirja 
1614 antoivat sitten uudet, aikaisemmasta jonkin 
verran poikkeavat ohjeet näiden toimitusten suo-
rittamisesta. 

Kastetoimituksen rakenne pysyi samana kuin en-
nen reformaatiota, mutta toimituksen liittyneiden 
rukousten ja toivotusten sanamuotoja muokattiin 
evankelisen opin mukaisiksi. Kastetoimituksesta 
oli myös poistettu sellaisia elementtejä, jotka eivät 
vastanneet tämän opin mukaista uskontulkintaa. Toisaalta kaavaan oli lisätty 
esimerkiksi joitakin  Lutherilta otettuja kohtia. Toimitukseen liittyneitä ver-
tauskuvallisia elementtejä poistettiin edelleen käsikirjassa 1614. Kasteen paikka 
siirrettiin tuolloin myös kirkon kuoriin.125

Kasteeseen liittyviä esineitä ja sisustuksen 
osia on Viipurin hiippakunnan alueelta 
säilynyt vain muutama, mutta ei yhtään 
Viipurista. Todennäköisesti ainakin kau-
punginkirkossa (vuodesta 1554 lähtien 
tuomiokirkossa) on ollut keskiajalla kalk-
kikivestä veistetty kasteallas eli funtti, 
mutta se on hävinnyt aikojen saatossa. 
Viipurilaisen kastealtaan kanssa saman-
kaltaisia lienevät Pernajan ja Hollolan 
funtit. Useimmissa Viipurin hiippakunnan 
kirkoissa lienee ollut puinen kastevadin- 
tai maljan jalusta, vastaavanlainen kuin 
kuvan laite Hauhon kirkosta. Tämänkaltai-
sia esineitä tehtiin jo 1200-luvulta lähtien 
aina 1600-luvulle asti.
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Avioliittoon vihkimistoimitus suoritettiin edelleen kirkon ovella eli käy-
tännössä siis asehuoneessa, sisällä kirkossa ja morsiustalossa. Toimituksen 
rukousten ja muiden osien sanamuotoja muokattiin paikoitellen vastaamaan 
evankelista uskontulkintaa, mutta muutokset eivät olleet suuria. Käsikirjassa 
1614 toimituksen suorituspaikka muutettiin tapahtuvaksi kokonaan sisällä 
kirkossa, joten asehuoneen eli eteisen liturginen asema heikkeni kirkkoraken-
nuksessa. Morsiushuoneessa tapahtunut siunaus säilyi edelleen vain hieman 
muuttuneena.126

Kuolemaan ja hautaukseen liittyneitä toimituksia sen sijaan karsittiin 1541 
ruotsalaisessa käytännössä siten, että niihin kuului ainoastaan sairaan luo-
na käyminen ja hautaus kirkossa tai kirkkomaalla. Tästä huolimatta vainajan 
kotona suoritettu hartaushetki ennen hänen kuljettamistaan kirkolle jäi käy-
tännöksi. Kaikkien näiden toimitusten sisältöä muutettiin kuitenkin jonkun 
verran evankelisen uskontulkinnan mukaisiksi. Kuoleman muistopäivinä vie-
tetyt messut ja vigiliat sen sijaan poistettiin kokonaan.127

Arkeologisia tietoja hautauksista on hyvin vähän, sillä valtaosa tutkimuk-
sista on tehty aikana, jolloin tutkijapiireissä oltiin enimmälti kiinnostuneita 
rakenteista. Viime vuosina on kuitenkin tullut esille kiinnostavia seikkoja Mi-
kael Agricola -seuran aloitteesta käynnistyneiden tutkimusten myötä. Alek-
sandr Saksan ja Panu Savolaisen tutkimuksissa on havaittu kaupunginkirkon 
(tuomiokirkon) lattian alle haudattujen suuri määrä. Niinpä esimerkiksi vuo-
sina 1599–1601 tällaisia hautauksia oli 60, kun taas kirkkomaalle haudattiin 
127 vainajaa.128

SUURVALTA-AJAN AJAN HIIPPAKUNTAKESKUS 1618–1711

Hiippakunnan piispat ja ”uudet” seurakunnat ja kirkkorakennukset

Hiippakunnallinen toiminta alkoi uudestaan 1618, jolloin piispanistuimelle 
nousi Olaus Elimaeus (n. 1570–1629, piispana 1618–1629).129 Viipurin hiippakun-
nan alueen laajuus vaihteli ajanjaksolla 1618–1711. Kuningas Kustaa II Adolf 
(kuninkaana 1611–1632) liitti siihen 1617 valloittamansa Käkisalmen läänin ja 
Inkerin. Kuningatar Kristiinan hallinto muodosti niistä 1641 oman kirkollisen 
hallintoalueen. Turun ja Viipurin piispat kilpailivat 1620-luvun lopussa Viipu-
rin hiippakunnan läntisistä alueista, jotka muodostuivat Hämeenlinnan ja 
Porvoon läänien seurakunnista. Seurakuntia oli kaikkiaan 16: Hauho, Hollola, 
Iitti, Jämsä, Lammi, Laukaa, Padasjoki, Rautalampi ja Sysmä Hämeen linna-
läänissä sekä Helsinki, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Mäntsälä, Pernaja, Porvoo ja 
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Sipoo Porvoon läänissä. Valtiovalta palautti nämä verotulojen kannalta oleel-
liset seurakunnat takaisin Viipurin piispan hallintaan 1647. Tässä yhteydessä 
hän sai hallittavakseen myös Kuhmoisen, Orimattilan, Saarijärven ja Viita-
saaren seurakunnat, jotka olivat syntyneet seurakuntajakojen seurauksena 
1630–1640-luvuilla.130

Viipurin piispat tekivät 1625–1653 kaikkiaan 27 seurakuntajakoa. Savon 
alueelle syntyivät tällä tavoin Iisalmen, Joroisten, Joutsenon, Kangasnimen, 
Kerimäen, Kymin, Laukaan, Leppävirran Luumäen, Ristiinan, Savitaipaleen, 
Sulkavan ja Valkealan seurakunnat. Käkisalmen läänissä saivat taas alkunsa 
Ilomantsin, Impilahden, Jaakkiman, Kiteen, Kurkijoen, Liperin, Pielisjärven, 
Pyhäjärven, Pälkjärven, Raudun, Räisälän, Salmen, Tohmajärven ja Uukunie-
men seurakunnat.131 Kirkollisen organisaation ja aluejaon tehostamisella oli 
merkitystä sekä Viipurin hiippakunnan toiminnalle että ulkopoliittisestikin, 
sillä se vahvisti läntisen kulttuurin – niin uskonnollisen kuin maallisen – kiin-
teytymistä eleenä ja toimintana Moskovan johtaman venäläisen ja ortodoksi-
sen maailman suuntaan. Tavoitteen voi arvioida olleen sama kuin jo 1300-lu-
vulla, joskin eri painotuksin.

Hiippakunnan johto pyrki johdonmukaisesti pitämään yllä ja kehittämään 
seurakuntien toimintaa. Keinot olivat samat kuin Turussa ja myös vaikeudet 
olivat samat, sillä etäisten alueiden ohjeistus ja varsinkin niiden valvonta 
saattoi olla vaikeaa. Viipurin kulttuurinen vaikutus oli kuitenkin suuri piispo-
jen kiertäessä seurakuntia tarkastusmatkoillaan ja delegoidessa samoja töitä 
pienempien alueiden rovasteille. Tämä näkyy esimerkiksi kirkollisten ran-
gaistusten käytännöissä, kuten jalkapuun rakentamisvelvoitteena kuhunkin 
seurakuntaan.132 Kirkkojen sisustusta saatettiin sen sijaan kiittää.133 Kirkkomaa 
ja varsinkin sen aita, portit ja kellotapuli olivat jatkuvan silmälläpidon aiheita 
eikä ihmekään, sillä ne olivat varsin näkyviä piirteitä piispan tai rovastin tul-
lessa kirkolle tarkastusta varten.134 Tarkkaa silmälläpitoa vaativat myös hau-
taukset niin kirkon lattian alle kuin kirkkomaalle.135 Uukuniemellä kävi 1694 
ilmi, että jotkut hautasivat kirkkomaan sijaan vainajansa salaa vanhoihin ve-
näläisiin hautauspaikkoihin, mitä pidettiin epäkristillisenä ja rangaistavana.136 
Samoin huolehdittiin soittokellojen hankkimisesta ja kunnossapidosta, sillä 
massiivisina ja toisinaan Tukholmasta saakka hankittuina pronssiesineinä ne 
olivat pitäjien arvokkainta omaisuutta. Jopa ihmisten ulkonäköön kiinnitettiin 
huomiota: eräiden kiteeläisten talonpoikien tuli leikata Herran ehtoollisella 
pahennusta herättäneet pitkät ja likaiset partansa.137 

Viipurin tuomiokirkko oli hiippakunnan kirkkorakennusten esikuva. Se oli 
säilynyt edellisen vuosisadan tapahtumista verraten hyvin, joskin seurakuntien 
talous, ja niin muodoin myös Viipurin, oli käytännössä romahtanut. Tämän 
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on täytynyt aiheuttaa rakennusten ja 
niiden sisätilojen vähittäistä kulu-
mista ja vaurioitumista samoin kuin 
joidenkin sisustuselementtien, kuten 
sivualttarien ja sakramenttisäiliöiden 
poistamista. Uuden vuosisadan alku 
oli sekä ylentävä että traaginen: yh-
täältä hiippakunnan toiminta järjes-
tyi kunnolla viimeinkin vuonna 1618, 
jolloin uuden piispan nimityksen 
kautta hiippakunnan ja sen tuomio-
kirkon toiminta vakiintui. Toisaalta 
kirkko vaurioitui vuonna 1628 pahasti 
tulipalossa, jolloin tuhoutui vesikaton 
lisäksi sisätilat ja jopa hautarakentei-
ta.138 Todennäköisesti suuri määrä, 
ehkä valtaosa tai jopa kaikki katoli-
sen kulttitilan puisista osista (kuten 
alttari- ja pyhimyskaapit, krusifiksit, 
kuoriaita mahdollisine lehtereineen, 
kuori- ja muut penkit, saarnatuoli ja 
muut saarnaan liittyneet sisustuksen-
osat) paloivat tuhkaksi.

Kirkon pysyvä hierarkkinen kohot-
taminen muiden kirkkojen yläpuo-
lelle ja palotuho lienevät tarjonneet 
hiippakunnan johdolle mahdolli-
suuden aloittaa ikään kuin puhtaalta 
pöydältä rakennuksen entisen loiston 
palauttamisen ja ylittämisen uuden 
muodostuvan luterilaisen ortodok-
sian kuvaihanteiden hengessä. Pian 
palon jälkeen (1629) kirkolle kerättiin 

koko Ruotsin valtakunnasta kolehti. Uudistushankkeen lienee käynnistänyt 
piispa Olaus Elimaeus ja laajennuksen suunnitteli ja johti ehkä saksalainen 
rakennusmestari Peter Holtgref.139 Holtgref saattoi viimeistellä töitä vielä 1638, 
jolloin hänet mainitaan oleskelleen kaupungissa.140 Suurin varsinaiseen kirkko-
rakennukseen kohdistunut muutos oli sen laajentaminen pohjoiseen vajaalla 
kymmenellä metrillä. Tämän kirkon mittaisen käytävämäisen tilan käytöstä 

Henrik Fleming (1584–1650) kuului aikanaan Ruotsin val-
takunnan merkittävimpiin aatelisherroihin 1600-luvulla. 
Fleming teki myös monenlaisia kallisarvoisia lahjoituksia 
kirkoille, sillä hän lahjoitti saarnatuolin ainakin kuuteen 
Suomessa olevaan temppeliin. Viipurin tuomiokirkko sai 
omansa 1640-luvulla. Se on hävinnyt aikojen kuluessa, 
mutta kuvan laite vuodelta 1622 Naantalin keskiaikaisesta 
birgittalaisluostarin kirkosta kertoo, kuinka loistokkaista 
laitteista oli kysymys.
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ei ole kunnollisia tietoja, mutta mitä ainakin sen itäisimpiä osia käytettiin 
muihin kuin kirkollisiin toimituksiin. Siellä ovat voineet esimerkiksi olla tilat 
sakaristolle, koululle ja tuomiokapitulin istuntokamarille. Sen sijaan länsiosa 
on voinut kaariaukkojen välityksellä olla yhteydessä kirkkosaliin.141

Kirkon sisustussuunnitelmista ja toteumasta on vain niukalti tietoja. Kirk-
koon tehtiin ainakin urut, mikä oli ajankohtana poikkeuksellista Suomen 
alueella: tiettävästi sellaiset oli vain Turun tuomiokirkossa. Hankinnan pe-
rusteella sisustussuunnitelma on ollut kunnianhimoinen. Sisustaminen on 
voinut jatkua vielä 1640-luvulla, jolloin Viipurin käskynhaltijanakin toiminut 
vara-amiraali Henrik Klasson Fleming (1584–1650) lienee lahjoittanut kirkolle 
saarnatuolin, mikä vuonna 1694 mainitaan kirkon loistavaksi komistukseksi. 
Vuoden 1647 tiedon mukaan kuorissa oli kuninkaan ja kuningattaren kunnia-
istuimet, kun taas seuraavan vuosikymmenen lähteissä mainitaan piispan ja 
linnanisännän istuimet. Pilareissa ja seinissä on ollut ripustettuna aateliston 
hautauskulttuuriin kuuluneita vaakunoita ja lattiassa hautalaakoja.142

Vaikka tiedot ovat niukkoja, voi edellä sanotun perusteella päätellä Viipu-
rin tuomiokirkon sisätilan olleen kokonaisuutena korkealuokkainen ja mo-
nimuotoinen. Yksikään hiippakunnan muista kirkoista ei voinut päästä edes 
lähellekään sitä, vaan oli mentävä Tallinnaan tai Turkuun nähdäkseen vaikut-
tavampaa. Oman hiippakunnan seurakunnille kirkon on täytynyt olla esikuva, 
jonka visuaalisia piirteitä todennäköisesti pyrittiin mahdollisuuksien mukaan 
tavoittelemaan.

Vuoden 1650 tienoilta aina Viipurin valtaukseen asti tuomiokirkko säilyikin 
kuvatussa asussaan, mutta kesäkuun 1710 piirityksessä se sai tykistötulessa 
useita osumia ja vaurioitui pahoin. Viipurin valloituksen jälkeen rakennuksen 
aika Viipurin hiippakunnan tuomiokirkkona käytännössä päättyi, ja se siirret-
tiin tsaarin käskystä ortodoksisen kirkon omistukseen.143

Muiden Viipurin kaupungin kirkkojen osa oli sen sijaan vaatimattomampi. 
Fransiskaanien jätettyä konventtinsa noin vuonna 1541 ei sen kivikirkkoa näytä 
enää käytetyn. Esimerkiksi vuonna 1636 sen sanotaan olevan hylätty ja ilman 
vesikattoa. Jotain toimintaa siellä on toisinaan ollut, varmuudella viimeisen 
kerran vuonna 1706. Viimein vuonna 1741 kirkko hävitettiin lopullisesti.144 Fran-
siskaanien kirkolla ei näin ollut kulttuurista merkitystä reformaation jälkeises-
sä Viipurissa juuri lainkaan. Dominikaanien kirkko oli hylkäämisensä jälkeen 
ilman kirkollista käyttöä pitkähkön ajan. Vuonna 1594 sattuneen tuhoisan pa-
lon jälkeen rakennus korjattiin ja sitä käyttivät suomenkieliset kaupunkilaiset 
varakkaiden ruotsalaisten ja saksalaisten pitäessä omanaan tuomiokirkkoa. 
Kautta koko 1600-luvun kirkko oli vaatimattomassa kunnossa seurakuntalais-
ten vähävaraisuuden takia.145
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Varsinaisen kaupungin pohjoispuolella oleva Siikaniemeksi kutsuttu esikau-
punkialue sai 1500-luvun jälkipuoliskolla kirkkoherran ja siitä muodostettiin 
seurakunta, joka sai 1580-luvulla oman kirkon. Kirkosta ei kuitenkaan tiedetä 
juuri muuta kuin että se oli keskiaikaista rakennustapaa noudatellen poh-
jakaavaltaan suorakaiteenmuotoinen.146 Alueen väestön kasvaessa rakennus 
korvattiin uudella heinäkuussa 1664 käyttöön vihityllä Pyhän Kolminaisuuden 
kirkolla. Lars Petterssonin mukaan rakennuksen pohjakaava edusti todennä-
köisesti Ruotsissa tuolloinp kaikkein moderneinta kirkkoarkkitehtuuria eli ris-
tirakennuksen muotoista keskeiskirkkoa. Luultavasti muotoratkaisuun vaikutti 
sekä linnan haltija – linna oli osa Siikaniemen seurakuntaa – että rakennuksen 
sijainti hiippakunnan ja läänin pääkaupungissa. Kirkon asemaa korostaa se, 
että sinne hankittiin myös urut. Kuten edellä todettiin, ensimmäisen kerran 
Viipurin hiippakunnan alueella urkuja oli soitettu tuomiokirkossa vuoden 1636 
vaiheilla. Rakennus tuhoutui Viipurin piirityksen yhteydessä 1710, eikä siitä ja 
sen sisustuksesta tiettävästi ole jäänyt jäljelle ja talteen mitään.147

Liturgiset ohjekirjat

Vuoden 1614 käsikirja sisälsi siis ohjeet sekä jumalanpalveluksen että kirkollis-
ten toimitusten suorittamista varten. Se paalutti uskonopillisesti sen poliitti-
sen ja kirkollisen tilanteen, joka oli syntynyt Upsalan kokouksen pohjalta 1593. 
Poliittinen valta oli Kaarle IX:n käsissä, ja hän käytti uskontoa ja uskonopillista 
tulkintaa hyväkseen valtansa vakiinnuttamiseen. Vuoden 1614 käsikirja oli sii-
hen liittyvine ohjeineen uskonopillisen tulkinnan käytännön sovellus, jonka 
painoarvoa lisäsi sen virallinen, kuninkaallinen, asema, jonka vuoksi sitä piti 
noudattaa kaikkialla valtakunnassa. Näin varmistettiin, että jumalanpalvelu-
selämä toteutettiin samalla tavalla kaikkialla Ruotsin valtakunnan alueella, 
myös Viipurin hiippakunnassa. Tämä näkyi myös siitä, että ruotsinkielisen 
käsikirjan suomennos oli lähes sanatarkka alkuperäisestä. Poikkeukset alkupe-
räisestä muutamissa yksityiskohdissa johtuivat lähinnä Turun hiippakunnan 
perinteisistä liturgisista tavoista.148

Piispa Olaus Elimaeus julkaisi ruotsinkielisen käsikirjan 1614 tarkan suomen-
noksen vuonna 1629 poistaen tällöin käännöksestään kaikki edellä mainitut pie-
net sisällölliset ja kokonaisuuden kannalta mitättömät erot. Näin Viipurin piispa 
halusi jatkaa jo edellisellä vuosisadalla hiippakunnassaan noudatettua käytän-
töä, jonka mukaan toimittiin tarkasti maallisen keskushallinnon määräysten 
mukaan. Silti Elimaeus otti huomioon hiippakuntansa vakiintuneet, perinteiset 
jumalanpalveluskäytännöt, joihin lisäsi yhden sellaisen lisävaihtoehdon, jota ei 
ollut lainkaan ruotsin- ja suomenkielisessä vuoden 1614 käsikirjassa.149
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Ruotsinkielisestä käsikirjasta otettiin uusintapainoksia 1637, 1671 ja 1682. 
Suomenkielisestä käsikirjasta julkaistiin puolestaan uusintapainos 1669, johon 
oli lisätty yksi sellainen esirukousvaihtoehto, jota ei ollut ruotsinkielisissä 1614 
ja 1637 eikä suomenkielisissä 1614 ja 1629 käsikirjoissa.150 Tämä lisäys osoittaa, 
että Suomessa, myös Viipurin hiippakunnassa noudatettu liturginen käytäntö 
ei ollut identtinen Ruotsissa harjoitetun tradition kanssa. 

Kuningas Kaarle XI:n (kuninkaana 1660–1697) aikana vuonna 1693 julkaistu 
käsikirja taas otti huomioon vuoden 1686 kirkkolain jumalanpalveluselämään 
tekemät täsmennykset. Tämä niin kutsuttu karoliininen kirkkolaki manifes-
toi myös kirkollisesti kuninkaan yksinvallan ja sinetöi koko 1600-luvun ajan 
käynnissä olleen prosessin, jonka tuloksena kuninkaan asema kirkon ylimpänä 
johtajana oli kiistaton. Kirkkolain ja kirkkokäsikirjan yhteys kuninkaallisina 
säädöksinä aikaansaivat sen, että vuonna 1694 julkaistu suomenkielinen kä-
sikirja oli tarkka käännös ruotsinkielisestä esikuvastaan edelliseltä vuodelta. 
Niissä oli vain yksi pieni Suomen oloista johtunut poikkeama.151 

Viipurin tuomiokirkossa, entisessä dominikaanikirkossa ja Siikaniemen kir-
kossa voi siis otaksua käytetyn mainittuja käsikirjoja sen mukaan, mitä kieltä 
kussakin kirkossa käytettiin. Ruotsinkielisten, tuomiokirkossa kokoontunei-
den säätyläisten ja taloudellisesti vauraan väestönosan uskonnollisten tarpei-
den papillinen hoito tapahtui otaksuttavasti ruotsinkielisestä käsikirjasta 1614 
uusintapainoksineen ja vuoden 1693 käsikirjasta. Vastaavasti kahdessa muussa 
Viipurin kirkossa voi otaksua käytetyn suomenkielisiä vuosien 1614, 1629, 1667 
ja 1694 käsikirjoja, mutta nämä liturgiset ohjekirjat lienevät kuuluneet myös 
Tuomiokirkon käyttökirjoihin, erityisesti Olaus Elimaeuksen käsikirja vuodelta 
1629. Saksankielisen väestön käyttämistä liturgisista ohjekirjoista ei ole tietoja, 
mutta heidän voi otaksua käyttäneen saksalaiselta protestanttiselta kieli- ja 
kulttuurialueelta hankittuja painatuksia.

Jumalanpalvelukset

Säilynyt lähdeaineisto osoittaa, että papisto noudatti Viipurissa ja koko hiip-
pakunnan alueella käsikirjojen ohjeita täsmällisesti. Liturginen yhdenmukais-
taminen toteutui siis juuri siten kuin sekä valtiollinen että kirkollinen esivalta 
tahtoi ja määräsi. Saarnatuoliliturgiassa kirkollinen esivalta salli papistolle 
pieniä poikkeuksia, sillä käsikirjojen ohjeet antoivat tähän itse asiassa mah-
dollisuuden. Kirkollinen esivalta kiinnitti huomiota vuoden 1686 kirkkolain 
kieltämiin seremonioihin, kuten esimerkiksi polvistumiseen antaessaan oh-
jeita vuosien 1693/1694 käsikirjan käytöstä. Viipurin ja sen hiippakunnan pa-
pisto poikkesi käsikirjasta 1600-luvun lopulla toimittaessaan ehtoollisetonta 
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jumalanpalvelusta pyrkiessään saamaan sen liturgisesti käsikirjan määräyksiä 
monipuolisemmaksi.152 Näin muutokset jumalanpalveluskäytännöissä jatkuivat 
1600-luvulla. Erona aikaisempaan oli kuitenkin se, että nyt valtiovalta ryhtyi 
määräämään myös toimitusten sisällöistä.

Pyhimysten muistopäivät ja rukoushetket

Viipurin kirkoissa noudatettu kirkollinen kalenteri koostui pääsääntöisesti 
juhla- ja pyhäpäivistä, jotka saattoivat osua myös viikon arkipäiville. Tämän 
lisäksi kirkkovuodessa oli raamatullisten ja kansanperinteessä merkittävien 
pyhimysten muistopäiviä, joita oli jonkin verran vähemmän kuin 1500-luvulla. 
Näitä yhteensä 16 muistopäivää vietettiin edelleenkin arkena, mikäli ne vuo-
denkierrossa osuivat tällaisille päiville.153

Messun vietto lienee tapahtunut Viipurin tuomiokirkossa ruotsiksi ja sak-
saksi sekä suomenkielisten ja Siikaniemen kirkoissa puolestaan suomeksi 
juhla- ja sunnuntaipäivinä 1600-luvulla vakiintuneen tavan mukaan klo 8–10 

Viipurin vanha tuomiokirkko tuhoutui pahoin talvisodassa Neuvostoliiton pommitus aiheutta-
massa tulipalossa 18. helmikuuta 1940. Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti Erkki Kartano 
oli yksi niistä tutkijoista ja antikvaareista, jotka dokumentoivat suomalaisten vallattua Viipurin 
takaisin kaupungin tuhoutunutta ja säilynyttä rakennuskantaa syksyllä 1941. Kartano otti tämän 
kuvan kellotornin huipusta kohti luodetta. Kirkonrauniosta pystyy edelleen hyvin hahmottamaan 
rakennuksen pääpiirteet.
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aikoihin. Edelleen voidaan olettaa, että kaikissa kirkoissa oli vielä pyhä- ja sun-
nuntaipäivinä vielä messua edeltänyt ottesång- ja sitä myöhemmin seurannut 
aftonsång-jumalanpalvelus eli aamu- ja iltasaarnat. Oletus perustuu siihen, 
että Turun piispa Isaacus Rothoviuksen (1572–1652, piispana 1627–1652) aika-
na syntyi tapa toimittaa nämä saarnat ”suurissa Suomen kaupungeissa” sekä 
ruotsiksi että suomeksi. Viipurin kirkoissa lienee ollut myös keskiviikko- ja 
perjantai-iltaisin viikkojumalanpalvelus eli -saarna sekä rukous maanantaina, 
tiistaina, torstaina ja lauantaina samoin kuin pyhäpäivien aattoina. Käytäntö 
pitää aamu-, ilta- ja viikkosaarnoja vakiintui 1600-luvun aikana niin, että Kirk-
kolaki 1686 määräsi ne pakollisiksi. Tästä huolimatta viikkosaarnoilla ei ollut 
kovin suurta merkitystä. Näiden jumalanpalvelusten pääpaino oli saarnassa ja 
katekismuksen huoneentaulun opetuksessa tarkoituksenaan myös vakiinnut-
taa yhteiskunnallista rauhaa kolmisäätyopin hengen mukaisesti. Aamusaarna 
korvasi perinteisen laudes-rukoushetken ja ensimmäisen messun, ilta- ja viik-
kosaarnat sekä rukoukset taas vesper-rukoushetket. Näin edellisiltä vuosisa-
doilta periytynyt rukoushetkikäytäntö jatkui edelleen 1600-luvun aikana, mutta 
sisällöltään muuttuneessa muodossa. Toinen oleellinen muutos oli, että messu 
kehittyi 1600-luvun aikana pääsääntöisesti ehtoollisettomaksi jumalanpalve-
lukseksi, sillä tapa käydä ehtoollisella ainoastaan kerran vuodessa vakiintui 
tuolloin.154 Pyhimysten muistopäivien ja rukoushetkien kirkolliset käytänteet 
muuttuivat, mutta toimitukset eivät poistuneet kokonaan.

Kirkolliset toimitukset

Kirkolliset toimitukset ja niiden suorittamistavat Viipurin kirkossa eivät muut-
tuneet suuremmin 1693/1694 ruotsin- ja suomenkielisten käsikirjojen perusteel-
la verrattuna vuosisadan alun tilanteeseen. Toimitusten tuolloin vakiintunut 
muoto edesauttoi liturgista yhdenmukaistumista ja sen avulla valtiollista yh-
tenäisyyttä Viipurin hiippakunnassa. Tästä on erityisenä osoituksena valtio-
vallan määräysten mukaan tehdyt pienet muutokset hautaustapoihin, jotka 
kirkollinen esivalta toteutti 1686 kirkkolain ja 1693/1694 käsikirjan määräysten ja 
ohjeiden välityksellä. Toisena osoituksena on, että kaikki kirkolliset toimitukset 
tapahtuivat entistä enemmän jumalanpalveluksen yhteydessä. Viipurin kirkko-
jen papisto lienee suorittanut hautaustoimituksen Rothoviuksen luoman käy-
tännön mukaan iltasaarnan yhteydessä sunnuntai-iltapäivällä. Saarnan koros-
tunut asema näkyi siinä, että arkku sijoitettiin saarnatuolin viereen silloin, kun 
hautaus tapahtui jumalanpalveluksen yhteydessä. Samoin lapsensynnyttäjän 
ja aviovaimon kirkotuksen tuli tapahtua saarnatuolin vieressä, ei enää kirkon 
ovella. 155 Valtiovallan määräykset vaikuttivat näin myös kirkollisiin toimituksiin.
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LOPPUSANAT

Viipurin alueen kirkollisen kulttuurin voi sanoa palautuvan melko kauas 
1290-lukua edeltävään aikaan. Ilmaisu kirkollinen kulttuuri on ymmärrettävä 
alueellisesti väljästi tarkoittamaan esimerkiksi hautaamista, jossa arkeolo-
gisen aineiston perusteella voi nähdä kristillisiä piirteitä esimerkiksi Laato-
kan länsi- ja pohjoisrannikoilla. On vaikea sanoa, toimitettiinko hautaamisia 
täällä itäisen vai läntisen riitin mukaisesti, mutta myöhemmiltä vuosisadoilta 
toki tiedetään Laatokan rantaseutujen asukkaiden olleen nykyilmaisua käyt-
tääksemme ortodokseja. Sen sijaan Kannaksen länsiosien ja Suomenlahden 
rannikon asutus aina Virolahdelle asti lännessä alkoi 1200-luvulla muodostua 
läntisten muuttajien mukana, ja heidän uskonsuuntansa oli katolinen. Lie-
neekin niin, että osittain tähän muotoutuvaan ja maata viljelykseen raivaavaan 
väestöön, niin suomen- kuin ruotsinkieliseen, saattoi tukeutua se poliittis- 
sotilaallinen toimenpiteiden sarja, jonka tuloksena syntyi Viipurin linna ja 
sen asutustihentymä.

Alueen ensimmäiseksi seurakunnaksi on melko varmasti perustettu Viipuri 
ympäristöineen, ja sen keskuskirkon paikaksi päätettiin se, jossa edelleenkin 
on kivisen kirkon raunio vieressä seisovine kellotorneineen. Vuoden 1293 tie-
noon tai ainakin laajemmin 1290-luku voinee määritellä perustamisen ajankoh-
daksi. Seuraavan vuosisadan puoliväliin mennessä perustettiin Kannakselle 
Äyräpään ja Jääsken seurakunnat, Viipurin länsipuoliselle sektorille taas aina-
kin Lappee, Virolahti, Vehkalahti ja Pyhtää. Pohjoisen laajoilla erämaa-alueilla 
mainitaan Savilahden, myöhemmän Mikkelin katolinen kirkkopitäjä jo vuonna 
1329. Hiukan myöhempiä, vuoden 1400 tienoilla tapahtuneita seurakuntamuo-
dostuksia Kannaksella olivat Äyräpäästä irtautuneet Uusikirkko ja Kivennapa.

Tämän noin vuosien 1293 ja 1400 välissä muodostettu seurakuntaverkko oli 
tulevan, 1500-luvun puolimaissa perustettavan Viipurin hiippakunnan ydin. 
Asutuksen laajeneminen ja tihentyminen yhdessä seudun ulkopoliittisen 
merkityksen kanssa tuotti koko ajan lisää kirkollisia alueyksiköitä ja Viipurin 
kaupunkiin peräti kaksi sääntökuntaa, dominikaanit ja fransiskaanit. Ne ja 
Viipurin seurakunta kykenivät varallisuutensa avulla rakentamaan kiviset kir-
kot, aikansa merkittävimmät kirkollisen sisäpolitiikan ja Novgorodin/Venäjän 
rajan läheisyyden takia ulkopolitiikan tukikohdat. Muissa seurakunnissa varat 
riittivät puukirkkoihin.

Viipurissa harjoitettu jumalanpalveluselämä on saattanut saada vaikutteita 
1200-luvun lopulla ja 1300-luvun alussa Linköpingin hiippakunnan liturgisesta 
traditiosta. Se korvaantui viimeistään 1300-luvun lopussa dominikaanisella 
jumalanpalveluselämäkäytännöllä, joka jatkui ainakin 1520-luvun alkupuolelle 
reformaation tuloon asti. Dominikaanista liturgista traditiota voi olettaa käy-



VIIPURIN KIRKOLLINEN ELÄMÄ JA SEN VAIKUTUS KIRKOLLISEEN KULTTUURIIN |  69 

tetyn kaupunginkirkossa sekä dominikaanisen konventin kirkossa ja linnan 
kappelissa, fransiskaanikonventin kirkossa noudatettiin sen sijaan järjestön 
omaan liturgista käytäntöä. Kumpaakin liturgista traditiota varten oli olemassa 
ohjekirjoja jumalanpalveluselämän käytännön toimittamiseen.

Viipurin kirkossa harjoitettu jumalanpalveluselämä muodostui liturgisel-
ta käytöltään messuista, rukoushetkistä, ripistä ja kirkollisista toimituksis-
ta. Niistä määrättiin latinankielisissä kirkollisissa ohjekirjoissa, jotka olivat 
ensin 1300–1400-luvuilla käsinkirjoitettuja sekä sitten 1400-luvun lopussa ja 
1500- luvun alussa painettuja. Tästä huolimatta jumalanpalveluselämä ei ol-
lut kokonaan latinankielistä, vaan siihen kuului kansankielisiä, eli ruotsin-, 
 saksan- ja suomenkielisiä osia. Jumalanpalveluselämään kuului myös pyhi-
mysten kunnioittaminen. Viipurissa tiedetään kunnioitetun ainakin 15 eri 
pyhimystä, mutta heidän lukumääränsä on ollut todennäköisesti suurempi.

Jumalanpalveluselämän muutoksen näkökulmasta tarkasteltuna reformaatio 
saapui Viipuriin, linnan kirkkoon 1520-luvun lopussa, mahdollisesti Tartosta. 
Dominikaani- ja fransiskaanikonventtien kirkoissa tuskin käytettiin reformaa-
tion mukaista jumalanpalvelusjärjestystä, koska kerjäläisveljet hylkäsivät ne 
jo 1540-luvun alussa ennen kuin ruotsalaisperäinen, suomenkielelle käännetty 
reformatorinen jumalanpalveluselämä oli olemassa. Se levisi kaupunginkirk-
koon ja myös linnan kappeliin 1540-luvulla. Näin Viipuri poikkesi muusta Tu-
run hiippakunnasta, jossa reformatorinen jumalanpalveluselämä omaksuttiin 
kaikkialle yhtenäisesti ja samanaikaisesti. Viipuri oli tässä asiassa lähempänä 
saksalais-baltialaisen alueen käytäntöjä, sillä esimerkiksi Tallinnassa reformaa-
tion jumalanpalveluselämä otettiin käyttöön eriaikaisesti eri kirkoissa.

Kirkollisen kulttuurin ekspansiivisuus laantui tai ainakin näyttää hiljen-
tyneen reformaation aikana 1520-luvulta eteenpäin. Vuosisadan lopulla ja 
varsinkin 1600-luvun alusta eteenpäin kirkollinen kulttuuri koki uuden, voi-
makkaan nousun ja laajentumisen. Viipurin hiippakunnan toiminta kiintey-
tyi ja sai yhtenäisen kehityslinjan piispojen lähes yhtäjaksoisesti johtaessa ja 
kehittäessä alueen seurakuntien toimintaa. Tänä aikana seurakuntaverkosto 
laajeni ja tiheni, samalla kun rakennettiin uusia kirkkoja uusin, ajanmukai-
sin liturgisin sisustuksin. Viipurin kaupunki oli tämän kirkollisen kulttuurin 
voimakas keskus, josta säteili vaikutuksia kaikkialle hiippakuntaan. Niinpä 
esimerkiksi niin sanottujen pitkäkirkkojen, toisin sanoen pohjakaavaltaan 
pitkänomaisen suorakaiteen muotoisten rakennusten, jo 1200-luvun lopulla 
alkanut perinne sammui 1660-luvun jälkeen. Alkoi uusi kirkollisen arkkiteh-
tuurin, ristikirkkojen kausi, joka kuitenkin katkesi dramaattisesti venäläisten 
vallattua kaupungin kesällä 1710 ja suuren osan hiippakunnasta ja Viipurin 
läänistä tultua Uudenkaupungin rauhassa 1721 liitetyksi Venäjään.
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Kaupunginkirkko muuttui 1554 piispan- eli tuomiokirkoksi ja siitä tuli joh-
tava kirkko koko uudessa hiippakunnassa. Siitä muodostui 1600-luvulla eri-
tyisesti aatelisten ja porvariston kirkko, jossa jumalanpalveluelämän kielenä 
lienee käytetty ruotsia ja saksaa. Linnan kappeli jatkoi toimintaansa ja muuttui 
1560-luvulla kirkoksi. Koska linnanpäällikön tehtävänä oli myös valvoa piispaa, 
linnan kirkko sai poliittis-sotilaallisen luonteen ja toimi linnan päällikön ja 
varusväen omana, eräällä tavalla yksityisenä kirkkona. Todennäköisesti siellä 
käytettiin sekä ruotsia että suomea. Linnan länsipuolelle muodostunut asutus 
synnytti uuden, Siikaniemen seurakunnan 1580-luvulla. Sen kirkkona lienee 
ollut linnan kirkko, mutta sillä on voinut olla myös oma erillinen kirkko. 

Dominikaanikonventtien kirkko muuttui 1560-luvulla jälleen toimivaksi kir-
koksi, sillä Paulus Juusten palautti sen jumalanpalveluselämän harjoittamisen 
paikaksi. Siitä muodostui nimenomaan kaupungin suomenkielisen väestön 
oma kirkko. Näin ollen Viipurissa oli useita, eri kieliryhmien kirkollisia ra-
kennuksia 1500–1600-luvuilla samalla tavalla kuin esimerkiksi Tallinnassa ja 
Tukholmassa.

Viipurin kirkollisissa rakennuksissa käytetyt jumalanpalveluselämästä mää-
ränneet liturgiset kirjat voidaan reformaation jälkeen jakaa neljään ryhmään. 
Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat 1540-luvun ruotsinkieliset ja niiden pohjalta 
suomennetut käsikirjat, jotka olivat sekä käsinkirjoitettuja että painettuja. Toi-
sen ryhmän muodostavat 1500-luvun loppupuolen liturgiset kirjat, joiden poh-
jalta syntyi myös liturginen riita. Tässä ryhmässä on Kirkkojärjestys vuodelta 
1571, Paulus Juustenin Messu 1575 ja Juhana III:n Punainen kirja vuodelta 1576. 
Kolmannessa ryhmässä on Upsalan kokouksen 1593 jälkeen syntynyt ruotsin- ja 
suomenkielinen käsikirja 1641 ja sen uusintapainokset 1600-luvulla. Tähän ryh-
mään kuuluu erityisesti Viipurin hiippakuntaa varten laadittu suomenkielinen 
käsikirja 1629. Neljäs ryhmä koostuu sitten Kirkkolaki 1686:n jälkeisestä ruot-
sinkielisestä käsikirjasta 1693 ja suomenkielisestä käännöksestä vuodelta 1694.

Nämä liturgiset kirjat muuttivat jumalanpalveluselämän käytäntöjä verrat-
tuna reformaatioaikaa edeltäneeseen vastaaviin traditioihin aluksi varovai-
sesti. Reformaation perusperiaatteet ja esimerkiksi opetukset sakramenteista 
näkyvät kuitenkin niissä selkeästi. Saarnan asema jumalanpalveluselämässä 
korostui myös 1500-luvulta alkaen. Tämä jumalanpalveluselämän muutos ko-
rostui sitten seuraavalla vuosisadalla. Näitä ruotsin- ja suomenkielisiä litur-
gisia kirjoja lienee käytetty Viipurin eri kirkoissa niissä olleen kielisuhteiden 
mukaan. Siitä, miten ja millä tavoin ohjeistettuna saksankielisen väestön ju-
malanpalveluselämä käytännössä toimitettiin, ei ole tietoa.

Jumalanpalveluselämä toimitettiin Viipurin kirkoissa 1500–1600-luvuilla 
käytettyjen liturgisten ohjekirjojen mukaan myös siksi, että näin haluttiin 
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varmistaa yhdenmukainen, ruotsalaisen reformatorisen liturgisen käytännön 
mukainen menettely sotilaallis-poliittisesti tärkeässä kaupungissa. Samalla 
erityisesti opetuksellinen saarna korostui, eikä kyseessä ollut vain kirkollinen 
toiminta vaan myös poliittinen, valtakunnan yhtenäisyyteen liittynyt menettely. 
Viipurin tuomiokirkossa, entisessä dominikaanikirkossa ja linnan kirkossa sekä 
Siikaniemen kirkossa toimitettiin messuja ja jumalanpalveluksia sekä kirkolli-
sia toimituksia. Ennen reformaatiota käytössä ollut rukoushetkitraditio jatkui 
sisällöltään ja teologialtaan muuttuneena aina 1700-luvun alkuun saakka. Py-
himysten kunnioitus jatkui myös muuttuneena ja karsiutuneena, mikä näkyi 
esikuvallisina pidettyjen pyhien henkilöiden muistopäivien viettämisenä.
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