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Tiivistelmä 
Tutkimuksessani Seremoniallinen yhteys tutkin seurakunnan tilojen käyttöä kirkkorakennuksen ja 
seurakuntakeskuksen osalta. Pyrin ymmärtämään seurakunnan tilojen käyttöä ja selvitän, millä ta-
voin seurakuntakeskus tukee kirkossa järjestettävää toimintaa ja millaista toiminnallista yhteyttä 
näiden rakennusten välillä on. Pyrin saamaan selville myös, miten seurakuntakeskuksen etäisyys 
kirkkoon vaikuttaa tähän toiminnalliseen yhteyteen. Tutkimuksessa pyrin antamaan näkökulmia, 
miten kirkkorakennukseen kohdistuvia muutospaineita tulisi ohjata etenkin vanhojen ja tyhjene-
vien kirkkojen osalta ja minne seurakuntakeskus kannattaisi rakentaa uutta rakennettaessa ja millä 
tavoin.  

Tutkin seurakuntien tilojen käyttöä Järvenpään ja Viialan kirkkojen ja seurakuntatalojen ja Klauk-
kalan, Mäntsälän ja Tuusulan kirkkojen ja seurakuntakeskusten osalta. Tutkimuksessani olen käyt-
tänyt aineistona seurakunnilta saatuja kävijämäärätilastoja vuosilta 2018 ja 2019 ja pohjapiirroksia, 
kohteissa ottamiani valokuvia ja seurakuntien kirkkoherroille lähettämäni kyselyn vastauksia. Tut-
kimukseni on laadullinen tutkimus. Lisäksi tutkimuksessani olen käyttänyt vertailevaa tapaustutki-
musta ja havaintotutkimusta. Olen vertaillut seurakuntien lähettämistä tilastoista eri tiloissa järjes-
tettyä toimintaa. Olen pyrkinyt saamaan selville, miten tilat vaikuttavat toisiinsa ja niissä järjestet-
tävään toimintaan. 

Kirkoissa ja seurakuntakeskuksissa järjestettävä toiminta on erilaista. Kirkko on keskittynyt juh-
lallisiin ja seremoniallisiin tilaisuuksiin, kuten jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja mu-
siikkitilaisuuksiin ja seurakuntakeskus arkiviikon ryhmätoimintaan. Kirkon tilaisuuksissa on käy-
nyt huomattavasti enemmän kävijöitä kuin missään seurakuntakeskuksen tilassa. Kirkon käyttö 
painottuu viikonloppuihin ja seurakuntakeskuksen arkiviikolle. Seurakuntakeskus on seurakunnan 
toiminnassa merkittävässä osassa. Seurakuntakeskuksen tiloissa kokoontuvat kaikenikäiset. Seura-
kuntakeskuksen tiloja käyttävät eri ryhmät eri vuorokauden aikoina.  

Kirkkoa ja seurakuntakeskus liittyvät yhteen seremoniallisten tilaisuuksien osalta. Etenkin kirkol-
lisissa toimituksissa seurakuntakeskus liittyy kirkossa pidettävään toimintaan. Kirkossa järjeste-
tään kaste-, hautaan siunaamis-, avioliittoon vihkimis- tai avioliittoon siunaamistilaisuus ja seura-
kuntakeskuksessa näihin tilaisuuksiin liittyvä juhla- tai muistotilaisuus. Seurakuntakeskus mahdol-
listaa keittiön ja ruokailutilojen myötä tarjoilumahdollisuudet juhlatilaisuuksiin. Tällaisessa sere-
moniallisessa tilaisuudessa kirkon ja seurakuntakeskuksen etäisyydellä ei ole suurta vaikutusta. Sen 
sijaan seurakuntakeskuksen arkisessa toiminnassa kirkon läheisyys ja sisäkautta oleva yhteys kirk-
koon lisäävät seurakuntakeskuksen ryhmien kirkkosalin käyttöä omassa toiminnassaan. Kirkon ja 
seurakuntakeskuksen läheisyys mahdollistaa myös kirkkokahvien järjestämisen seurakuntasalissa.  

Kirkon ja seurakuntakeskuksen sijoittuessa toisiaan lähelle ei muodostu kahta erillistä seurakun-
nan elämän keskusta, jossa arkeen ja pyhyyteen suuntautuva toiminta olisi erillään toisistaan. 
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Jokaisella seurakunnalla on oltava Kirkkolain mukaan kirkko (Kirkkolaki, 1993/1054, 14. 
1§). Näin ollen lähes jokaisessa Suomen kaupungissa ja kunnassa on oma kirkkonsa. Kirkko 
on vihitty Jumalalle pyhitetyksi huoneeksi ja sitä saa käyttää vain ”pyhyyteen soveltuviin 
tarkoituksiin” (Kirkkojärjestys, 16.5.2002/1202, 14. 2§). Tällainen pyhyyteen soveltuva tar-
koitus on pääosin jumalanpalvelus ja erityisesti ehtoollisjumalanpalvelus eli messu, joka on 
seurakunnan elämässä keskeisintä (Jumalanpalvelustenkirja, 2000, Kirkkokäsikirja). Seura-
kunnalla on kuitenkin muitakin tehtäviä ja tilaisuuksia sekä rakennuksia. Seurakuntakeskus 
tai -talo tukee kirkossa järjestettävää toimintaa esimerkiksi mahdollistamalla kirkkokahvien 
nauttimisen jumalanpalveluksen päätteeksi seurakuntasalissa. Seurakuntakeskuksessa järjes-
tetään myös itsenäisiä tilaisuuksia, joiden ei tarvitse olla kirkossa pidettävien tilaisuuksien 
tavoin pyhyyteen soveltuvaa toimintaa.

Tutkin kandidaatintyössäni kirkkorakennusten ja seurakuntakeskusten tilojen käyttöä. Tilan 
käyttöä arvioin kirkossa ja seurakuntakeskuksessa järjestettyjen tilaisuuksien ja tilaisuuksien 
kävijämäärien perusteella vuosilta 2018 ja 2019. Lisäksi teen havaintoja vierailemalla paikan 
päällä tutkimuskohteissa ja tarkastelemalla tutkimuskohteiden mittapiirustuksia. 

Kirkkorakennuksia on tutkittu rakennushistoriallisessa, teologisessa ja liturgisessa tarkoituk-
sessa (esimerkiksi Dhima, 2008; Hiekkanen & Jokela, 2014). Seurakuntakeskukset ovat sen 
sijaan jääneet olemattomiksi tutkimuksessa. Seurakuntien muuttuva toimintaympäristö on 
ohjannut seurakuntia rakentamaan yhteisöllisyyttä toimintaansa. Tällaisesta pyrkimyksestä 

esimerkki on kirkon strategia Kohtaamisen kirkko vuoteen 2020 (Kirkkohallitus, 2014, s. 4). 
Saman katon alle kirkkohallituksen julkaisussa kirkkotilatyöryhmä selvitti mahdollisuuksia 
muuttaa kirkkotilaa monipuolisemmaksi (Pihkala, 2019, s. 16–17). Seurakuntakeskuksen 
muunneltavat tilat ja keittiömahdollisuudet tarjoavat kuitenkin kiinteäpenkkisiä kirkkoraken-
nuksia paremmat edellytykset ihmisten väliselle kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle ja moni-
puoliselle tilan käytölle.

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää seurakunnan tilojen käyttöä kirkon ja seurakuntakes-
kuksen osalta. Tutkimus pyrkii selvittämään, millä tavoin seurakuntakeskus tukee kirkossa 
järjestettävää toimintaa ja millaista toiminnallista yhteyttä näiden rakennusten välillä on. 
Pyrin saamaan selville myös, miten seurakuntakeskuksen etäisyys kirkkoon vaikuttaa tähän 
toiminnalliseen yhteyteen. Tutkimuksessa pyrin antamaan näkökulmia, miten kirkkoraken-
nukseen kohdistuvia muutospaineita tulisi ohjata etenkin vanhojen ja tyhjenevien kirkkojen 
osalta ja minne seurakuntakeskus kannattaisi rakentaa uutta rakennettaessa ja millä tavoin. 

Tutkimukseeni olen valinnut viisi esimerkkikohdetta: Klaukkalan, Tuusulan ja Mäntsälän 
kirkot ja seurakuntakeskukset sekä Viialan ja Järvenpään kirkot ja seurakuntatalot. Järven-
pään, Klaukkalan, Tuusulan ja Mäntsälän seurakunnat kuuluvat Espoon hiippakuntaan ja 
Tuusulan rovastikuntaan, joten niiden toimintatavat ovat lähellä toisiaan. Myös alueellisesti 
osana Uusimaata niiden toimintaympäristöt ovat lähellä toisiaan. Viiala on osa Pirkanmaata ja 
Akaan seurakuntaa, joka kuuluu Tampereen hiippakuntaan, joten Viialan seurakunnan toimin-
tatavat ja -ympäristö eroavat muista esimerkkikohteista joiltakin osin. Näin ollen Tuusulan 
rovastikunnan kohteiden tutkimustulosten yleistettävyyttä voidaan arvioida.

Esimerkkikohteet ovat valikoituneet tutkimukseen niiden erilaisen kirkon ja seurakuntakes-
kuksen välisen etäisyyden tai yhteenliittymän takia. Klaukkalassa kirkkosali on osana seura-
kuntakeskuskokonaisuutta ja Viialassa kirkko liittyy lyhyen käytävätilan kautta seurakuntata-
loon. Järvenpäässä rakennusten välinen etäisyys on 60 m, Tuusulassa 2,4 km ja Mäntsälässä 
300 m. Rakennustyyliltään ja tiloiltaan kohteet eroavat toisistaan. 

Tutkimusmateriaalina käytän Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Akaan seura-
kuntien kokoamia tilaisuus- ja kävijämäärätilastoja vuosilta 2018 ja 2019 sekä pohjapiirroksia 
ja mahdollisia muita teknisiä piirroksia kirkkorakennuksen ja seurakuntakeskuksen osalta. 
Lisäksi teen jokaisen seurakunnan kirkosta ja seurakuntasalista tilan käyttöön vaikuttavia ha-
vaintoja paikan päällä. Tutkimuksessani käytän laadullisen tutkimuksen, havaintotutkimuksen 
ja vertailevan tapaustutkimuksen menetelmiä.

1.
Johdanto
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Tutkimukseni luvussa kaksi selostan tarkemmin taustaa tutkimukselleni. Luvussa kolme 
esitän tutkimusaineiston ja käyttämäni tutkimusmenetelmät. Neljännessä luvussa vertailen 
tutkimusaineistoa ja selvitän yhteyksiä kirkkorakennuksessa ja seurakuntakeskuksessa järjes-
tettyjen tilaisuuksien, tilaisuuksien kävijämäärien ja rakennusten välisen etäisyyden välillä. 
Viidennessä luvussa muodostan johtopäätöksiä löytämistäni yhteyksistä. Arvioin myös muo-
dostamieni johtopäätösten luotettavuutta ja esitän, miten aihetta tulisi jatkotutkia. 

Tässä luvussa käyn läpi seurakuntakeskuksien ja -talojen suunnitteluun liittyviä ohjeita, ai-
kaisempaa tutkimuskirjallisuutta ja esittelen tarkemmin tutkimuskohteet. Lisäksi avaan tutki-
musmetodeihin liittyviä haasteita. Seurakuntakeskuksiin ja -taloihin ei ole kohdistunut suurta 
tutkimuksellista mielenkiintoa, joten tutkimuskirjallisuutena esittelen jumalanpalveluselä-
mään ja seurakunnan yhteisöllisyyteen liittyviä tutkimuksia, jotka taustoittavat johtopäätök-
siäni luvussa viisi. Lopuksi esittelen tutkimuskohteeni.

2.1. Seurakuntatalon kehitys
Juho Tunkelo avaa seurakuntien tuntemuksia seurakuntataloista, joita on alettu Suomessa 
rakentamaan seurakuntiin toimintansa tueksi 1900-luvun alussa. ”Seurakuntain valveutunut 
kristikansa on saanut keskittävän kokouspaikan, jossa se rakentuakseen kokoontuu ja josta 
sen välityksellä vaikutukset leviävät sekä koteihin että ympäristöön tunkeutuen katsantota-
poihin ja ajatusmaailmaan”, sanoo Tunkelo uskonnollista kieltä käyttäen. Tunkelo on pappi ja 
hän tarkastelee seurakuntataloja seurakunnan sisältä käsin. (Tunkelo, 1931, s. 716.)

A. W. Kuusiston toimittama Seurakuntatyö: Tietokirja kristikansalle, opas seurakuntatyönte-
kijöille, jossa Tunkelo kirjoittaa seurakuntakodeista, on kirjoitettu sivistämään seurakunnan 
parissa työskenteleviä vapaaehtoisia. Kuusisto käyttää toimittamastaan teoksesta nimitystä 
tietokirja. Teos selittää laaja-alaisesti seurakuntatyötä, mutta siinä ei esitetä kirjoittajien näke-
mysten tueksi juurikaan tutkittua tietoa. (Kuusisto, 1931, s. 3.) Teos on kuitenkin hyödyllinen 

2.
Tausta
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kertomaan seurakuntakotien synnystä ja leviämisestä 1900-luvun alussa, vaikkakin näkökul-
ma edustaa vain Tunkelon ajattelua.

Tunkelo mainitsee, että seurakuntaelämässä ja -työssä on tapahtunut muutoksia, joiden seu-
rauksena seurakunnilla on tullut tarve rakentaa seurakuntakoteja. Seurakunnan eri työmuo-
dot, kuten lapsi- ja nuorisotyö ovat muuttuneet monipuolisemmiksi ja vaihtelevimmiksi sekä 
laajemmiksi. (Tunkelo, 1931, s. 700.) Kokonaisuudessaan seurakuntaelämän monipuolisuus 
on Tunkelon mukaan tehnyt tarpeelliseksi rakennuksen, jossa voidaan järjestää toimintaa vii-
kon jokaisena päivänä eikä vain sunnuntaisin. Tunkelon mukaan kirkko ei sovellu tällaiseen 
käyttöön, vaan eri työmuotojen tarpeita varten tulee rakentaa oma talonsa. Kansakoulujen tai 
yksityiskotien käyttäminen seurakunnan viikoittaiseen toimintaan ei ole Tunkelon mukaan 
suositeltavaa. (Tunkelo, 1931, s. 702.)

Tunkelo luettelee tapoja, joiden mukaan seurakuntatalo voidaan rakentaa suhteessa kirkkoon: 
seurakuntatalo voi olla eri rakennuksessa tai samassa rakennuksessa (Tunkelo, 1931, s. 703). 
Kirkon kanssa samaan rakennukseen sijoitettaessa seurakuntatalon tiloja voidaan järjestää 
kirkon alle tai kirkkoon liittyen niin, että rakennusta voidaan laajentaa (Tunkelo, 1931, s. 
704). Myös itsenäinen rakennus mahdollistaa tilojen laajentamisen. Tunkelo näkee erillisen 
seurakuntatalon etuna, että se voidaan sijoittaa laajenevalle asutusseudulle, joka on kauem-
pana kirkosta (Tunkelo, 1931, s. 703). Esimerkiksi Tuusulan seurakuntakeskus pystyy palve-
lemaan asukkaita, jotka eivät asu aivan Tuusulan kirkon välittömässä läheisyydessä. Tunkelo 
kuitenkin suosittelee, että ”mahdollisuuksien mukaan” seurakuntatalo sijoitettaisiin lähelle 
kirkkoa (Tunkelo, 1931, s. 703).

Tunkelo kiinnittää seurakuntataloa suunniteltaessa huomion rakennuksen pitkäikäisyyteen, 
monikäyttöisyyteen ja kodikkuuteen. Seurakuntatalon tulisi täyttää seurakunnan tarpeita 
mahdollisesti jopa 50 vuoden ajan. Monikäyttöisyytenä Tunkelo suosisi saleissa liikuteltavia 
penkkejä. Kodikkuus sen sijaan rakentuu yksinkertaisista ja arvokkaista suunnitteluratkaisuis-
ta. Ylellisyyttä ja mauttomuutta tulisi välttää. (Tunkelo, 1931, s. 705–706.) Tarkempia ohjeita 
ja vaihtoehtoja Tunkelo ei aseta seurakuntasalien sisustuksen suunnittelulle. Tunkelon mainit-
semat suunnittelutavoitteet ja -huomiot ovat yhä edelleen ajankohtaisia.

Eino Sormunen antaa kirjassaan Kirkko ja seurakuntakoti: Johdatus nykyiseen kirkkoraken-
nustaiteeseen seurakuntakotien rakentamiselle yleisiä ohjeita, joita tulisi sovittaa jokaisen 
seurakunnan tarpeiden mukaan. Mahdollisen kirkkosalin lisäksi seurakuntataloon tulisi si-
joittaa 80–100-paikkainen seurakunta- ja rippikoulusali, joka voitaisiin yhdistää kirkkosaliin. 

Seurakuntatalossa tulisi olla pienempiä kokoontumishuoneita pienemmille ryhmille. Avota-
kalliset huoneet tulisi rakentaa partion käyttöön, ja lisäksi pitäisi olla asuntoja seurakunnan 
työntekijöille ja huoneistoja vieraileville puhujille ja pitkän matkan takaa kirkkoon tuleville 
maaseutukunnissa. Suurimmissa asutuskeskuksissa nuoria varten tulisi rakentaa seurakuntata-
lon yhteyteen voimistelusali. (Sormunen, 1962, s. 41.) Myös Tunkelo listaa seurakuntataloon 
tarvittavia tiloja, jotka ovat lähellä Sormusen mainitsemia, mutta Sormusella tilaohjelma on 
tarkempi. Sormusen kirjoittaessa toisen maailmansodan jälkeen seurakuntakotien tarvitsema 
tilantarve on ehtinyt tarkentumaan seurakuntien käytännön toiminnassa.

Sormunen on toiminut Helsingin yliopiston professorina ja Kuopion hiippakunnan piispana. 
Kirja on tarkoitettu ohjeeksi seurakunnan tiloja rakentaville ja korjaaville. Kirja ei ole mää-
räävä asiakirja, vaan tuo esille kirkollisten rakennusten ominaispiirteitä, historiaa ja tarkoituk-
sia. Näkemyksissä käytetään esimerkkikohteita, mutta varsinainen tutkimuksellinen tausta ei 
ole kattavaa. (Sormunen, 1962, s. 54.)

Sormusen mukaan Suomessa seurakuntatalon rakentamisen päämääränä on ollut saada vain 
tarvittavia huonetiloja, jolloin useinkaan rakennus ei ole saanut sakraalirakennukseksi erottu-
vaa ulkomuotoa. Sen sijaan hän mainitsee, että esimerkiksi Italiassa, Ranskassa, Hollannissa 
ja Tanskassa seurakuntatalon muodostama rakennusryhmittymä on saanut sakraalirakennuk-
sen piirteitä. Niissä on Sormusen mukaan myös käytetty usein atriummuodostelmaa, jossa 
katolisissa ja evankelisissa maissa kirkkosali, seurakunnan työtilat ja huoneet sijoittuvat sul-
jetun pihan ympärille. Piha on näin ollen voinut toimia kohtaamis- ja kokoontumispaikkana. 
Samanlaista toimintojen sijoittumista Sormunen toivoisi myös Suomeen. (Sormunen, 1962, s. 
37.)

2.2. Aikaisempi tutkimus
Aikaisempana tutkimuksena käsittelen viimeaikaisia tutkimuksia, jotka liittyvät kirkkotilaan 
ja seurakunnan muihin tiloihin. Lisäksi olen tuonut esiin yhteisöllisyyteen liittyvää tutkimus-
ta, sillä seurakunnan toiminnassa yhteisöllisyys liittyy oleellisesti toiminnan järjestämiseen.

Ann-Maarit Joenperä on tutkinut väitöskirjassaan (2013) jumalanpalveluksen merkitykselli-
syyden rakentumista kirkossakävijöille Tuusulan seurakunnassa. Tutkimusta varten hän haas-
tatteli 24 kirkossakävijää. Haastateltavat olivat yhtä lukuun ottamatta 40 vuotta täyttäneitä ja 
puolet olivat 50 vuotta täyttäneitä (Joenperä, 2013, s. 60). Haastateltava joukko edustaa vain 
osaa Tuusulan kirkossa pidettyihin jumalanpalveluksiin osallistuneita. Narratiivisella metodil-
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la tutkimustuloksista tulee subjektiivisia. Mainitut kokemukset kuitenkin tuovat esiin syvälli-
sesti haastateltujen ihmisten suhdetta jumalanpalveluksissa käynteihin. 

Joenperän tutkimukseen haastatelluista kaikki pitivät kirkkokahvien järjestämistä hyvänä asi-
ana. Joenperän mukaan lähes kaikki pitivät sitä jopa merkittävänä osana yhteisöllisyyden ra-
kentumista. (Joenperä, 2013, s. 127.) Joenperän tue esiin hänen haastattelemastaan Kainosta, 
että tämä toivoisi seurakuntakeskuksen sijaitsevan lähellä Tuusulan kirkkoa, sillä kirkon lä-
hellä olevaan Kirkkotupa-rakennukseen ei mahdu niin montaa ihmistä kirkkokahveille (Joen-
perä, 2013, s. 216). Seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa olisi Kirkkotupaa enemmän tilaa.

Taina Kalliokoski on tutkinut väitöskirjassaan (2020) filosofisen käsiteanalyysin kautta yhtei-
söllisyyden edellytyksiä ja yhteisöllisyyden vaikutuksia. Kalliokosken mukaan yhteisöllisyys 
vaatii mahdollisuuden olla toisen ihmisen kanssa yhteydessä. Tämä yhteys voi olla tietyssä 
paikassa ja ajassa tapahtuva yhteys tai verkossa tapahtuva yhteys. Pelkkä tila ei kuitenkaan 
yksin mahdollista yhteisöllisyyttä. Kalliokoski lisää yhteisöllisyyden muodostumisen 
edellytyksiin myös ihmisen kyvyn toimia vuorovaikutuksessa toiseen ihmiseen. (Kalliokoski, 
2020, s. 102–103.) Kalliokoski mainitsee annetun ympäristön tuottaman yhteisöllisyyden 
tuovan ihmiselle identiteetin eheyttä, moraalin vahvistumista ja sosiaalista kuulumista. 
Tällaisessa annetussa yhteisöllisyydessä ihmisellä on valmiina tietynlainen sosiaalinen 
identiteetti ja arvot, jotka ovat muodostuneet jo varhain. (Kalliokoski, 2020, s. 171.)

Kalliokosken väitöskirja muodostaa teoriaa yhteisöllisyyden käsitteelle ja sen ilmenemiselle. 
Väitöskirja tuo esiin käsiteanalyysin lisäksi myös kognitiivista tutkimustietoa, mutta suhde 
todelliseen arkielämään jää vähäiseksi. Tutkimus kuitenkin kertoo, ettei tila itsessään luo yh-
teisöllisyyttä, vaikka se luokin edellytyksiä ihmisten kokoontumiselle. Tutkimukseni ei selvi-
tä ihmisten sosiaalista aktiivisuutta ja kognitiivista kykyä tai motivaatiota olla toistensa kans-
sa vuorovaikutuksissa kirkkotilassa tai seurakuntakeskuksen tiloissa. Tutkimukseni kuitenkin 
voi tuoda esiin kävijämäärän ja rakennusten välisen läheisyyden samanaikaista ilmenemistä. 
Syynä tällaiseen yhdenaikaiseen ilmenemiseen voidaan pitää Kalliokosken tutkimaa yhteisöl-
lisyyden muodostumista.

Leinosen ja Niemelän jumalanpalvelusten odotuksista ja kokemuksista tehty tutkimus (2012) 
kertoo, ettei jumalanpalvelukseen osallistumiselta välttämättä edes oleteta yhteisöllisyyttä, 
vaikka monet sitä myös toivovat. Tutkimuksessa haastateltiin 230 henkilöä kolmessa juma-
lanpalveluksessa Malmin, Pihlajamäen, Kannelmäen ja Forssan kirkoissa kyselylomakkeella. 
Jumalanpalveluksissa haastateltiin lisäksi 24 henkilöä ryhmähaastattelulla. (Leinonen & Nie-

melä, 2012, s. 8–9.) 23 % vastanneista odotti jumalanpalveluksesta mielenrauhaa ja rauhaa ja 
20 % odotti yhteyttä toisiin ihmisiin (Leinonen & Niemelä, 2012, s.12). Yhtenä yleisimmistä 
kritiikeistä oli ihmisten keskustelu messun aikana (Leinonen & Niemelä, 2012, s. 15). Tutki-
musotantana vastausmäärä antaa melko hyvin kuvan todellisista odotuksista ja kokemuksista 
kyseisten kirkkojen jumalanpalveluksesta. Alueellisesti tulokset ovat suppeita. Vastaukset 
puolestaan edustavat vain kirkossa käyviä ihmisiä eikä seurakuntalaisia, jotka eivät käy kir-
kossa usein tai ollenkaan. 

Heinävedellä pidettiin tutkimusajankohtana kesäisin messuja seurakunnan kirkossa ja lämmi-
tyskustannuksista johtuen talvisin seurakuntakodissa. Seurakuntakoti nähtiin haastattelussa 
yhteisöllisyyttä tukevana paikkana, jossa saattoi keskustella ihmisten kanssa helpommin ja 
virret kuuluivat paremmin. Tosin yksi haastateltava kritisoi juuri ihmisten keskustelua tilassa, 
joka häiritsi rauhoittumista. Hänelle rauhoittumiseen seurakunnan kirkko olisi ollut parempi 
paikka. (Leinonen & Niemelä, 2012, s. 12.) Seurakuntakoti tarjosi siis erilaisen paikan juma-
lanpalveluksessa ja muutti tilaisuuden tunnelmaa. Kohtaaminen toisten ihmisten kanssa oli 
helpompaa.

Kirkkotila nähtiin haastattelussa juhlavana paikkana ja oikeana paikkana jumalanpalvelusten 
pitämiseen. Vastauksissa eräiden kirkossa käymisen syynä oli arjen yksinäisyydestä pois tu-
leminen. Jotkut saattoivat kohdata vanhoja ystäviään ja tuttaviaan, mutta positiivisena asiana 
nähtiin myös vapaus osallistua sosiaaliseen kanssakäymiseen. (Leinonen & Niemelä, 2012, s. 
20.) Kirkkotila siis myös mahdollisti yhteisöllisyyttä, mutta myös mahdollisuuden olla eril-
lään toisista.

76 % vastanneista toivoi tilaa jumalanpalveluksen yhteyteen toisten ihmisten kanssa. Tilalle 
ei määritelty fyysistä ulottuvuutta. 29 prosentille kirkkokahveilla oli vaikutusta jumalanpal-
velukseen lähtemiseen. Leinosen ja Niemelän mukaan kirkkokahveille osallistuivat pääosin 
aktiivikävijät. Kirkkokahveja toivottiin joka sunnuntaille. (Leinonen & Niemelä, 2012, s. 21.) 
Kirkkokahvit siis lisäävät joiltain osin ainakin niiden määrää, jotka muutenkin käyvät aktiivi-
sesti jumalanpalveluksissa.

Seurakuntien kiinteistöjen ylläpitoon kohdistuu jonkin verran taloudellisia paineita, jotka 
tulevat tulevina vuosina lisääntymään. Siksi seurakunnat voivat joutua miettimään kiinteis-
töjensä tehostamista ja keskittämistä. Tampereen Messukylän seurakunnassa Messukylän 
seurakuntaneuvosto on tehnyt muun muassa 2018 päätöksen Messukylän kirkon yhteyteen 
rakennettavasta uudesta kokoontumistilasta, joka mahdollistaisi Kaukjärven ja Messukylän 



8

seurakuntataloista luopumisen. Kirkon ja hautausmaan välinen tila eivät mahdollistaneet 
kaikkien tarvittaviksi katsottujen tilojen sijoittamista uudistilaan, joten osa kirkkoa suunni-
teltiin kehitettävän käytettäviksi tarpeellisina tiloina. (Tampereen Messukylän seurakunnan 
seurakuntaneuvoston pöytäkirja 3/2018, 2018, 31§.)

Vuonna 2017 Kirkkohallitus asetti työryhmän tutkimaan kirkkotilojen kehittämistä yhtei-
söllisemmiksi. Yhteistyössä oli mukana Museovirasto. Etenkin Ruotsista löytyi esimerkkejä 
kirkkojen uudenlaisesta tilankäytöstä, jossa seurakuntien kiinteistöhuolet ovat Suomea edellä. 
(Dhima ja muut, 2019, s. 7.) Työryhmän mietintö tuo esiin esimerkkejä ja mahdollisia ongel-
mia kirkkotilojen muokkauksissa, muttei se tukeudu kaikilta osin tieteelliseen tietoon.

Kirkkotilatyöryhmä toi esiin mietinnössään, että kirkkotiloilta, varsinkin vanhempien kirkko-
rakennusten tiloilta toivotaan enemmän muunneltavuutta. Muunneltavuuden myötä kirkkoti-
lassa voisi järjestää paremmin erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, kuten pienimuotoisempia 
kokoontumisia, konsertteja ja olisi tiloja lasten leikkimiselle ja kirkkokahveille. Kiinteät is-
tuin- ja alttarikalusteet nähdään ongelmallisina tilojen muuttamisessa. (Dhima ja muut, 2019 
s. 16–17.) 

Kohtaamisen kirkko -strategia vuoteen 2020 määrittelee Suomen evankelisluterilainen kirkon 
tavoitteeksi kohtaamisen lisäämisen: ”Kirkko on kohtaamisen yhteisö. Yhteydessä kirkkoon 
ihminen kohtaa sekä Jumalan että lähimmäisensä ja oman elämänsä todellisuuden.” (Kirk-
kohallitus, 2014, s. 4). Kirkon ja seurakuntakeskuksen välinen toiminnallinen yhteys voivat 
edistää tavoitetta lisätä kohtaamista.

2.3. Teoreettinen kehys
Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, joka sisältää havaintotutkimusta, kyselytutkimusta 
ja tilastollista analyysia. Tutkittavat kohteet edustavat jokainen tietynlaista tapausta, jossa 
kirkkoa ja seurakuntakeskus ovat liittyneet toisiinsa eri tavoin ja eri etäisyyden päähän toi-
sistaan. Näin ollen tutkimukseni on tarkemmin määriteltynä vertailevaa tapaustutkimusta. 
Tapaustutkimuksen taito -kirjassa Jarkko Bamberg, Markus Laine ja Pekka Jokinen toteavat, 
että tapaustutkimuksessa tutkittavaa kohdetta tarkastellaan useasta näkökulmasta, jolloin ke-
rättävä aineisto on laajaa ja monipuolista. Heidän mukaansa laadullisten menetelmien lisäksi 
tutkimuksessa voidaan yhdistää määrällisiä menetelmiä. (Bamberg, Laine & Jokinen, 2007, 
2020, s. 12.) 

Tapaustutkimuksen tavoitteena on Bambergin ja kumppaneiden mukaan ymmärtää tutkitta-
vaa tapausta ja mahdollisuuksien mukaan muodostaa yleistettävä näkemys tutkimuskohteen 
perusteella, mikäli tapaukseen liittyy ylipäätään yleistettävyyttä. (Bamberg, Laine & Jokinen, 
2007, 2020, s. 12.) Menetelmätriangulaation avulla tapauskohdetta voidaan ymmärtää parem-
min. Menetelmällä tarkoitetaan useamman erilaisen tutkimusmenetelmän käyttämistä. Näin 
ollen eri menetelmien heikkouksia pyritään paikkaamaan toisien menetelmien vahvuuksilla. 
(Bamberg ja muut, 2007, s. 24.) Tutkimuksessani käytän aineiston triangulaatiota. Tutkimus-
aineistoni käsittää haastatteluja, havainnointia ja tilastoja. Johtopäätökseni siis muodostuvat 
useasta eri lähteestä ja näkökulmasta.

Kirjassa Case study research: Design and methods Yin huomauttaa, että tapausten ollessa 
vastakkaisia keskenään, pitäisi yksittäiset tapaukset vahvistaa samanlaisella tapauksella. (Yin, 
2009, s. 47.) Tutkimuksessani ei samanlaisia kohteita kuitenkaan ole. Tutkittava tapaus eli 
seurakuntakeskuksen sijoittuminen kirkkoon on jokaisessa kohteessa erilainen. Tutkimukseni 
kohteet on rajattu viiteen tutkimuksen laajuuden rajaamiseksi. Kohteissa järjestetään kuiten-
kin toistensa kanssa samanlaisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia. Tuloksien yleistettä-
vyyttä pohtiessa tulee ottaa huomioon erityisesti jokaista kohdetta vastaavan tutkimustuloksia 
vahvistavan tapauksen puuttuminen.

Pertti Alasuutari selittää kirjassaan Laadullinen tutkimus 2.0. laadullisen tutkimuksen perus-
rakennetta. Pohjimmiltaan laadullinen tutkimus on hänen mukaansa havaintojen tekemistä ja 
niiden selittämistä. (Alasuutari, 2011, s. 32.) Havaintoja pyritään pelkistämään tutkimukses-
sa hallittavaan kokonaisuuteen. Käytännössä pelkistämisessä tutkittavan kohteen tarkastelu 
rajataan tietyn tyyppisiin havaintoihin, joista on mahdollista muodostaa kaikessa aineistossa 
esiintyvää samanlaisuutta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että havaitun yhdenmukaisuuden 
kanssa ristiriitaiset havainnot rajattaisiin pois. (Alasuutari, 2011, s. 39.) Tutki ja havainnoi 
kirjassa Hanna Vilkka toteaakin, että tutkimusaineistosta muodostetut säännönmukaisuudet ja 
teoriat tulee olla koko tutkimusaineistossa voimassa (Vilkka, 2006, s. 83).

Vilkan mukaan tutkimusaineistosta muodostuvat selitykset rakentuvat vähitellen tutkimuksen 
aikana, kun tutkimusaineistoa vertaillaan vastaavanlaisiin tutkimuksiin tai oman tutkimusai-
neiston eri osiin (Vilkka, 2006, s. 87). Laadullisen tutkimuksen havaintojen analysoiminen 
ei ole kuitenkaan mielivaltaista tulkintaa, vaan tulkinnassa tulee tukeutua olemassa olevaan 
tutkimukseen tai teoriaan, koko tutkimusaineistoon ja tutkimusaineistosta nousevaan teoriaan 
(Vilkka, 2006, s. 86). Seurakuntakeskuksia ei ole tutkittu aikaisemmin itsenäisinä rakennuksi-
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na, joten tutkimustulosteni tuki olemassa olevasta tutkimuksesta tulee olemaan vähäistä. Näin 
ollen tutkimusaineistoni tulee olla niin laaja ja monipuolinen, että siitä on mahdollista muo-
dostaa kattavia ja luotettavia johtopäätöksiä. 

Alasuutari mainitsee, että usein laadullisessa tutkimuksessa käytetään monia eri tutkimusai-
neiston keräämistapoja (Alasuutari, 2011, s. 220). Tutkimusaineiston määrä saattaa kuitenkin 
kasvaa liian suureksi. Alasuutarin mukaan laadullisen tutkimuksen heikkouksina ovat suuren 
tietomäärän käsittely ja olemassa olevien tutkimustapojen vähyys. Vahvuutena hän kuitenkin 
pitää laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen joustavuutta tutkimusprosessin edetessä sekä 
tutkimuksen merkityksiin suuntautumista. (Alasuutari, 2011, s. 257.) Havaintojen jäsente-
lyssä ja merkitysten rakentamisessa tutkija on suuressa roolissa. Alasuutari pitää etenkin laa-
dullisessa tutkimuksessa tutkijan roolia merkittävänä tutkimuksen kannalta. Tutkija vaikuttaa 
hänen mukaansa havainnointiin ja haastatteluihin. (Alasuutari, 2011, s. 219.) Arkkitehtuurin 
lisäksi opiskelen teologiaa Helsingin yliopistossa. Lisäksi olen ollut seurakunnassa kesätöis-
sä. Taustani seurakuntaan liittyen siis vaikuttaa tutkimukseeni.

2.4. Tutkimuskohteiden tarkastelu
Tutkin seurakunnan tilojen käyttöä ja tilojen keskinäisen sijoittumisen vaikutuksia kirkoissa 
ja seurakuntakeskuksissa. Olen valinnut tutkimukseeni Järvenpään ja Viialan kirkot ja seu-
rakuntatalot sekä Klaukkalan, Mäntsälän ja Tuusulan kirkot ja seurakuntakeskukset. Kohteet 
ovat valikoituneet tutkimukseeni kirkon ja seurakuntakeskuksen tai -talon erilaisen sijoittu-
misen takia. Klaukkalassa ja Viialassa seurakuntakeskus tai seurakuntatalo ja kirkko ovat toi-
sissaan kiinni. Klaukkalassa kirkkosali on osana seurakuntakeskusta, mutta Viialassa kirkko 
ja seurakuntatalo ovat omia rakennuskokonaisuuksia. Seurakuntatalo on liittynyt kirkkoon 
pienen käytävätilan kautta. Ulkomuodoltaan kirkkosali on selvästi erotettavissa seurakunta-
talosta. Järvenpään kirkon osalta etäisyys seurakuntataloon on 190 metriä. Järvenpään kirkon 
pihapiiriin kuuluu useita seurakunnan rakennuksia. Mäntsälän kirkko sijaitsee 300 metrin 
päässä seurakuntakeskuksesta. Myös Mäntsälän seurakuntakeskuksen läheisyyteen kuuluu 
seurakunnan käyttämiä rakennuksia. Tuusulan kirkko puolestaan sijaitsee 2,4 kilometrin pääs-
sä Tuusulan seurakuntakeskuksesta. Seurakuntatalot ja seurakuntakeskukset eivät ole erilaisia 
rakennuksia, vaan kysymyksessä on vain seurakunnan oma nimeämiskäytänne. Tuusulan, 
Mäntsälän ja Klaukkalan seurakuntakeskukset eroavat kuitenkin Järvenpään ja Viialan seu-
rakuntataloista siten, että niissä on tai on aikaisemmin ollut jumalanpalveluskäyttöön vihitty 
sakraalitila. 

Tutkimuskohteet vaihtuivat tutkimuksen edetessä. Mäntsälän, Tuusulan ja Viialan kirkot oli-
vat alusta asti mukana tutkimuksessa. Muut kohteet karsiutuivat tutkimuksesta, kun kohteista 
ei ollut mahdollista saada tarpeellisia tilastoja tilojen käytöstä. Tutkimuskohteiden valintaan 
vaikuttivat siis seurakuntien mahdollisuus koota tilastotietoa tutkimustani varten. Järvenpään 
ja Klaukkalan kirkot tulivat karsiutuneiden kohteiden tilalle. Kohteet sijoittuvat Viialan kirk-
koa lukuun ottamatta Espoon hiippakuntaan ja Tuusulan rovastikuntaan. Niiden seurakun-
nalliset toimintaympäristöt ovat siis lähellä toisiaan, joten erilaiset seurakunnan hallinnolliset 
käytänteet eivät vaikuta tutkimustuloksiin niin merkittävästi kuin jos kaikki kohteet olisivat 
eri rovastikuntien ja hiippakuntien alueilta. Seurakuntien toiminta on myös oletettavasti lä-
hempänä toisiaan. Järvenpään, Klaukkalan, Mäntsälän ja Tuusulan kirkot sijaitsevat myös 
Uudellamaalla, joten alueellisesti kohteet ovat myös lähellä toisiaan. 

Viialan kirkon alue kuuluu Akaan seurakuntaan. Akaan seurakunta puolestaan kuuluu Tampe-
reen hiippakuntaan ja Kangasalan rovastikuntaan. Viialan taajama kuuluu alueellisesti Pirkan-
maahan. Viialan seurakunnallinen ja alueellinen ympäristö eroavat siis muista tutkimuskoh-
teista. Näin ollen Viialan kirkkoon ja seurakuntataloon vertaamalla voidaan arvioida, kuinka 
laajasti tutkimustuloksia voidaan yleistää. Viialan kirkko ei ole seurakunnan pääkirkko, kuten 
Järvenpään, Mäntsälän ja Tuusulan kirkot. Akaan seurakunnan muut kirkot ovat Akaan ja 
Kylmäkosken kirkot. Klaukkalan kirkko puolestaan kuuluu Nurmijärven seurakuntaan, eikä 
ole Viialan tavoin seurakunnan pääkirkko. Nurmijärven seurakunnan muita kirkkoja ovat 
Nurmijärven ja Rajamäen kirkot. Järvenpään kirkko on Järvenpään seurakunnan ainoa kirk-
ko ja Mäntsälän kirkko Mäntsälän seurakunnan ainoa kirkko. Tuusulan seurakuntaan sen 
sijaan kuuluvat Tuusulan kirkon lisäksi Jokelan, Kellokosken, Lahelan ja Riihikallion kirkot. 
(Akaan, Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien Internet-sivut.)

Tuusulan kirkko sijaitsee Tuusulan keskustataajamassa, Hyrylässä. Tuusulan väkiluku on 
noin 39 000 asukasta, mutta Hyrylässä asukkaista on noin 23 000 (Tuusulan kaupungin In-
ternet-sivut, 2020). Järvenpäässä asukkaita on yli 43 700 asukasta eli siis enemmän kuin 
Tuusulan kaupungissa kokonaisuudessaan (Järvenpään kaupungin Internet-sivut, 2020). Nur-
mijärvellä on myös yli 43 00 asukasta, mutta Klaukkalassa on lähes 18 000 asukasta (Nur-
mijärven kunnan Internet-sivut, 2020). Mäntsälässä asukkaita oli vuonna 2019 yli 20 700 
asukasta (Mäntsälän kaupungin Internet-sivut, 2020). Akaassa asukkaita oli vuonna 2019 
noin 16 500 eli vähemmän kuin Klaukkalan alueella, mutta Viialassa oli vuonna 2005 vain 
yli 5 400 asukasta. (Akaan kaupungin ja Tilastokeskuksen Internet-sivut). Järvenpään kirkkoa 
kohden asukkaita on näin ollen lähes kaksinkertainen määrä verrattuna Tuusulan, Klaukka-
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lan ja Mäntsälän kirkkojen ympäröimään alueeseen. Viialassa kirkon ympäröimässä alueessa 
sen sijaan on huomattavasti muita tutkimuskohteita vähemmän asukkaita. Viialan kirkko siis 
mahdollistaa muiden tutkimuskohteiden vertaamiseen pienempien paikkakuntien kirkkoihin.

2.4.1. Järvenpään kirkko ja seurakuntatalo

Järvenpään kirkko sijaitsee Järvenpään keskustassa Kirkkotien, Kirkkopolun ja Kansa-
koulunkadun välissä. Samassa pihapiirissä sijaitsevat seurakuntatalo ja Kirkonkulma-, Kirk-
kopiha- ja Vanhakirkko-nimiset rakennukset. Kirkonkulma ja Vanhakirkko ovat niin lähellä 
seurakuntataloa, että ne vaikuttavat myös seurakuntatalon käyttöön, joten tarkastelen myös 
niitä tutkimuksessani. Pihapiiriin ei kuulu hautausmaata. Pysäköinti on järjestetty ylä- ja ala-
pihoille. Esteetön kulku kirkkoon tapahtuu Vanhakirkon vierestä. Kirkossa on 625-paikkainen 
kirkkosali, 30:n henkilön kappelitila eteisessä, hiljainen huone sakariston vieressä ja kella-
rikerroksessa kirpputori ja varastotiloja. Järvenpään betoninen ja suorakulmainen kirkko on 
Erkki Elomaan suunnittelema. Kirkko on valmistunut vuonna 1968. (Järvenpään seurakunnan 
Internet-sivut, 2020.)

Seurakuntatalossa sijaitsevat seurakuntasali, kahvio, keittiö, kirkkoherranvirasto, liikuntatila 
ja askartelutiloja. Seurakuntasalissa pitopalvelu voi järjestää ainoastaan ruokatarjoilun. Seu-
rakuntasaliin mahtuu 220 istumapaikkaa pöytien kanssa ja ilman pöytiä noin 250 istumapaik-
kaa. Seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1982. Vanhakirkon salissa voi tarjoilun järjestää 
puolestaan itsenäisesti, kuten myös Kirkonkulman juhlasalissa. Vanhakirkossa on 50-paikkai-
nen Sali, alasali ja pikkusali. Vanhakirkko valmistui 1940 ja se suunniteltiin alun perin seura-
kuntataloksi. Nykyisen kirkon valmistuttua Vanhakirkosta muodostui kokouspaikka ja kuoron 
harjoittelupaikka. (Järvenpään seurakunnan Internet-sivut, 2020.)

Kirkonkulma on 2012 valmistunut rakennus, joka sijaitsee aivan kirkon vieressä. Kirkon-
kulmassa on monenlaisia tiloja: päiväkerho-, iltapäiväkerho-, nuoriso- ja pienryhmätiloja. 
Lisäksi Kirkonkulmaan kuuluvat rakennuksen pohjakerroksessa puutyötilat ja Elävän veden 
kappeli, jota käytetään muun muassa kirkollisissa toimituksissa, kuten kasteissa, häissä ja 
hautajaisissa. Järvenpään kirkon pihapiiriin kuulu vielä seurakuntatalon viereen vuonna 2003 
valmistunut Kirkkopiha-rakennus, jossa sijaitsevat diakoniatyön tilat ja kokoustiloja. (Järven-
pään seurakunnan Internet-sivut, 2020.)
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2.4.2. Klaukkalan kirkko ja seurakuntakeskus

Klaukkalan kirkko sijaitsee Nurmijärven Klaukkalan keskustassa Ylitilantien ja Kappelikujan 
risteyksessä. Klaukkalan betoninen kirkko erottuu selvästi mustana hahmona kaupunkiku-
vassa. Kirkon on suunnitellut Anssi Lassila. Kirkko on vihitty käyttöön vuonna 2004. Kirkko 
liittyy vanhaan seurakuntakeskukseen, joka on uudistettu kirkon rakennustyön yhteydessä. 
Kirkon pysäköinti on jaettu kolmeen pysäköintitasoon. Useasta sisäänkäynnistä pääsee kir-
kon ja seurakuntakeskuksen eri tiloihin. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on avara aulatila, jonka 
yhteyteen sijoittuvat kirkkosalin ja seurakuntasalien sisäänkäynnit sekä kahvio. (Nurmijärven 
seurakunnan Internet-sivut.)

Kirkkosalissa on 400 istumapaikkaa parvi mukaan lukien. Seurakuntasalien väliovet avattaes-
sa kirkkosaliin mahtuu 650 istumapaikkaa. Seurakuntakeskus liittyy väliovilla kirkkosaliin. 
Seurakuntakeskuksessa on kaksi seurakuntasalia, kahvio, muutamia pienryhmä- ja kokousti-
loja, monitoimisali ja diakoniatyön tilat sekä tilat lapsille ja nuorille. Monitoimisali on toimi-
nut ennen uutta kirkkosalitilaa kirkkosalina. Lisäksi kirkon pohjakerroksessa on uurnaholvi. 
Kirkon sisäpihalla on Ulkokirkko-niminen tila, joka on kuitenkin ollut vähäisellä käytöllä. 
(Nurmijärven seurakunnan Internet-sivut.)
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2.4.3. Mäntsälän kirkko ja seurakuntakeskus

Mäntsälän kirkko sijaitsee Mäntsälän keskustan tuntumassa Vanhan Porvoontien varrella. 
Kirkko on länsitornillinen ja punatiilinen pitkäkirkko, ja se on valmistunut 1866. Kirkon on 
suunnitellut E. B. Lohrman. Kirkkosaliin mahtuu 1500 ihmistä. Kirkkoon saapuminen ta-
pahtuu Vanhan Porvoontien varren pysäköintipaikalta sankarihautausmaan reunaa pitkin tai 
Mäntsälän keskustasta portaita pitkin. Mäntsälän seurakuntakeskus sijaitsee kirkon lounais-
puolella Urheilutien varressa. Mäntsälän urheilukenttä ja monitoimihalli sijaitsevat seurakun-
takeskuksen läheisyydessä. (Mäntsälän seurakunnan Internet-sivu, 2020.)

Kävellen matkaa kertyy kirkon ovelta seurakuntakeskuksen pääovelle 300 metriä. Reitti ylit-
tää Vanhan Porvoontien. Seurakuntakeskus on punatiilinen rakennus, jossa on seurakuntasali, 
kahvio, alasali ja kerho-, pienryhmä- ja kokoustiloja. Lisäksi seurakuntakeskukseen kuuluu 
kirkkoherran virasto. Seurakuntasaliin mahtuu 100 henkilöä, kahvioon 50 henkilöä ja alasa-
liin 60 henkilöä. Seurakuntasalin tarjoilusta vastaa vain seurakunnan pitopalvelu. Alasalissa 
on mahdollista järjestää tarjoilu omatoimisesti. Seurakuntakeskuksessa pysäköinti on pää-
ovien tason pienellä parkkipaikalla tai alasalin sisäänkäynnin parkkipaikalla. Myös seurakun-
takeskuksen takana pääovesta katsottuna on pysäköintitilaa. Rakennuksen sisällä ei ole hissiä, 
joten esteetön kulku seurakuntasalista alasaliin tapahtuu ulkokautta. (Mäntsälän seurakunnan 
Internet-sivu, 2020.)

Seurakuntakeskuksen läheisyydessä sijaitsevat myös Wanha eli entinen seurakuntatalo ja 
Koivulan kerhotalo, joka sijaitsee kirkon kanssa Vanhan Porvoontien samalla puolella. Koi-
vulan kerhotalossa on tiloja perhekerholle ja partiolaisille. Wanhassa on nuorisotyön tilat. En-
tinen seurakuntasali voi toimia nuorisotoiminnan lisäksi pienenä urheilutilana ja seurakunnan 
juhlatilaisuuksien pitopaikkana. (Mäntsälän seurakunnan Internet-sivu, 2020.) 
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2.4.4. Tuusulan kirkko ja seurakuntakeskus

Tuusulan kirkko sijaitsee Kirkkotiellä Tuusulanjärven rannassa. Kirkko on hirsirakenteinen ja 
muodoltaan ristikirkko. Kirkko on vihitty käyttöön vuonna 1734.  Kirkkosaliin mahtuu 440 
henkilöä. Kirkon pysäköinti on järjestetty kirkon itäpuolelle. Myös Kirkkotien varrella on py-
säköintipaikkoja. Kirkon vieressä on Kirkkotupa-niminen rakennus, jossa on pieni ryhmätila 
ja WC-tilat. Kirkkoa ympäröi pieni vanha hautausmaa, jossa on myös sankarihaudat. Suurem-
pi hautausmaa sijaitsee kahden kilometrin päässä kirkosta. Tuusulan seurakuntakeskus sijait-
see Tuusulan keskustassa. Kirkolta matkaa seurakuntakeskukselle on 2,4 kilometriä. 

Tuusulan seurakuntakeskus on sijoitettu entiseen Puolustusvoimien rakennukseen Tuusulan 
entisen varuskunnan alueelle. Seurakuntakeskus sijaitsee Rykmentintien ja Pataljoonantien 
risteyksessä. Seurakuntakeskus on tiilirakenteinen ja sisältää monipuolisesti erilaisia tiloja. 
Merkittävimpiä kokoontumistiloja ovat 160-paikkainen seurakuntasali, 150-paikkainen au-
ditorio ja 70-paikkainen kabinetti. Lisäksi seurakuntakeskuksessa on pienempiä kokoontu-
mistiloja, neuvottelutiloja, päiväkerhon tiloja, keittiö, ruokala ja diakoniatyön vastaanotto. 
Seurakuntakeskuksen vieressä on erillinen punatiilinen toimistorakennus, jossa sijaitsevat 
kirkkoherranvirasto, toimistotilat ja nuorten tilat. Seurakuntakeskuksen ja kirkkoherranviras-
ton edessä on pysäköintipaikkoja ja kirkkoherranviraston takapuolella on enemmän pysäköin-
tipaikkoja. (Tuusulan seurakunnan Internet-sivut.) 
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2.4.5. Viialan kirkko ja seurakuntatalo

Viialan kirkko sijaitsee entisen Viialan kunnan keskustassa Nordinintiellä. Nordinintie liittyy 
keskustan läpi kulkevaan Keskuskatuun. Viialan jyrkkälappeinen kirkko on vihitty käyttöön 
vuonna 1950 ja sen on suunnitellut Jaakko Tähtinen. Vuonna 1982 kirkon yhteyteen valmistui 
Seppo Rihlaman suunnittelema seurakuntatalo, joka noudattelee kirkon ulkoista arkkitehtuu-
ria. Seurakuntatalo on liittynyt kirkkoon lyhyellä käytävätilalla. Seurakuntataloon on myös 
oma sisäänkäyntinsä kirkon vieressä. Seurakuntatalon pääsisäänkäynnissä on myös esteetön 
yhteys kirkkoon. Seurakuntatalossa on seurakuntasali, 24-paikkainen rippikoulusali, keittiö, 
päiväkerhon sali ja pienempi kokoontumishuone. Kirkon pysäköintipaikat sijaitsevat Keskus-
kadun varrella ja seurakuntatalon vieressä. Kirkon vieressä on Viialan hautausmaa. (Akaan 
seurakunnan Internet-sivut, 2020.)

Tässä luvussa olen käsitellyt seurakuntakotien rakentamisen suosituksia ja yhteisöllisyyteen 
liittyviä tutkimuksia. Seurakuntakotien tehtävänä on ollut tarjota tiloja monipuolisesti seura-
kunnan eri työmuodoille viikoittaiseen toimintaan. Kirkko sen sijaan on keskittynyt pääosin 
jumalanpalvelusten ympärille. Kirkossa ja seurakuntakeskuksessa pidettävä toiminta liittyy 
näkyvimmin yhteen jumalanpalveluksen jälkeen pidettävillä kirkkokahveilla. Kirkkokahvit 
lisäävät aktiivisesti seurakunnassa käyvien motivaatiota jumalanpalveluksiin tulemiseen. 
Kirkkokahvit ja seurakuntakeskuksen tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden muodostumista 
luomalla tilanteita ihmisten kohtaamiselle. Yhteisöllisyyden kokemuksen tuoma positiivinen 
vaikutus voi puolestaan lisätä osallistumista seurakunnan tilaisuuksiin. Lisäksi olen esitellyt 
tutkimuskohteeni ja kertonut niiden erityispiirteistä. Seuraavassa luvussa käyn läpi tutkimuk-
sessa käyttämäni aineiston ja tutkimusmenetelmät.  
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Tässä luvussa esittelen tutkimuksessani käytettävän aineiston ja tutkimusmenetelmän. Kerron 
aluksi, millaista aineistoa tutkimuksessani käytän ja miten sen olen hankkinut. Seuraavaksi 
erittelen tarkemmin tutkittavien kohteiden osalta, millainen aineisto kyseisestä kohteesta on 
saatu. Tämän jälkeen selostan, millä tavoin aineistoani tutkimuksessani tutkin

3.1. Tutkimusaineisto
Tutkimuksessa olen käyttänyt pääosin Akaan, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuu-
sulan seurakuntien kokoamia tilastoja ja pohjapiirroksia sekä itseottamiani valokuvia. Olen 
ollut yhteydessä seurakuntien kiinteistötyöntekijöihin ja suntioihin tai hallintopastoreihin. 
Olen pyytänyt kuukausittaista tilastoa kirkossa ja seurakuntakeskuksessa tai -talossa sekä kir-
kon lähellä olevissa seurakunnallisissa rakennuksissa pidetyistä tilaisuuksista vuosien 2018 
ja 2019 ajalta. Lisäksi olen pyytänyt koko vuoden yhteenlaskettua tilastoa edellä luetelluista 
rakennuksista vuosilta 2018 ja 2019. Olen ollut jokaisessa tutkimuskohteessa paikan päällä 
ottamassa valokuvia. Seurakuntien kirkkoherroille olen lähettänyt sähköpostitse liitteen 1 mu-
kaisen kyselyn. Sain kaikilta tutkimuskohteiden seurakuntien kirkkoherroilta vastaukset. Vas-
tausten pituus on vaihdellut, sillä aineistoon on voinut vastata avoimesti. Kokonaisuudessaan 
käyttämäni aineisto on saatu loka-, marras- ja joulukuussa vuonna 2020.  
Lisäksi pyysin tilojen käyttöä ohjaavia strategioita ja asiakirjoja seurakunnilta, mutta sellaisia 
en saanut miltään seurakunnalta.

Akaan seurakunnalta olen saanut Viialan kirkon ja seurakuntasalin kuukausittaiset tilastot 

sekä vuoden tilaisuuksien yhteenvedon vuodelta 2019. Viialan kirkon ja seurakuntatalon osal-
ta en ole siis voinut verrata vuoden 2019 tilastoja vuoteen 2018. En ole myöskään voinut ti-
lastojen kautta tutkia kuin kirkkosalia ja seurakuntasalia. Tilastoissa näkyy tilaisuuden tyyppi, 
tilaisuuden kävijämäärä ja tilaisuuden kesto sekä mahdollisesti ehtoollisella käyneiden määrä. 
Seurakunta on lähettänyt minulle pohjapiirrokset kirkosta ja seurakuntatalon kerroksista. 
Pohjapiirroksissa on LVI-piirrokset mukana, joten olen joutunut tekemään pohjapiirroksista 
selkeämmät. Olen käynyt Viialan kirkossa ottamassa kokoontumistiloista kuvia. Käyntini yh-
teydessä sain kuulla myös Viialan kirkon historiasta. Pääsin ottamaan kuvia kaikista tiloista. 
Kirkkoherran viransijaisuutta hoitavalle Kukka-Maaria Salmiovirralle lähetin sähköpostitse 
kyselyn, johon sain häneltä vastaukset. 

Järvenpään seurakunnalta olen saanut Järvenpään kirkon ja seurakuntasalin sekä Kirkonkul-
man ja Vanhakirkon tilaisuuksien yhteenvedon vuodelta 2019 ja 2018 tilastoitavien tilojen 
osalta. En siis saanut kyseisistä tiloista kuukausittaista tilastoa, joten Järvenpään kirkon osalta 
en ole voinut tarkastella tilaisuuksien määrän kuukausittaisia eroja. Saamissani tilastoissa on 
lueteltu tilaisuuden tyyppi, tilaisuuksien määrä ja tilaisuuteen osallistuneiden määrä ja mah-
dollisesti ehtoollisella käyneiden määrä. Seurakunta on lähettänyt minulle pohjapiirrokset 
kirkosta, seurakuntatalosta ja Kirkonkulmasta. Kirkon osalta olen saanut myös leikkauksia 
ja perspektiivipiirroksia. Kirkkopihan tai Vanhakirkon piirustuksia en ole saanut. Olen ollut 
Järvenpään kirkossa ja seurakunnan tiloissa ottamassa valokuvia. Olen päässyt ottamaan ku-
via kirkkosalista, kirkon eteisestä, Seurakuntatalon kahviosta, seurakuntasalista ja eteisestä 
sekä Kirkonkulman Elävän veden kappelista ja juhlatilasta. En ole päässyt Vanhakirkkoon, 
Kirkonkulman nuortentilaan ja päiväkerhotilaan enkä seurakuntatalon liikuntahalliin ja takka-
huoneeseen. Kirkkoherra Vesa Koivistolta sain vastauksen sähköpostikyselyyni.

Mäntsälän seurakunnalta olen saanut Mäntsälän kirkon, seurakuntakeskuksen, Wanhan ja 
Koivulan kerhotalon tilaisuuksien vuosittaisen yhteenvedon vuosilta 2018 ja 2019 tilastoi-
tavista tiloista. Tilastoissa on lueteltu tilaisuuden tyyppi, tilaisuuksien määrä, kävijämäärä ja 
ehtoollisella käyneet. Lisäksi olen saanut kirkosta ja seurakuntakeskuksesta tilaisuuskohtaisen 
luettelon vuodelta 2019. Luettelossa on merkitty jokainen tilastoitu tapahtuma. Luettelosta 
on luettavissa tilaisuuden päivämäärä, tilaisuuden tarkempi nimi, osallistujat ja kaikki tilat, 
jotka tapahtumaan liittyvät. Seurakunnalta olen saanut pohjapiirrokset kirkosta ja seurakun-
takeskuksesta. Lisäksi olen saanut kirkosta leikkauksia ja julkisivupiirroksia. Olen käynyt 
Mäntsälän kirkossa ja seurakuntakeskuksessa sekä Wanhan alakerrassa ottamassa valokuvia. 
Kerhonkulmasta ja kappelista en ole saanut otettua valokuvia. Minulle kerrottiin vierailuni 

3.
Aineisto ja 
tutkimusmenetelmät



19

aikana, miten seurakunnassa kutakin tilaa käytetään. Sain kuulla muun muassa, miten kirk-
kokahveja nautitaan kirkon keskikäytävällä ja miten huonot liikenneyhteydet kirkolle vähen-
tävät nuorten tilaisuuksiin osallistumista. Mäntsälän kirkkoherralta olen saanut vastaukset 
lähettämääni kyselyyn.

Nurmijärven seurakunnasta en ole saanut Klaukkalan kirkon ja seurakuntakeskuksen kaikista 
tilaisuuksista koostettua yhteenvetoa. En siis voi verrata kaikkien tilaisuuksien tai kävijöiden 
määrää muiden tutkimuskohteiden tilastoihin. Olen päässyt Klaukkalan kirkossa Nurmijärven 
seurakunnan varaus- ja tilastointijärjestelmään. Olen koonnut vuoden 2019 messujen ja ju-
malanpalvelusten osallistujamäärät sekä ehtoollisella käyneiden määrät. Lisäksi olen koonnut 
ylös kirkkokahveille osallistuneiden määrät ja tammikuun 2019 kastetilaisuuksien juhlapai-
kat seurakuntakeskuksesta. Olen saanut kirkon infotaulusta kirkon ja seurakuntakeskuksen 
pohjapiirroksen. Olen ottanut paikan päällä valokuvia. Olen päässyt kirkon kappelia lukuun 
ottamatta kaikkiin kokoontumistiloihin. Nurmijärven kirkkoherra Ari Tuhkanen on vastannut 
sähköpostikyselyyni.

Tuusulan seurakunnalta olen saanut Tuusulan kirkosta ja seurakuntakeskuksesta kuukau-
sittaisen kävijämäärätilaston sekä tilaisuuksien vuoden yhteenvedon vuosilta 2019 ja 2018. 
Tilastoissa näkyy tilaisuuden tyyppi, tilaisuuden ja kävijöiden määrä sekä ehtoolliselle osal-
listuneiden määrä. Olen saanut seurakunnalta pohjapiirrokset kirkosta ja Kirkkotuvasta ja 
seurakunnan Internet-sivuilta seurakuntakeskuksesta. Kirkosta olen saanut lisäksi leikkauksia, 
asemapiirroksia ja julkisivupiirroksia. Olen ollut Tuusulan kirkossa, Kirkkotuvassa ja seura-
kuntakeskuksessa ottamassa valokuvia tiloista. Seurakuntakeskuksessa olen päässyt eteisau-
laan, seurakuntasaliin, kabinettiin ja auditorioon, mutta en muihin kokoontumistiloihin. Tuu-
sulan kirkkoherralta Ulla Rosenqvistilta olen saanut vastaukset sähköpostikyselyyni.

Saamani tilastot olen muokannut kaavioiksi. Olen jättänyt suurimpien tilaisuusmäärien ja 
kävijämäärien omaavien tilaisuuksien tyypit ennalleen. Tilaisuuksia, joita on ollut vähän 
tai joissa ei ole ollut yhtään kävijää, olen yhdistänyt isommiksi kokonaisuuksiksi. Etenkin 
työtehtäviin liittyen olen yhdistänyt tilaisuuksia, mikäli niissä ei ole ollut merkittävää kävi-
jämäärää. Tilaisuuksien yhdistämistä olen joutunut tekemään kaavioiden selkiyttämiseksi. 
Kuukausittaisista tilastoista olen koostanut kuukausittaisia kaavioita, jotka ovat keskittyneet 
jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin tilaisuuksiin. Lisäksi olen tehnyt tutkimuskohteiden kä-
vijämääristä ja tilaisuuksien määrästä yhdisteleviä kaavioita, joista voi verrata seurakunnan 
kirkkoja ja seurakuntakeskuksia toisiinsa.

3.2. Tutkimusmenetelmä
Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa on hyödynnetty vertailevaa tapaustutkimusta ja 
havaintotutkimusta. Olen käyttänyt tutkimuksessani useita eri lähteitä, jotta tutkittavasta koh-
teesta saisi mahdollisimman luotettavan ja monipuolisen kuvan.

Olen tutkimuksessani keskittynyt seurakuntien kokoontumistiloihin, jotka sijaitsevat seura-
kuntakeskuksessa tai -talossa, kirkossa ja kirkon pihapiirissä. Tuottamistani kaavioista ha-
vainnoin, mitä tilaisuuksia on ollut eniten tarkasteltavassa tilassa ja missä tilaisuudessa on 
suhteellisesti ollut eniten kävijöitä. Vertailen tutkimuksen edetessä tarkasteltavaa kohdetta 
aiemmin analysoituihin kohteisiin. Vertailen myös tilojen käyttöä seurakunnan tilojen sisällä. 
Erityisesti pyrin löytämään tilan yhteyksiä kirkossa järjestettyihin tilaisuuksiin. Arvioin seu-
rakuntasalin liittyvän kirkossa pidettäviin tilaisuuksiin eniten, joten seurakuntasali ja kirkko-
sali ovat tarkasteluni keskiössä. Kirkkosalista pyrin selvittämään, millaisia tilaisuuksia siellä 
järjestetään ja miten tilaisuudet sijoittuvat kuukausille ja viikonpäiville. Näin voin selvittää 
tarkemmin, miten seurakuntakeskuksessa ja muissa seurakunnan tiloissa järjestettävä toimin-
ta tukee kirkon toimintaa.

Pyrin ymmärtämään seurakunnan tilan käyttöä myös kirkkoyhteyttä laajemmin. Selvitän, 
millaisia tilaisuuksia seurakuntakeskuksessa pidetään ja miten tilat toiminnallisesti liittyvät 
toisiinsa. Selvitän muun muassa, miten viereiset tilat vaikuttavat tarkastelun kohteena olevaan 
tilaan. Tutkimukseni ei keskity seurakunnan työtiloihin. Kokoontumistiloissa on pidetty myös 
työtilaisuuksia, minkä huomioin tilan käytön osalta. Tilan analyysissä huomioin myös työtilo-
jen sijoittumista suhteessa kokoontumistiloihin.

Tiloja analysoin kävijämäärätilaston lisäksi havainnoimalla tarkasteltavia tiloja ottamistani 
kuvista ja pohjapiirroksista. Teen pohjapiirroksista ja valokuvista havaintoja, miten tilat tu-
kevat tai hankaloittavat tilassa järjestettävää toimintaa. Arvioin myös, miten tilojen sijainti 
suhteessa muihin tiloihin, tilojen yhteydet muihin tiloihin ja tilojen liittyminen muihin tiloihin 
vaikuttavat tilojen käyttämiseen. Vertailen myös tarkastelukohteiden tiloja toisiinsa ja pyrin 
löytämään seurakunnan tilojen käyttöä parhaiten tukevia suunnitteluratkaisuja.

Pienen sähköpostihaastattelun vastauksista saan tietoa, millä tavoin seurakuntakeskusta pi-
detään merkittävänä seurakunnan toiminnassa ja miten seurakuntakeskusta käytetään kirkon 
työntekijän mielestä. Lisäksi saan selville, miten kirkkokahvit on kirkoissa järjestetty. Tilas-
toista ja tilojen havainnoinnista näitä tietoja ei ole löydettävissä, joten haastattelu antaa toi-
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senlaista näkökulmaa tilastoihin ja tilojen havainnointiin. Haastattelun vastaukset paikkaavat 
tilastojen puutteita ja laajentavat käsitystä seurakunnan tilojen käytöstä.

Tässä luvussa olen esitellyt tutkimuksessa käyttämäni aineiston ja tutkimusmenetelmät. Ai-
neistoni koostuu seurakuntien toimittamista kävijämäärätilastoista, tutkimuskohteista otta-
mistani valokuvista ja tutkimuskohteiden seurakuntien kirkkoherroille tehdyn lyhyen kyselyn 
vastauksista. Aineistoa tutkin laadullisen tutkimuksen menetelmin. Tutkimukseni on myös 
vertaileva tapaustutkimus ja havaintotutkimus. Seuraavassa luvussa analysoin kokoamani tut-
kimusaineiston.

Tässä luvussa analysoin tutkimusaineistoni. Aluksi vertailen tutkimuskohteideni kävijämää-
rätilastoja yhteen. Tämän jälkeen tarkastelen jokaista tutkimuskohdetta erikseen ensin kirkko-
herrojen vastausten perusteella ja sitten kävijämäärien osalta. Tämän jälkeen tutkin jokaisen 
kohteen tiloja rakennuksista ottamieni valokuvien ja pohjapiirroksista tehtyjen havaintojen 
perusteella. Selvitän tutkittavien kohteiden erikoispiirteitä. Lisäksi vertailen tarkasteltavia 
kohteita ensin tarkasteltuihin kohteisiin.

4.1. Tilojen käytön vertailu

4.1.1. Tutkimuskohteiden tilojen käytön vertailu

Tuusulan, Mäntsälän ja Järvenpään kirkoissa järjestettiin vuosina 2019 ja 2018 paljon enem-
män tilaisuuksia kuin Viialan seurakuntasalissa. Sen sijaan Viialan seurakuntasalissa tilai-
suuksia oli Järvenpään ja Mäntsälän seurakuntasaleissa järjestettyjä tilaisuuksia enemmän. 
Viialan seurakuntasalissa on kuitenkin vähemmän tiloja, kuin muiden tutkimuskohteiden 
seurakuntataloissa tai -keskuksissa, joten tilaisuudet ovat keskittyneet seurakuntasaliin. Mui-
den tutkimuskohteiden seurakuntakeskuksissa on ollut useampia tiloja, joita on voinut käyttää 
kokoontumistiloina. Mäntsälän seurakuntasalissa tilaisuuksia on ollut vähemmän. Kokonais-
kävijämäärissä Järvenpään kirkossa ja seurakuntasalissa kävijöitä on ollut eniten. Järvenpään 
kirkon ja seurakuntasalien suurta kävijämäärää selittää muita tutkimuskohteita suurempi 
väestömäärä Järvenpään kirkon alueella. (Kaaviot 17L ja 18L.)

4.
Tulokset
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Suhteutettuna kirkkojen alueiden väestömäärään on Viialan kirkossa järjestetty eniten tilai-
suuksia ja tilaisuuksissa on käynyt suhteellisesti enemmän ihmisiä vuonna 2019. Tuusulan 
seurakuntasalissa tilaisuuksia on ollut väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin Järvenpään 
kirkossa. Mäntsälässä sen sijaan on tilaisuuksia ollut suhteessa Tuusulaan enemmän. Asu-
kaslukuun suhteutetuissa kokonaiskävijämäärissä Viialan seurakuntasalia lukuun ottamatta 
muissa seurakuntasaleissa kävijämäärät ovat olleet huomattavasti kirkon kävijämääriä vä-
häisemmät. Viialan ja Mäntsälän kirkoissa noin 45% järjestetyistä tilaisuuksista liittyi juma-
lanpalvelukseen tai kirkolliseen toimitukseen vuosina 2018 ja 2019. Sen sijaan Järvenpään 
ja Tuusulan kirkoissa vastaava prosenttiosuus on lähellä 25%:ia. Järvenpään ja Tuusulan 
erilliset hautausmaat ja siunauskappelit voivat selittää, miksi Mäntsälän ja Viialan kirkoissa 
on järjestetty prosentuaalisesti enemmän jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia. Ko-
konaiskävijämäärissä Järvenpään ja Mäntsälän kirkoissa jumalanpalvelusten ja kirkollisten 
toimituksien osuus kokonaiskävijämääristä on vaihdellut vuosien 2018 ja 2019 välillä yli seit-
semän prosenttiyksikköä. Vaihtelusta huolimatta jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset 
ovat olleet tutkimuskohteiden kirkoissa kävijämääriltään suurimmassa osassa. (Kaaviot 19L, 
20L, 21L ja 22L.)

4.1.2 Järvenpään kirkon, seurakuntatalon, Kirkonkulman ja Vanhakirkon tilojen käyttö

Järvenpään kirkkoherran Vesa Koiviston mukaan merkittävintä Järvenpään seurakuntatalossa 
ovat kirkon pihapiirin isoimmat kokoontumistilat, pääkeittiö, työhuoneiden määrä, liikun-
tahalli ja kirkkoherranvirasto. Pääkeittiön ja suuren kokoontumistilan ansiosta seurakunta-
talossa voidaan järjestää suurempia kokoontumisia ja juhlatilaisuuksia. Koiviston mukaan 
seurakuntatalo tukee kirkossa järjestettävää toimintaa mahdollistamalla lounaan järjestämisen 
messun jälkeen tai suurempina kirkkopyhinä järjestämällä kirkkokahvit messun jälkeen. Nor-
maalisti kirkkokahvit kuitenkin järjestetään kirkon aulassa. Kirkon viereisen Kirkonkulman 
Elävän veden kappeli eroaa kirkon toiminnasta mahdollistamalla pienimuotoisempien kirkol-
listen toimitusten toimittamisen, kuten kasteen ja avioliittoon vihkimisen tai joidenkin hau-
tajaisten. Lisäksi kappelissa Koiviston mukaan järjestetään arki-iltojen ehtoolliskirkkoja ja 
urkuvartti-nimisiä tapahtumia. (Vesa Koiviston sähköpostihaastattelu, 2020.)

Vuonna 2019 Järvenpään kirkossa on järjestetty 635 tilaisuutta, mikä on 87 tilaisuutta enem-
män kuin vuonna 2018. Ero selittyy pitkälti musiikkiharjoitusten määrällä, sillä vuonna 2019 
musiikkiharjoituksia oli 76 enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2019 musiikkiharjoituksia 
oli tilaisuuksien määrästä 45%, mikä oli yli neljä kertaa enemmän kuin mitään muuta tilai-

suustyyppiä. (Kaaviot 1J ja 3J.) Kävijämäärien puolesta musiikkiharjoitus ei ole kuitenkaan 
ollut kirkon käytössä suuressa merkityksessä. Musiikkiharjoitus on voinut olla esimerkiksi 
kanttorin urkuharjoitukset tulevan sunnuntain messua varten. Suurimmat yksittäiset tilaisuus-
tyypit kävijämäärien mukaan ovat olleet messut ja konsertti- ja musiikkitilaisuudet. Messussa 
käyneitä oli vuonna 2019 24% ja vuonna 2018 27% ja musiikkitilaisuuksissa käyneitä vuonna 
2019 21% ja vuonna 2018 22% kaikista tilaisuuksissa käyneistä. Vuonna 2019 muita kuin 
kirkollisten toimitusten, jumalanpalvelusten ja musiikkitilaisuuksien kävijöitä oli vain 6% 
kaikkien tilaisuuksien kävijöistä. (Kaaviot 2J ja 4J.)

Järvenpään seurakuntatalon juhlatilassa, joka käsittää seurakuntasalin, kahvion ja keittiön, 
tilaisuuksia oli 264 vuonna 2019, mikä oli puolet vähemmän kuin kirkossa järjestettyjä tilai-
suuksia samana vuonna. Kävijöitä oli puolestaan 9648 eli neljä kertaa vähemmän kirkon tilai-
suuksiin osallistuneita. (Kaaviot 1J, 2J, 5J ja 6J.) Tilaisuuksien määrän mukaan seurakuntata-
lon juhlatila olisi toiminnattomana noin 25% vuoden päivistä ja toimellisiin päiviin sijoittuisi 
vain yksi tapahtuma. Vuonna 2018 tilaisuuksia oli 315 ja merkittävimmät erot vuoteen 2019 
olivat kuoro- ja musiikkitoiminnassa, kirkkokahvien määrässä, juhlissa ja erinäisissä työ-
tehtävissä, joita vuonna 2018 oli enemmän. Kuoro- ja musiikkitoiminta kattoi tilaisuuksien 
määrästä 32% vuonna 2019. Kirkkokahveja oli puolestaan 3% tilaisuuksista. Tilastossa näkyy 
tilaisuutena myös messu, joita oli myöskin 3% tilaisuuksien määrästä.  Järvenpään seurakun-
tatalossa ei kuitenkaan voida järjestää messuja, sillä tilaa ei ole vihitty kyseiseen käyttöön. 
(Kaaviot 4J ja 6J.) Messun tilastomerkintä kertoo varausjärjestelmästä, jossa oletettavasti 
kirkkokahveja varten on messun yhteyteen varattu myös seurakuntatalon juhlatila. 

Yhteys kirkossa järjestettäviin tilaisuuksiin seurakuntatalossa on tilastossa näkyvissä selkeim-
min kirkkokahvien osalta. Lisäksi seurojen ja eri toimialojen erikoistilaisuuksissa on varattu 
tilat sekä kirkosta että seurakuntatalosta. (Kaaviot 1J ja 4J.) Kävijämäärissä muut seurakun-
tatilaisuudet kattavat suurimman osan eli 44% kävijöistä. Tilaisuuden tyyppiä ei sen enempää 
ole luokiteltu. Tämä kertoo seurakuntatalon juhlatilan monipuolisuudesta. Kävijämäärissä 
kaikkien muiden tilaisuuksien prosentuaalinen osuus on eri vuosina 2019 ja 2018 lukuun ot-
tamatta erilaisia työtehtäviä ja kuoro- ja musiikkitoimintaa. Näissä kahdessa tilaisuustyypissä 
tilastointi on kuitenkin suurelta osin puutteellista, sillä esimerkiksi kuoro- ja musiikkitoi-
mintaan ei ole kirjattu yhtään kävijää. Prosenttiosuusvaihtelu tuo esiin juhlatilan vaihtelevan 
käytön. Yksittäiset tilaisuudet, jotka keräävät paljon kävijöitä, korostuvat juhlatilan tilastois-
sa. Vuonna 2018 kuusi varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulutyön ja partiotoiminnan erikois-
tilaisuutta kattoivat 8% juhlatilan vuoden kävijöistä. (Kaaviot, 6J, 7J ja 8J.) Vuonna 2018 
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juhlatilassa on järjestetty kuusi hautaukseen liittyvää tilaisuutta, mutta vuonna 2019 ei yhtään 
(kaaviot 5J ja 7J). Vuonna 2019 hautaustilaisuudet ovat siis siirtyneet muihin tiloihin.

Järvenpään seurakuntatalon takkahuoneen vuoden 2019 tilaisuuksista 58% liittyy kokouk-
siin, koulutuksiin ja muihin työtehtäviin. Ryhmätilaisuudet kattavat 31% tilaisuuksista. Kä-
vijämääriä ei tilastosta pysty arvioimaan luotettavasti, sillä kokonaisuudessaan tilaisuuksien 
kävijöitä on merkitty vain yksitoista enemmän kuin kaikkia tilassa järjestettyjä tilaisuuksia. 
Jokaisen tilaston tilaisuuden kävijämäärä ei vaikuta luontevalta tilaisuuden toimintaan näh-
den, joten säännöllisessä ja myöskin epäsäännöllisessä ryhmätoiminnassa ja työtehtävissä 
kävijöiden merkitseminen on olematonta tai vaihtelevaa. Varatut tilaisuudet antavat kuitenkin 
luotettavan kuvan suunnitellusta ja virallisesta toiminnasta tilassa. Epävirallista ja merkitse-
mätöntä käyttöä tilastoista ei voida kuitenkaan lukea. Takkahuone tarjoaa juhlatilaan verrattu-
na pienemmän tilan, jota käytetään kokous- ja ryhmätilana. (Kaaviot 9J ja 10J.)

Järvenpään seurakuntatalon liikuntahallin vuoden 2019 tilaisuudet keskittyvät takkahuoneen 
tavoin ryhmätoimintaan. 41% tilaisuuksista liittyvät aikuisten ryhmätoimintaan ja 18% muu-
hun ryhmä- ja kerhotoimintaan. Tilaisuuksia liikuntahallissa oli vuonna 2019 yhteensä 812, 
mikä oli lähes 200 enemmän kuin kirkossa järjestetyn toiminnan määrää. Kävijämäärät ovat 
takkahuoneen tavoin arveluttavia, sillä jokaista tilaisuutta kohden olisi ollut keskimäärin kak-
si osallistujaa yhtä tilaisuutta varten, mikä ei vastaa yleistä liikuntahallin käyttöä. Kävijämää-
rissä korostuvat perhekerhon tilaisuudet ja yksittäinen varhaiskasvatuksen erikoistilaisuus, 
jonka 450 henkilön kävijämäärä täyttää 37% tilastosta. (Kaaviot 11J ja 12J.)

Järvenpään Kirkonkulman nuortentilaa ei käytetty vuonna 2019 nimestään huolimatta pää-
osin nuorten toimintaan, vaan lasten ja koululaisten iltapäivätoimintaan. Nuorten iltojen ja 
vastaavien tilaisuuksien osuus tilaisuuksien määrästä oli 9%, kun perhekerhon osuus oli 40%. 
Päiväkerhotilassa perhekerhon osuus oli vain 7%, mutta päiväkerhon osuus oli 64% tilaisuuk-
sien määrästä. Nuorten illat näkyvät myös päiväkerhotilan tilastoissa. Vaikuttaa siis siltä, että 
nuortentilaa ja perhekerhotilaa käytetään rinnakkain. Nuortenillat ajoittuvat iltaan, päiväkerho 
ja perhekerho sijoittunevat aamupäivään ja koululaisten iltapäivätoiminta iltapäivään. Näin 
eri vuorokauden aikoihin sijoittuvat toiminnot mahdollistavat päiväkerhotilan ja nuortentilan 
käyttämisen samanaikaisesti. Nuortentilassa on tilaisuuksia melkein kaksi kertaa enemmän 
kuin päiväkerhotilassa, mutta kävijämäärässä nuortentilan tilaisuuksissa on ollut kuusi kertaa 
enemmän kuin päiväkerhotilassa. (Kaaviot 13J, 14J, 15J ja 16J.)

Järvenpään Elävän veden kappelissa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osuus oli 
vuonna 2019 48% tilaisuuksien määrästä ja vuonna 2018 39%. Eroa selittää muiden seura-
kunnan tilaisuuksien ja kokouksien ja muiden työtehtävien tilaisuuksien määrän erot. Kävi-
jämäärissä etenkin muissa seurakunnan tilaisuuksissa on eroa vuosien 2019 ja 2018 välillä. 
Muuten tilaisuuksien suhteet toisiinsa nähden ovat vuosien välillä lähellä toisiaan. Kastetilai-
suudet kattavat sekä tilaisuuksien määrässä että kävijämäärissä noin kolmanneksen kaikista 
tilaisuuksista. Viikkomessuja on kappelissa järjestetty lähes neljä kertaa enemmän kuin kir-
kossa. 2019 hautaustilaisuuksia on pidetty kappelissa 14, kun kirkossa niitä ei ole pidetty yh-
täkään samana vuonna. Myös perhekerholla, lähetysryhmällä, aikuistyön ryhmällä ja nuorten 
illalla on ollut tilaisuuksia kappelilla. Perhekerhotilat ja nuortenillan tilat sijaitsevat samassa 
rakennuksessa kappelin kanssa, joten perhekerho ja nuorisotoiminta ovat voineet käyttää 
kappelin tiloja helposti toiminnassaan. Kävijämäärissä 2019 konsertti- ja musiikkitilaisuudet 
erottuvat 17%:lla kasteiden ja muiden seurakunnan tilaisuuksien osalta 2019 kävijämääräti-
lastosta. Kirkon tavoin jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja musiikkitilaisuudet kat-
tavat suurimman osan kappelin kävijämääristä, mutta kokonaismäärältään kappelin toiminta 
jää neljäsosaan kirkon kävijämääristä. Kappelissa toimintaa on kuitenkin monipuolisemmin 
eri ryhmien kesken kuin kirkossa. (Kaavio 2J, 18J, 19J, 20J ja 21J.)

Kirkonkulman juhlatilassa oli 157 tilaisuutta enemmän kuin seurakuntatalon juhlatilassa 
vuonna 2019. 21 % tilaisuuksista liittyivät Elävän veden kappelissa järjestettyihin viikkomes-
suihin, jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin. Osuus on huomattavasti isompi kuin 
seurakuntatalon juhlatilan tilaisuuksissa, jotka liittyvät kirkon tilaisuuksiin. Tosin Koiviston 
mainitsemia lounastilaisuuksia ei seurakuntatalon tilastosta näy. Kirkollisista toimituksis-
ta kasteita juhlitaan eniten Kirkonkulman juhlatilassa. Kävijämäärissä kastejuhlat kattavat 
jopa 38% kaikista kävijämääristä. Myös Vanhakirkon Salissa järjestetään kastejuhlia, mutta 
myös hautauksia. Vanhakirkon Salissa merkityistä kävijämääristä 48% oli kastetilaisuuksia. 
Yhteensä Vanhakirkon Salissa ja Kirkonkulman juhlatilassa pidettiin tilastojen mukaan lähes 
kaikki kastejuhlat. Sen sijaan hautaustilaisuuksia Saliin ja juhlatilaan kertyi enemmän kuin 
Elävän veden kappelissa oli niiden toimituksia pidetty. Tämä voi tarkoittaa, että Elävän veden 
kappelin kanssa oli varattu samaan aikaan Kirkonkulman juhlatila ja muistotilaisuus pidettiin 
Vanhakirkon Salissa tai sitten hautausmaan siunauskappelilta siirryttiin viettämään muistoti-
laisuutta jompaankumpaan näistä juhlatiloista. Kirkonkulman juhlatilassa kuoro- ja musiikki-
ryhmiä on 26% tilaisuuksien määrästä ja musiikkiharjoituksia Vanhakirkon Salissa puolestaan 
14%. Molempia tiloja käytetään siis myös musiikkitoiminnassa. Kirkonkulmasta löytyy myös 
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erillinen bändien harjoitustila. (Kaavio 5J, 21J, 22J, 23J ja 24J.)

Yksittäisistä tiloista selvästi eniten kävijöitä on ollut Järvenpään kirkossa vuosina 2019 ja 
2018 verrattuna muihin Järvenpään kirkon pihapiirin rakennusten tiloihin. Kirkon kävijä-
määristä jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä musiikki- ja konserttitilaisuudet 
muodostavat lähestulkoon kaikki kirkon kävijät. Elävän veden kappeli Kirkonkulmalla tar-
joaa pienemmän jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten toimituspaikan. Samaan ra-
kennukseen sijoittuvat perhekerhotila ja nuortentila lisännevät kappelin käyttöä. Syynä voi 
olla myös kappelin pienempi koko kirkkosaliin verrattuna. Ainakin Elävän veden kappeli on 
näistä tiloista sijainniltaan ja yhteyksiltään helpommin käytettävissä kuin kirkkosali tai kirkon 
kappeli.

Muiden tilojen yhteiskävijämääriä ei voida verrata kirkon kävijämääriin, sillä varaskalenteris-
sa sama tapahtuma on voitu kirjata useampaan tilaan. Näin on esimerkiksi käynyt seurakun-
tatalon messun tilastoinnissa. Myöskään tilaisuuksien määrää ei voi yhdistää. Tilaisuuksien 
määrässä vain liikuntahallissa on järjestetty enemmän tilaisuuksia kuin kirkkosalissa. Muissa 
tiloissa tilaisuuksien määrät ovat paljon alhaisempia. Esimerkiksi seurakuntatalon juhlatilassa 
vuonna 2019 keskimäärin noin yhtä arkipäivää kohden oli yksi tilaisuus. 

Seurakuntatalon juhlatila toimii monipuolisesti erilaisten tilaisuuksien käytössä. Pienemmis-
sä tiloissa, kuten takkahuoneessa tilaisuuksien muoto muuttuu ryhmä- ja kokoustoimintaan. 
Kirkonkulman tiloissa vierekkäisiä tiloja, kuten nuortentilaa ja päiväkerhotilaa käytetään 
rinnakkain lasten, varhaisnuorten ja nuorten toiminnassa. Eri vuorokaudenaikoihin sijoittuva 
toiminta mahdollistaa tällaisen useamman tilan käyttämisen. 

4.1.3. Klaukkalan kirkon ja seurakuntakeskuksen tilan käyttö

Nurmijärven kirkkoherran Ari Tuhkasen mukaan Klaukkalan seurakuntakeskuksen merkitys 
on suuri. Erityisesti Tuhkanen pitää kirkon ja seurakuntakeskuksen kokonaisuutta merkittävä-
nä. Hän pitää seurakuntakeskuksen toimintaa monipuolisena. Seurakuntakeskuksen tilat tuke-
vat Tuhkasen mukaan kirkkosalin käyttöä etenkin merkittävinä pyhäpäivinä, jolloin etenkin 
seurakuntasaleja hyödynnetään kirkkosalin rinnalla. Kirkkokahvit on Tuhkasen mukaan jär-
jestetty seurakuntasaliin 2 tai seurakuntasaleihin 1 ja 2. Kirkkokahveja voidaan nauttia myös 
aulassa ja aulan läheisyydessä olevassa takkahuoneessa, mikäli kirkkokahvien nauttijoita on 
runsaasti. Kirkkokahvien tarjoilupöytä on keittiön edessä kahvilatilassa.  

Kirkkorakennuksen sisäpihan Ulkokirkkoa Tuhkasen mukaan ei käytetä kovin paljoa, mutta 
joitakin keskenään erilaisia tilaisuuksia pidetään siinä. (Ari Tuhkasen sähköpostihaastattelu, 
2020.)

Klaukkalan kirkossa järjestettiin vuonna 2019 seitsemänä kuukautena kolme messua tai 
jumalanpalvelusta. Kuutena kuukautena järjestettiin myös erikoismessu tai erikoisjumalan-
palvelus. Touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa konfirmaatiomessujen määrä erottuu tilastossa. 
Heinäkuussa järjestettiin neljä erikoismessua tai -jumalanpalvelusta tai konfirmaatiomessua. 
Kun kaikki messut ja jumalanpalvelukset yhdistetään, on kuukauden aikana pidetty neljä 
messu- tai jumalanpalvelustilaisuutta. Kesäkuussa ja elokuussa tilaisuuksia on ollut poikke-
uksena yhteensä kuusi ja joulukuussa jopa 15. Joulukuussa jumalanpalvelustoiminta on siis 
ollut selvästi vilkkainta. Joulukuussa on järjestetty erilaisia oppilaitosjumalanpalveluksia ja 
joulun jumalanpalveluksia.  Huhtikuuhun sijoittuva pääsiäinen ei näy tilastossa muuta kuin 
erikoisjumalanpalvelusten puuttumisena. (Kaavio1L.)

Klaukkalan kirkon messujen ja jumalanpalvelusten kävijämäärissä oli kuukausittaista vaihte-
lua vuonna 2019. Tavallisten messujen ja jumalanpalvelusten suurimmat kävijämäärät sijoit-
tuivat tammi-, huhti- ja joulukuuhun. Kesäkuukausina osallistuminen näihin oli vähäisintä. 
Touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa konfirmaatiomessut nostivat kävijämääriä useampiker-
taisesti tavallisia jumalanpalvelusten kävijämääriä korkeammaksi. Joulukuussa tavallisten 
jumalanpalvelusten kävijämäärä oli lähellä heinäkuun konfirmaatiomessujen kävijämääriä. 
Joulukuun erikoisjumalanpalveluksiin osallistui yli 600 kävijää enemmän kuin heinäkuun 
konfirmaatiomessuihin. (Kaavio 2L.)

Keskimääräiset kävijämäärät noudattavat kokonaiskävijämäärien kuukausittaista vaihtelua. 
Tammikuun ja joulukuun tavallisten jumalanpalvelusten keskimääräinen kävijämäärä oli 
vuonna 2019 muiden kuukausien kävijämääriin nähden kaksi- tai kolminkertainen. Näissä 
kuukausissa ehtoolliselle ja kirkkokahveille osallistuneita ei ollut kuitenkaan niin merkit-
tävästi enempää kuin muina kuukausina. Konfirmaatiomessujen kohdalla ehtoollisella oli 
käynyt noin puolet kävijöistä. Muiden kuukausien erikoismessuissa ehtoollisella käyminen ja 
keskimääräinen kävijämäärä ovat vaihdelleet huomattavasti. Tilaisuuden tyypillä on siis ol-
lut vaikutusta kävijämäärään ja ehtoolliselle osallistumiseen, sillä vaihtelu ei ole samanlaista 
kuin tavallisten jumalanpalveluksien keskimääräisissä kävijämäärissä.  
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Seitsemässä kuukaudessa tavallisten jumalanpalvelusten keskimääräisessä ehtoollisen ja kirk-
kokahvien kävijämäärissä on ollut eroa vain viisi kävijää ja yhdeksässä kuukaudessa eroa on 
ollut alle kymmenen kävijää. (Kaaviot 2L ja 3L.)

Keskimääräiseen kokonaiskävijämäärään suhde ehtoollisella käyviin on ollut vaihtelevampaa 
kuin ehtoollisella käyvien suhde kirkkokahveille osallistuneisiin. Näyttäisi siltä, että ehtoolli-
sella ja kirkkokahveilla käyvien välillä on ollut tilastollinen suhde. Tämä tarkoittaisi, että to-
dennäköisesti ehtoollisella käynyt on osallistunut myös kirkkokahveille. Leinosen ja Nieme-
län tutkimuksessa kirkkokahveille osallistui pääosin aktiiviseurakuntalaisia (2.1.). Näin ollen 
ehtoollisella ja kirkkokahveilla käyneet ovat olleet Klaukkalan kirkon jumalanpalveluksissa 
enemmänkin aktiivikävijöitä kuin epäsäännöllisesti kirkon tilaisuuksiin osallistuneita. Epä-
säännöllisten kävijöiden määrän vaihtelu näkyy myös kuukausittaisessa kävijämäärien vaih-
telussa. Sen sijaan aktiivisten seurakuntalaisten ehtoollisella ja kirkkokahveilla käymisessä ei 
ole ollut niin suurta vaihtelua. (Kaavio 3L.)

Klaukkalan kirkossa järjestetyt jumalanpalvelukset ovat järjestyneet kuukausien mukaan 
tasaisesti. Ainoastaan jouluna tilaisuuksien määrä on ollut merkittävästi runsaampaa. Kesä-
kuukausina on painottunut konfirmaatiomessut. Erikoismessuissa ja konfirmaatiomessuissa 
kävijämäärät ovat olleet tavallisia jumalanpalveluksia huomattavasti runsaampia. Aktiiviset 
jumalanpalveluksen kävijät todennäköisesti käyvät kirkkokahveilla epäsäännöllisiä kävijöitä 
enemmän. Klaukkalan kirkon tilastoista ei ole vuoden 2018 vertailutilastoja, joten vuoden 
2019 kävijämäärät ja tilaisuudet ovat suuntaa antavia. Muista kuin jumalanpalveluksista ei 
ole tilastoa. 

4.1.4. Mäntsälän kirkon ja seurakuntakeskuksen tilojen käyttö

Mäntsälän kirkkoherra Mikko Seppälä pitää seurakuntakeskuksen merkitystä huomattavana, 
kuten Nurmijärven kirkkoherra Ari Tuhkanenkin Klaukkalan seurakuntakeskusta. Seppä-
län mukaan seurakuntakeskuksen tilojen monipuolisuus tekee rakennuksesta merkittävän 
kirkkoon nähden. Seppälä ei pidä kirkkoa monitoimitilana, sillä hänen mukaansa kirkko on 
suuri ja perinteinen. Erillisen siunauskappelin puuttumisen takia kirkossa pidetään paljon 
hautajaisia. Lisäksi Seppälän mukaan kirkossa on myös kuorotoimintaa. Seurakuntakeskuk-
sen käytöstä Seppälä nostaa esiin kirkkoherranviraston ja taloustoimiston. Muuten hän jakaa 
seurakuntakeskuksen käytön arjen kerhotoimintaan ja viikonlopun juhlatoimintaan. Perjan-
taina, lauantaina ja sunnuntaina seurakuntakeskuksen tiloissa järjestetään muistotilaisuuksia, 
kastejuhlia ja myös perhejuhlia. Seppälä nostaa esiin myös kunnan kanssa järjestettävän itse-

näisyysjuhlan, jossa seurakuntakeskuksen tilat ovat käytössä. (Mikko Seppälän sähköposti-
haastattelu, 2020.)

Seppälä tiivistää kirkon ja seurakuntakeskuksen yhteyden erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Juma-
lanpalvelus tai kirkollinen toimitus pidetään kirkossa ja seurakuntakeskuksessa pidetään näi-
hin kirkon tilaisuuksiin liittyvä juhlatilaisuus. Aiemmin seurakuntakeskusta on käytetty myös 
kirkkokahvien viettopaikkana. Seppälän mukaan kuitenkaan kovin moni ei tullut kirkkokah-
veille, sillä seurakuntakeskus sijaitsee riittävän kaukana, että ihmiset lähtivät jumalanpalve-
luksen jälkeen suoraan pois. Muutaman vuoden ajan pienimuotoiset kirkkokahvit on nautittu 
kirkon keskikäytävällä, johon on tuotu myös pöytiä ja tuoleja. (Mikko Seppälän sähköposti-
haastattelu, 2020.)

Mäntsälän kirkossa on vuonna 2019 järjestetty 727 tilaisuutta. Vuonna 2018 tilaisuuksia 
järjestettiin neljä vähemmän. Tilaisuuksien määrän ja prosenttiosuuden suhteen eri tilaisuuk-
silla ei ole vuosien 2019 ja 2018 välillä ollut suurta eroa. Eniten kirkossa on ollut hautaan 
siunaamisia ja harjoituksia, joita on ollut molempia hieman yli 20% tilaisuuksien määrästä. 
Harjoitusten osuus on korostunut, kuten Järvenpään kirkon tilastoissa. Hautaan siunaamisia ei 
Järvenpään kirkossa kuitenkaan ollut yhtään vuonna 2019. Kasteita, kiinteää ryhmätoimintaa 
ja toimituskeskusteluita on ollut seuraavaksi eniten, kutakin 9%. Kiinteää ryhmätoimintaa on 
ollut muun muassa erilaiset kuororyhmät. Kävijämäärissä merkittävimmät tilaisuudet ovat 
olleet vuonna 2019 messut (28%), hautaan siunaamiset (17%) ja musiikkitilaisuudet (14%). 
Muita kuin jumalanpalveluksia, kirkollisia tilaisuuksia ja hartauksia on ollut 11% kävijämää-
ristä, mikä on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin Järvenpään kirkossa. Vuoteen 2018 ver-
rattuna Mäntsälän kirkossa on järjestetty vuonna 2019 enemmän messuja, mutta vähemmän 
sanajumalanpalveluksia, joten osa kirkkopyhistä on muutettu messuiksi. (Kaavio 1M, 2M, 
3M ja 4M.)

Musiikkitilaisuuksien kävijämäärät ovat kasvaneet kolme prosenttiyksikköä ja hartauksien 
neljä prosenttiyksikköä. Suurempaa muutosta kävijämäärissä ei ole tapahtunut vuosien 2019 
ja 2018 välillä. Joulun aikaiset musiikkitilaisuudet ovat olleet vuoden 2019 suurimpia ylei-
sötilaisuuksia. Jarkko Aholan 5.12. pitämässä joulukonsertissa oli 700 osallistujaa ja Kau-
neimmat joululaulut -tilaisuudessa 15.12. 658 osallistujaa. 700 ei ole kuitenkaan edes puolia 
kirkon 1500 henkilön suurimmasta mahdollisesta kävijämäärästä. Tällaiset suuret normaalista 
toiminnasta poikkeavat kävijämäärät muuttavat kuitenkin tilastoja. (Mäntsälän seurakunnan 
kirkon tilasto 2019 ja kaaviot 2M ja 4M.)
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 Mäntsälän kirkossa oli vuonna 2019 noin 80 tapahtumaa Järvenpään kirkon tapahtumia 
enemmän, mutta seurakuntasalissa tapahtumia oli Mäntsälässä 70 vähemmän. Mäntsälän 
kirkon suurempi tilaisuusmäärä selittyy hautaan siunaamisten määrällä. Mäntsälän seurakun-
takeskuksessa järjestettiin vuonna 2019 194 tilaisuutta ja vuonna 2018 168 tilaisuutta. Sekä 
2019 että 2018 eniten eli noin kolmannes seurakuntasalin tapahtumista oli ryhmätoimintaa. 
Myös hautaan siunaamisiin liittyviä tilaisuuksia ja tapahtuma-nimisiä tilaisuuksia järjestettiin 
kokonaismäärään suhteessa merkittävästi vuonna 2019. (Kaaviot 5M, 6M, 7M ja 8M.)

Kirkossa järjestetyt kirkolliset toimitukset järjestettiin vuonna 2019 pääosin perjantaisin ja 
viikonloppuisin. Hautajaisia pidettiin eniten perjantaina ja lauantaina. Lauantaina hautaan 
siunaamisia järjestettiin lähes kolme kertaa enemmän kuin perjantaina. Lauantaina pidettiin 
myös eniten avioliittoon vihkimisiä tai siunaamisia. Kasteet pidettiin joko lauantaina tai sun-
nuntaina. Kuukausittain seurakunnan tiloissa järjestettyjen kasteiden, hautaan siunaamisten 
ja tavallisten messujen ja viikkomessujen määrät ovat vaihdelleet kuukausittain. Tavallisia 
messuja pidettiin kesäkuukausina muita kuukausia vähemmän, sillä osa konfirmaatiomessuis-
ta korvasi tavallisia messuja. Avioliittoon vihkimiset ja siunaamiset sijoittuivat pääosin tou-
kokuusta syyskuuhun. Huippumäärä oli elokuussa, jolloin toimitettiin kaksitoista avioliittoon 
vihkimistä tai siunaamista. (Kaaviot 4L ja 5L.)

Tavallisia messuja oli kesäkuukausina järjestetty muita kuukausia vähemmän vuonna 2019. 
Joulukuussa messuja ei järjestetty muita kuukausia enempää, kuten Klaukkalan kirkossa, sil-
lä Klaukkalan kirkon tilastossa oli huomioitu myös sanajumalanpalvelukset. Kävijämäärissä 
messujen ja erikois- ja konfirmaatiomessujen kuvaajat muistuttavat Klaukkalan kirkon tilas-
toa. Kävijämäärien huiput sijoittuvat tammi-, huhti- ja joulukuuhun. Pääsiäisen kävijämäärien 
normaalista poikkeavat määrät erottuvat selkeämmin Mäntsälän kirkon osalta kuin Klaukka-
lan kirkon osalta. Kesäkuukausina konfirmaatiomessut erottuvat muiden kuukausien tavallis-
ten messujen kävijämääristä. Keskimäärin konfirmaatiomessuissa oli huomattavasti enemmän 
kävijöitä kuin tavallisissa jumalanpalveluksissa. Kesä- ja heinäkuussa tavallisissa messuissa 
kävi keskimäärin vähemmän kävijöitä kuin muina kuukausina. Viikkomessuihin osallistuttiin 
keskimäärin huomattavasti vähemmän kuin tavallisiin messuihin. Viikkomessuja ei pidetty 
kesäkuukausina. Ehtoollisella käyneiden kuvaajassa muutokset ovat olleet kuukausittain pie-
nempiä kuin keskimäärin kokonaiskävijämäärissä, kuten Klaukkalan kirkon tilastossa. (Kaa-
viot 6L ja 7L.)

Seurakuntasalin tilaisuuksien määrässä eri tilaisuudet ovat muuttuneet suurimmillaan kahdek-

san prosenttiyksikköä, mutta kävijämäärissä kiinteässä ryhmätoiminnassa oli vuosina 2019 ja 
2018 18 prosenttiyksikön ero. Kävijöitä on ollut 2019 yli 1500 vähemmän kuin vuonna 2018. 
Kiinteässä ryhmätoiminnassa on ollut vuonna 2018 yli tuhat kävijää enemmän kuin vuonna 
2019. Tämä siis vahvistaa Järvenpään tilastoista havaitun ryhmätoiminnan puutteellisen tai 
vaihtelevan tilastoinnin. Vuonna 2018 hautaan siunaamiseen liittyvien tilaisuuksien kävijöistä 
oli 34% kaikista seurakuntasalin kävijöistä. Seurakuntasalin ja kirkon yhteys on siis merkit-
tävä, sillä kolmannes seurakuntasalin tilaisuuksista liittyi kirkossa järjestettyyn tilaisuuteen. 
Hautaan siunaamisen ja kiinteän ryhmätoiminnan lisäksi tapahtuma-nimiset tilaisuudet ovat 
koonneet kävijöitä seurakuntasaliin. (Kaaviot 5M, 6M, 7M ja 8M.)

Seurakuntakeskuksen kahviossa on järjestetty lähes yhtä monta tilaisuutta kuin seurakuntasa-
lissa vuonna 2019. Kahvio sijaitsee seurakuntasalin vieressä. Seurakuntasalin merkittävimmät 
tilaisuustyypit olivat merkittävässä asemassa myös kahviossa. Ryhmätoiminnassa avointa 
ryhmätoimintaa oli kiinteää enemmän, mikä oli toisinpäin kuin seurakuntasalissa. Hautaan 
siunaamiseen liittyviä tilaisuuksia järjestettiin puolet enemmän kuin seurakuntasalissa vuonna 
2019. Hautaan siunaamisen tilaisuudet ovat olleet eri tapahtumia kuin seurakuntasalissa, sillä 
kaikki hautaan siunaamiseen liittyvät tilaisuudet seurakuntakeskuksesta yhteen laskiessa tulee 
70 vähemmän tilaisuutta kuin kirkossa on pidetty. Myöskään seurakunnan keskustassa oleva 
Ankkuri-rakennuksen toiminta ei muodostanut puuttuvia hautaansiunaamistilaisuuksia. Vuon-
na 2018 ryhmätilaisuuksia ja työhön liittyviä tilaisuuksia oli järjestetty vuotta 2019 enemmän. 
Kävijämäärissä hautaan siunaamiseen liittyvät tilaisuudet muodostavat noin puolet kävijöistä, 
mutta tilastoinnissa on selvästi puutteita ryhmätoiminnan osalta. (Kaaviot 9M, 10M, 11M ja 
12M sekä Mäntsälän seurakunnan vuositilasto 2019.)

Seurakunnan kappelissa tilaisuuksia on tilastoitu vain yli 50 vuosina 2018 ja 2019. Tila on 
siis vähäisellä käytöllä seurakunnan toiminnassa. Keskimäärin tilassa olisi yksi tilaisuus vii-
kossa. Tilassa on järjestetty joitakin kasteita, viikkomessuja ryhmätoimintaa, tapahtumia ja 
muita tilaisuuksia. Tila ei siis ole samassa merkityksessä kuin vaikka Järvenpään Elävän ve-
den kappeli Järvenpään seurakunnassa. Kävijämääriä ei seurakuntakeskuksen kappelista voi 
tulkita, sillä vuosien 2019 ja 2018 tilaisuuksien prosenttiosuudet vaihtelevat paljon. (Kaaviot 
13M, 14M, 15M ja 16M.)

Mäntsälän seurakunnan alasalissa vuonna 2019 järjestettiin puolet enemmän tilaisuuksia kuin 
seurakuntasalissa. 60% tilaisuuksista liittyivät ryhmätoimintaan ja 15% liittyivät kirkossa jär-
jestettyihin kirkollisiin tilaisuuksiin. Alasalissa painottui kastejuhlien viettäminen suhteessa 
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seurakuntasaliin ja kahvioon, joissa kirkon tilaisuuksiin liittyvät tilaisuudet olivat enemmän 
hautaan siunaamiseen liittyviä tilaisuuksia. Vuonna 2019 alasalissa oli kävijöitä noin 500 
vähemmän kuin seurakuntasalissa, vaikka tilaisuuksia oli enemmän. Ryhmätoimintaan ja 
kasteisiin ja hautaan siunaamiseen liittyvien tilaisuuksiin kävijämäärien prosenttiosuudet ovat 
kasvaneet tilaisuuksien prosenttiosuuksista. Muiden seurakunnan tilaisuuksien osalta ei ole 
kuitenkaan tilastoitu yhtään kävijää, joten kävijämäärien osuudet muissa tilaisuuksissa eivät 
ole olleet todellisuudessa niin suuria. Seurakuntasaliin verrattuna alasali on pienempi tila, 
joka on painottunut seurakuntasalia enemmän ryhmätoimintaan. Seurakuntakeskuksen ker-
honkulma-tilassa ryhmätoiminta oli alasalia enemmän painottunut niin tilaisuuksien määrissä 
kuin kävijämäärissäkin vuonna 2019. Kerhonkulmassa ei juhlatilaisuuksia oltu järjestetty ky-
seisenä vuonna. (Kaaviot 17M, 18M, 19M ja 20M.)

Seurakuntakeskuksen lähellä sijaitsevat nuorisotyöhön painottunut Wanha ja päiväkerho- ja 
partiotoimintaan keskittynyt Koivulan kerhotalo. Wanhan alakerrassa ja Koivulan kerhotalon 
sinisessä huoneessa tilaisuuksia pidettiin noin puolet enemmän kuin seurakuntasalissa vuonna 
2019. Sinisessä huoneessa tilaisuudet olivat 21:tä tilaisuutta lukuun ottamatta kiinteää ryhmä-
toimintaa. Kävijöitä tilaisuuksiin on tilastoitu vain 90. Wanhan alakerrassa ryhmätoimintaa on 
ollut 63% ja kävijämääristä 92%. Alakerrassa 26% tilaisuuksista liittyi kokouksiin tai muihin 
työtehtäviin. Kävijämäärien osalta näitä työhön liittyviä tilaisuuksia ei ole tilastoitu. Wanhan 
alakerta tarjoaa siis monipuolisen tilan niin ryhmätoimintaan kuin kokousten järjestämiseen. 
(Kaaviot 21M, 22M, 23M ja 24M.)

Mäntsälän kirkon ja seurakuntakeskuksen välinen yhteys on suurempi kuin Järvenpään kir-
kon ja seurakuntatalon osalta. Kolmannes seurakuntasalin tilaisuuksien kävijöistä ja melkein 
puolet kahvion tilaisuuksien kävijöistä liittyivät vuonna 2018 kirkossa pidettyihin kirkollisiin 
toimituksiin. Lisäksi alasalissa noin kolmannes kävijöistä osallistui kirkossa järjestettyyn kir-
kolliseen toimitukseen liittyvään tilaisuuteen. Kirkolliset toimitukset järjestettiin vuonna 2019 
pääosin perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Näin ollen kirkon ja seurakuntakeskuksen 
tilaisuuksien välinen yhteys on vain viikonloppuisin järjestettyjä seremoniallisia tilaisuuksia. 
Kirkollisiin toimituksiin liittyy useimmiten juhlavieraita, joiden aikatauluihin juhlatilaisuudet 
tulee sovittaa. Näin ollen on luonnollista, että juhlatilaisuudet pidetään viikonloppuisin. Ke-
säkuukausille painottuvat avioliittoon liittyvät vihkimiset ja siunaamiset. Niiden tilaisuuksien 
juhlapaikkana ei seurakuntakeskus ole toiminut vuosina 2018 ja 2019. Arkipäivisin seurakun-
takeskuksen tiloissa ja etenkin juhlatiloja pienemmissä tiloissa on järjestetty ryhmätoimin-
taa. Ryhmätoimintaan ovat keskittyneet myös Wanha ja Koivulan kerhotalo. Pieni tila sopii 

ryhmätoiminnan lisäksi myös kokoustilaksi. Mäntsälän kirkkoherra mainitsee Järvenpään 
kirkkoherran Vesa Koiviston tavoin kirkkoherranviraston merkittävänä asiana seurakuntakes-
kuksessa. Heidän vastauksistaan ei kuitenkaan käy ilmi, onko kirkkoherranvirasto itsessään 
merkittävä asia vai sen sijoittuminen osaksi seurakuntakeskusta. 

4.1.5. Tuusulan kirkon ja seurakuntakeskuksen tilojen käyttö

Tuusulan kirkkoherran Ulla Rosenqvistin mukaan ”seurakuntakeskus on seurakunnan toimin-
nan keskipiste”. Hänen mukaan seurakuntakeskusta käytetään suurissa sisätiloja vaativissa 
tapahtumissa. Seurakuntakeskus tarjoaa myös tilat suurimmalle osaa työntekijöitä. Lisäksi 
seurakuntakeskus on merkittävä kokoontumispaikka etenkin nuorille, mutta myös kerhoille ja 
kuoroille. Seurakuntakeskuksen tiloja käytetään myös perhejuhliin. Kirkollisiin toimituksiin 
liittyvissä juhlissa seurakuntakeskuksen ja kirkon välillä on yhteys. Rosenqvistin mukaan 
Tuusulan kirkon ja seurakuntakeskuksen tilojen välistä yhteistä hengellistä toimintaa ei pys-
tytä järjestämään. Hän mainitsee kuitenkin, että joissakin koko päivän kestävissä tapahtumis-
sa toimintoja kirkossa ja seurakuntakeskuksessa voidaan yhdistää. Tällaisessa tapahtumassa 
liikkumista paikasta toiseen olisi muutenkin. Kirkkokahveja Tuusulan kirkosta siirrytään 
nauttimaan kirkon viereiseen Kirkkotupaan joka sunnuntai. Kirkkokahveja ei siis tarjoilla 
Tuusulan kirkon messun yhteydessä seurakuntakeskuksella asti. Mikäli kirkossa on enemmän 
ihmisiä, voidaan kirkkokahvit tarjoilla myös kirkossa. (Ulla Rosenqvistin sähköpostihaastat-
telu, 2020.)

Tuusulan kirkon tilaisuuksista 62% oli koulutukseen, kokouksiin, muihin työtehtäviin tai har-
joituksiin liittyviä tilaisuuksia vuonna 2019. Vuonna 2018 vastaavia tilaisuuksia oli vieläkin 
enemmän (64%). Vuonna 2018 tilaisuuksia oli yhteensä enemmän kuin vuonna 2019. Tämä 
selittyy muiden työtehtävien määrän erolla. Harjoitusten määrä Tuusulan kirkossa vuonna 
2019 oli lähes yhtä paljon kuin Järvenpään kirkossa. Muita työtehtäviä Tuusulan kirkossa oli 
tilastoitu Järvenpään kirkkoa enemmän. Tuusulan kirkossa avioliittoon vihkimisiä on toimi-
tettu melkein kolmanneksen enemmän kuin Mäntsälän kirkossa ja noin puolet enemmän kuin 
Järvenpään kirkossa ja Elävän veden kappelissa vuonna 2019. Myös vuonna 2018 avioliit-
toon vihkimisiä toimitettiin Tuusulan kirkossa paljon. Kirkossa toimitettiin myös muutamia 
hautaan siunaamisia. (Kaaviot 1T ja 3T.)

Tuusulan kirkossa eniten kävijöitä on ollut jumalanpalveluksissa (22%), messuissa (17%), 
viikkomessussa (15%) ja musiikkitilaisuuksissa (18%) vuonna 2019. Viikkomessujen kävijöi-
tä on Tuusulan kirkossa ollut huomattavasti enemmän kuin Järvenpään ja Mäntsälän kirkois-
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sa. Musiikkitilaisuuksien kävijämäärissä Tuusulan ja Mäntsälän kirkoissa on ollut enemmän 
kävijöitä. Järvenpään kirkossa musiikkitilaisuuksiin osallistuneita oli paljon enemmän. Vuon-
na 2018 Tuusulan kirkon konfirmaatiomessun kävijöitä oli 22% kaikista kirkon tilaisuuksiin 
osallistuneista. Vuonna 2019 konfirmaatiomessuja pidettiin vähemmän Tuusulan kirkossa 
tilastojen mukaan ja silloin osallistujia oli 6% kaikista kävijöistä. Vuosien välinen ero vahvis-
taa yksittäisten suurtapahtumien vaikutuksen kävijämäärien suhteelliseen osuuteen. Avioliit-
toon vihkimisen kävijämäärät olivat vuosina 2018 ja 2019 suurimpia kirkollisista toimituksis-
ta Tuusulan kirkossa. (Kaaviot 2T ja 4T.)

Tuusulan kirkossa avioliittoon vihkimiset ja siunaukset sijoittuvat Mäntsälän kirkon tavoin 
kesäkuukausiin. Mäntsälän kirkosta poiketen syyskuussa on järjestetty eniten avioliittoon 
vihkimisiä tai siunaamisia. Myös lokakuussa on ollut enemmän häätilaisuuksia kuin kesä- ja 
heinäkuussa. Kastetilaisuuksia on järjestetty eniten kuukausina, jolloin häätilaisuuksia on 
ollut eniten. Mäntsälän kirkossa kasteiden määrässä ei ole kuitenkaan havaittavissa yhteyttä 
häätilaisuuksiin. Tuusulan kirkossa ei tilastoinnin mukaan järjestetty kesällä 2019 kuin yksi 
konfirmaatiomessu. Kirkon viikkomessut erottuvat kuitenkin yhtä selvästi kuukausittaisista 
kävijämääristä kuin vuoden 2018 konfirmaatiomessujen kävijämäärät. On siis mahdollista, 
että Tuusulan kirkon konfirmaatiomessut ovat olleet viikkomessuja, sillä kesällä 2019 on 
järjestetty Tuusulan kirkossa Tuusulan seurakunnan Internet-sivujen mukaan useampi kuin 
yksi konfirmaatio. Ehtoollisella viikkomessuissa on käynyt noin 50% kävijöistä, mikä vastaa 
Mäntsälän ja Klaukkalan kirkossa konfirmaatiomessuissa ehtoollisella käyneitä. (Kaaviot 11L 
ja 12L sekä Tuusulan seurakunnan Internet-sivut.)

Ehtoollisella keskimäärin käyneiden määrän kuukausittaisessa vaihtelussa ei ole ollut niin 
paljoa vaihtelua kuin keskimääräisissä kokonaiskävijämäärissä messujen ja viikkomessujen 
osalta. Sama ilmiö on havaittavissa myös Klaukkalan ja Mäntsälän kirkkojen kuukausien 
keskimääräisissä kävijämäärätilastoissa. Poikkeuksena Klaukkalan ja Mäntsälän kirkkoihin 
Tuusulan kirkon tavallisissa messuissa ei ole ollut tilaisuuksien määrässä eikä kokonaiskä-
vijämäärissä laskua kesäkuukausina. Myöskään keskimääräiset kävijämäärät eivät ole muita 
kuukausia vähäisempiä. Oikeastaan kesä-, heinä- ja elokuussa tavallisissa messuissa on käy-
nyt jopa enemmän osallistujia messua kohden kuin muina kuukausina. Joulukuussa kävijöitä 
on ollut kesäkuun ja elokuun messuissa keskimäärin lähes yhtä monta. Kesä- heinä- ja elo-
kuussa messuja ja viikkomessuja ei ole järjestetty seurakuntakeskuksessa. Tämä voi selittää 
kirkon kesän suurempia kävijämääriä. Osa konfirmaatiomessuista on saatettu myös merkitä 
tavallisiksi messuiksi. (Kaaviot 12L ja 13L.)

Vuonna 2018 tavallisia messuja järjestettiin kesä-, heinä- ja elokuussa muita kuukausia vä-
hemmän Tuusulan kirkossa. Myös kävijöitä oli yhteensä vähemmän näinä kuukausina. Keski-
määrin messua kohden kävijöitä ei ole ollut selkeästi muita kuukausia vähempää. Seurakun-
takeskuksessa messujen kävijöitä on helmikuuta lukuun ottamatta keskimäärin ollut kirkossa 
pidettävää messua vähemmän vuonna 2019. Tuusulan kirkko ja seurakuntakeskus sijaitsevat 
2,4 kilometrin päässä toisistaan, joten on mahdollista, että seurakuntakeskuksella messua 
viettäneet ovat käyneet messuissa Tuusulan kirkossa, kun messuja ei ole seurakuntakeskuk-
sessa järjestetty. Vuonna 2018 kirkossa ja seurakuntakeskuksessa pidettyjen messujen keski-
arvoiset kävijämäärät yhteen laskiessa keskimääräisen kuukausittaisen kävijämäärän kuvaaja 
muistuttaa enemmän Klaukkalan ja Mäntsälän vastaavia kuvaajia. Tilastoista ei kuitenkaan 
ole mahdollista arvioida, kuinka paljon seurakuntakeskuksessa pidettävät messut vaikuttavat 
kirkossa pidettävien messujen kävijämääriin tai kuinka paljon kirkon messu vaikuttavat seu-
rakuntakeskuksen messuihin osallistumiseen. (Kaaviot 12L ja 13L.)

Tuusulan seurakuntasali Tähtitaivaassa järjestettiin vuonna 2019 yhteensä 393 tilaisuutta, 
mikä on lähes 90 tilaisuutta enemmän kuin vuonna 2018. Muita seurakunnan tilaisuuksia ja 
töihin liittyviä tilaisuuksia on ollut enemmän vuonna 2019. 31% tilaisuuksista ja 38% kävijä-
määristä oli muita seurakunnan tilaisuuksia vuonna 2019. Muiden seurakunnan tilaisuuksien 
osuus siis oli yhtä huomattava kuin Järvenpään seurakuntasalissa. Vuosien 2019 ja 2018 kävi-
jämäärät eroavat selkeiten lasten-, varhaisnuorten- ja nuorten erikoistilaisuuksien osalta, joita 
ei vuonna 2019 tilastoitu yhtäkään. (Kaaviot 5T, 6T, 7T ja 8T.)

18% Tuusulan seurakuntasalin kokonaiskävijämäärästä liittyi messuun, viikkomessuun tai 
kastetilaisuuteen vuonna 2019. Seurakuntasali toimii seurakuntasalin lisäksi vihittynä sakraa-
litilana. Muistotilaisuuksia on ollut 6% tilaisuuksien määrästä. Tämä tarkoittaa sitä, että hau-
taan siunaaminen on toimitettu joko kirkossa tai hautausmaan siunauskappelilla, josta on tultu 
viettämään muistotilaisuutta seurakuntasaliin. Kirkon ja seurakuntakeskuksen välillä on siis 
etäisyydestään huolimatta myös yhteistä toimintaa. Vuosina 2018 ja 2019 seurakuntasalia on 
käytetty joidenkin nuorteniltojen yhteydessä, aikuisten kuorotoiminnassa, perhekerhojen toi-
minnassa ja eläkeläisten ryhmätoiminnassa. Tuusulan seurakuntasali on siis ollut niin lasten, 
nuorten, aikuisten kuin eläkeläistenkin toiminnan keskeisenä paikkana. (Kaaviot 5T, 6T, 7T ja 
8T.)

Tuusulan seurakuntakeskuksen kabinetissa Pohjantähti on järjestetty muutamia tilaisuuksia 
enemmän kuin Järvenpään seurakuntasalissa vuonna 2019. Sen sijaan Tuusulan seurakun-



28

tasaliin nähden tilaisuuksia on ollut sata tilaisuutta vähemmän. Huomattavimpana erona 
seurakuntasalin tilaisuuksien määriin ja kävijämääriin on kabinetissa ollut muu seurakun-
nan tilaisuus -tilaisuuksien ja kävijämäärien osuuksien kasvu vuosien 2018 ja 2019 aikana 
kokonaismääriin nähden. Muuten seurakuntasalin ja kabinetin tilastot ovat prosenttiosuuk-
siltaan samankaltaisia. Kabinetti liittyy väliovin seurakuntasaliin, joten on mahdollista, että 
varattaessa seurakuntasalin tilaa on varattu myös kabinetti. Vuonna 2018 muita seurakunnan 
tilaisuuksia oli 18 tilaisuutta enemmän kuin seurakuntasalissa, joten kabinetissa on pidettyjä 
myös seurakuntasalista riippumattomia tilaisuuksia. Vuoden 2019 osalta kabinetissa pidettyä 
muita seurakunnan tilaisuuksia on ollut seurakuntasalia vähemmän, joten on vaikea arvioi-
da, ovatko muut seurakunnan tilaisuudet olleet seurakuntasalin tilaisuuksiin liittyneitä vai ei. 
(Kaaviot 9T, 10T, 11T ja 12T.)

Tuusulan seurakuntakeskuksen auditorio Jokipaltion tilaisuuksien kokonaismäärät ovat olleet 
vuonna 2019 ja 2018 puolet seurakuntasalin tilaisuuksien määrästä. Kävijöitä on puolestaan 
ollut vuonna 2019 kolmannes seurakuntasalin kävijöistä. Selvästi eniten kävijöitä on ollut 
muissa seurakunnan tilaisuuksissa (58%). Seuraavaksi eniten kävijöitä on ollut raamattuo-
petustilaisuuksissa (20%), koulutuksissa (8%) ja kokouksissa (8%). Vuonna 2018 lapsi-, 
varhaisnuoriso- ja nuorisotyön erikoistilaisuuksien kävijät muodostivat 24% kaikista audi-
torion kävijöistä. Kyseisiä erikoistilaisuuksia on tilastoitu myös muista seurakuntakeskuk-
sen tiloista, joten erikoistilaisuuksien osalta suuri osa seurakuntakeskuksen tiloista on ollut 
tilaisuuksissa käytössä. Näin on voinut olla myös muissa tilaisuuksissa. Ryhmätoiminta on 
auditoriossa ollut vähäistä. Toiminta on painottunut suurempiin kokouksiin ja luentomaisiin 
opetustilaisuuksiin. (Kaaviot 11T, 12T, 13T ja 14T.)

Tuusulan seurakuntakeskuksen nuorisotilassa järjestettiin puolet vähemmän tilaisuuksia kuin 
Järvenpään seurakunnan nuorisotilassa vuonna 2019. Sen sijaan kävijämäärissä Tuusulan 
seurakuntakeskuksen nuorisotila ei jää niin paljoa Järvenpään seurakunnan nuorisotilan kä-
vijöiden määrästä. Tuusulan seurakuntakeskuksessa nuorisotilat eivät sijoitu vierekkäin päi-
väkerhon tilojen kanssa, kuten Järvenpään Kirkonkulmassa, vaan eri rakennuksiin. Tuusulan 
nuorisotilassa ei ole tilastoitu päiväkerhon toimintaa ollenkaan. Järvenpään nuorisotilassa sen 
sijaan päiväkerhon osuus kävijämääristä oli suurin. Suurin osa eli 30% Tuusulan nuorisoti-
lan tilaisuuksista oli työtehtäviin liittyviä koulutuksia ja kokouksia. Seuraavaksi eniten oli 
varhaisnuorten kerhon tilaisuuksia (27%). Nuorteniltoja oli 13% tapahtumista, mikä oli neljä 
prosenttiyksikköä enemmän kuin Järvenpään nuorisotilassa. Mäntsälän seurakunnan nuor-
tentilassa ryhmätoimintaa oli 63% tilaisuuksien määrästä ja työtehtäviin liittyviä tilaisuuksia 

26%. Järvenpäässä työtehtäviin liittyviä tilaisuuksia oli 13% tapahtumista. Sekä Mäntsälässä 
että Järvenpäässä seurakunnan hallinnolliset tilat ovat eri rakennuksessa kuin nuortentilat. 
Tuusulan seurakuntakeskuksen nuorisotila sijaitsee hallinnollisen rakennuksen pohjakerrok-
sessa. Näyttäisi siis siltä, että vierekkäisillä tiloilla on vaikutusta tilan käyttöön. (Kaaviot 17T 
ja 18T.)

Tuusulan seurakuntakeskuksen varhaiskasvatuksen tilassa Säde on tilaisuuksia ja kävijöitä 
ollut vuonna 2019 enemmän kuin nuorisotilassa. Varsinkin kävijöitä on tilastoitu enemmän. 
Vain varhaisnuorten kerhon osalta tilastoidut osallistujat eivät ole luotettavia nuorisotilan ja 
varhaiskasvatuksen tilan osalta, sillä kävijöitä on tilastoitu vähemmän kuin tilaisuuksia on 
järjestetty. Järvenpään Kirkonkulman nuorisotilasta on tilastoitu paljon enemmän tilaisuuk-
sia ja kävijöitä kuin tilan vieressä olevassa päiväkerhotilasta. Tuusulan seurakuntakeskuksen 
varhaiskasvatuksen tila sijaitsee seurakuntakeskuksen kokoontumistilojen kanssa samassa 
rakennuksessa, joten tilaa on varattu päiväkerhon lisäksi muihin seurakunnan tilaisuuksiin 
enemmän kuin nuorisotilaa. Varhaiskasvatuksen tilassa on ollut yli 600 ”muu seurakunnan 
tilaisuus” -tilaisuutta enemmän kuin nuorisotilassa. Toisaalta Järvenpään Kirkonkulman nuo-
risotila ja päiväkerhotila sijaitsevat samassa rakennuksessa. On mahdollista, että Kirkonkul-
man nuorisotila suurempana tilana tarjoaa monipuolisemman tilaisuuksien pitopaikan kuin 
pienempi päiväkerhon tila. Tuusulan seurakuntakeskuksen varhaiskasvatuksen tilassa päivä-
kerho ja perhekerho ovat muodostaneet 71% kaikista kävijöistä. Seurakuntakeskuksen kuoro-
luokka Sointu puolestaan vastaa kokonaiskävijämäärältään varhaiskasvatuksen tilaa. Kuoro-
luokan toiminta on painottunut kuoro- ja musiikkitoimintaan. 85% tilaisuuksista on liittynyt 
kuoroon tai soitinryhmään. (Kaaviot 19T, 20T, 21T ja 22T.)

Tuusulan kirkossa järjestetään runsaasti avioliittoon vihkimisiä. Tuusulan kirkko on etäällä 
Tuusulan seurakuntakeskuksen toiminnasta. Muutamat muistotilaisuudet liittävät seurakun-
takeskuksen ja kirkon toiminnot yhteen. Kirkkoherra Ulla Rosenqvistin mukaan seurakunta-
keskus on seurakunnan toiminnan keskus. Seurakuntakeskus tarjoaakin tilat kaiken ikäisille. 
Seurakuntakeskuksen seurakuntasali toimii salitilan lisäksi jumalanpalveluspaikkana. Näin 
olleen messuun tai jumalanpalvelukseen ei Tuusulan keskustasta ole niin pitkä etäisyys kuin 
Tuusulan kirkkoon olisi. Seurakuntasalin kabinetti mahdollistaa seurakuntasalin laajenta-
misen. Tilaa voisi käyttää myös itsenäisesti ilman seurakuntasalia, mutta pääosin tilassa on 
järjestetty vain seurakuntasaliin liittyvää toimintaa. Seurakuntakeskuksen läheiset tilat muut-
tavat tilan käyttöä. Näin on esimerkiksi nuorten tilassa, jossa on järjestetty useita kokouksia 
ja koulutuksia. 
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4.1.6. Viialan kirkon ja seurakuntatalon tilojen käyttö

Akaan kirkkoherran viransijaisuutta toimittava Kukka-Maaria Salmiovirta pitää Viialan 
seurakuntatalon merkitystä suurena Akaan seurakunnassa Viialan toimintaympäristössä. 
Varsinkin seurakuntatalon sisäpuolinen yhteys kirkkoon tukee hyvin kirkossa järjestettävää 
toimintaa. Seurakuntasalissa tarjoillaan kirkon jälkeen kirkkokahveja ja kirkkolounaita. Seu-
rakuntatalon seurakuntasali toimii myös kastejuhlien ja muistotilaisuuksien viettopaikkana. 
Lisäksi seurakuntatalossa pidetään raamattuluentoja, opetustilaisuuksia, kuoron harjoituksia, 
syntymäpäivätilaisuuksia, diakonian tapahtumia sekä päiväkerhoa ja nuorten toimintaa. Seu-
rakuntasalia on mahdollisuus vuokrata myös seurakunnan ulkopuolisia tilaisuuksia varten. 
(Kukka-Maaria Salmiovirran sähköpostihaastattelu, 2020.)

Salmiovirran mukaan kirkossa pidettäviä tilaisuuksia on mahdollista seurata äänentoiston 
avulla myös seurakuntasalin puolelta. Kuvayhteyttä ei kirkkoon puolestaan ole seurakunta-
salista. Seurakuntasalin kirkkoon liittyvässä tilassa on lapsille suunnattu tila, jossa lapsi voi 
osallistua yhdessä vanhempiensa kanssa kirkossa pidettävään tilaisuuteen. Tila on erotetta-
vissa kirkkosalista ja seurakuntatalon tarjoiluaulasta paljeovin.  Seurakuntatalon alakerrassa 
on työntekijöiden työpisteitä, neuvottelutiloja ja oleskelutilat. Salmiovirran mukaan Viialan 
alueen seurakunnan kaikki toiminnot partiotoimintaa lukuun ottamatta olisi mahdollista sijoit-
taa tulevaisuudessa Viialan kirkon ja seurakuntatalon tiloihin. (Kukka-Maaria Salmiovirran 
sähköpostihaastattelu, 2020.)

Viialan kirkossa on järjestetty vuonna 2019 puolet vähemmän tilaisuuksia kuin Mäntsälän, 
Järvenpään ja Tuusulan kirkoissa. 323 tilaisuudesta ei riittäisi tilaisuutta vuoden jokaista 
päivää kohden. 44% tilaisuuksista liittyvät jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin. 
Hautaan siunaamisia pidettiin vuonna 2019 kolmannes Mäntsälän seurakunnan hautaan siu-
naamisien määrästä. 36% tilaisuuksista oli musiikkitilaisuuksia. Tilaisuuksien suhteellisessa 
määrässä Viialan kirkossa järjestettiin enemmän musiikkitilaisuuksia kuin Tuusulan, Järven-
pään tai Mäntsälän kirkoissa, mutta kävijämäärältään Viialan kirkon musiikkitilaisuuksien 
osuus kokonaiskävijämäärästä on Mäntsälän kirkon tilastoa vastaava. Viialan kirkon tilastosta 
ei kuitenkaan käy ilmi, onko kyseessä ollut varsinainen musiikkitilaisuus vai esimerkiksi 
kuoron harjoitukset. Viialan kirkossa 12% kävijöistä oli nuorisotyön tilaisuuksista. Kirkkoa 
ovat käyttäneet myös päiväkerho, perhekerho-, aikuis- ja varhaisnuorisotyö. Järvenpään kirk-
koa on käytetty lapsi- ja nuorisotyön erikoistilaisuuksissa sekä erilaisissa lapsille ja perheille 
suunnatuissa jumalanpalveluksissa, mutta Viialan kirkossa lasten ja nuorten toiminta on ollut 

huomattavasti suuremmassa osassa kirkon tilaisuuksista. (Kaaviot 1V ja 2V.)

Viialan kirkossa jumalanpalveluksia on järjestetty eniten joulukuussa ja hieman vähemmän 
huhtikuussa, johon sijoittui pääsiäinen vuonna 2019. Viialan kirkon kirkollisten toimitusten 
ja musiikkikertojen määrän kuukausittaisessa tilastossa ei kesäkuukausina ole tilaisuuksien 
määrässä merkittävää laskua. Tilastosta ei kuitenkaan ole eritelty konfirmaatiomessuja ja 
tavallisia messuja. Esimerkiksi kesäkuussa keskimäärin jumalanpalvelusta kohden oli enem-
män osallistujia kuin joulukuussa ja huhtikuussa, joten oletettavasti kesäkuussa on ollut kon-
firmaatiomessuja Viialan kirkossa. Samanlaista kesäkuukausien kävijämäärien tavallisista 
messuista poikkeavia kävijämääriä on ollut juurikin konfirmaatiomessuissa Tuusulan, Mänt-
sälän ja Klaukkalan kirkoissa. Huhtikuussa ja joulukuussa on kesäkuuta lukuun ottamatta 
ollut jumalanpalveluksissa huomattavasti enemmän kävijöitä kuin muina kuukausina. Muita 
kirkollisia toimituksia kuin hautaan siunaamisia on ollut syyskuussa hieman muita kuukausia 
enemmän. Musiikkitilaisuuksia on ollut joulukuussa selkeästi muita kuukausia enemmän. 
Määrällisesti musiikkitilaisuuksia on joulukuun lisäksi eniten pidetty maalis-, huhti- ja touko-
kuussa. (Kaaviot 8L, 9L ja 10L.)

Viialan seurakuntasalissa tilaisuuksia on ollut hieman vähemmän kuin kirkossa. Seurakunta-
salin tilaisuuksia on ollut enemmän kuin Järvenpään ja Mäntsälän seurakuntasaleissa, mutta 
Järvenpäässä kävijöitä on ollut huomattavasti enemmän. Mäntsälässä seurakuntasalin kävijä-
määrät ovat lähellä Viialan seurakuntasalin kävijämääriä. Viialan seurakuntasalissa 46% tilai-
suuksista oli musiikkitilaisuuksia vuonna 2019. Jumalanpalveluksiin ja hautaan siunaamisiin 
sekä muihin kirkollisiin toimitukseen liittyviä tilaisuuksia on ollut 6% kaikkien tilaisuuksien 
määrästä ja 15% kaikista kävijöistä. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset eivät ole 
kuitenkaan ainoa toiminnallinen yhteys kirkon ja seurakuntasalin välillä. Seurakuntasalista 
on tilastoitu tilaisuuksia myös aikuistyöstä, päiväkerhoista ja nuorisotyöstä, joiden tilaisuuk-
sia on pidetty myös kirkossa. Kyseessä ei kuitenkaan ole ollut aina sama tilaisuus, koska 
esimerkiksi varhaisnuorisotyön tilaisuuksia on kirkossa järjestetty kuusi tilaisuutta enemmän 
kuin seurakuntasalissa ja perhekerhotyön ja aikuistyön tilaisuuksia sekä musiikkitilaisuuksia 
on seurakuntasalissa pidetty kirkkoa enemmän. Seurakuntasalissa ulkopuolisia tilaisuuksia 
on ollut 12% tilaisuuksista ja 18% kävijämääristä. Ulkopuolisia tilaisuuksia on ollut hieman 
enemmän Viialan seurakuntasalissa kuin Mäntsälän seurakuntasalissa. (Kaaviot 4V ja 5V.)

Viialan seurakuntasalissa tilaisuuksien kesto on ollut seurakuntasalien kestoa pidempi, vaikka 
tilaisuuksia on ollut vähemmän. Keskimäärin kirkossa ja seurakuntasalissa on ollut molem-
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missa yhtä päivää kohden alle puolitoista tuntia tilaisuuksia. Näin ollen kirkko on ollut tyhjil-
lään 94,6% ja seurakuntasali 93,9% vuorokaudesta ja vuodesta. Kirkkoa on käytetty ajallises-
ti eniten jumalanpalveluksiin (24%) ja musiikkitilaisuuksiin (36%) ja seurakuntasalia eniten 
musiikkitilaisuuksiin (36%). (Kaaviot 3V ja 6V.)

Viialan kirkon ja seurakuntatalon sisäpuolinen yhteys tukee niin kirkossa järjestettävää toi-
mintaa kuin seurakuntatalossa järjestettävää toimintaa. Jumalanpalvelusten lisäksi kirkkoa 
käytetään niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin tilaisuuksissa. Näyttäisi siltä, että seurakun-
tatalon sisäpuolinen yhteys kirkkosaliin lisää eri seurakunnan ryhmien kirkon käyttöä. Myös 
Järvenpään Elävän veden kappelissa seurakunnan eri ryhmät käyttivät suhteellisesti enemmän 
kappelitilaa toiminnassaan kuin Järvenpään kirkkoa. Viialan kirkon ja seurakuntatalon raken-
nuskokonaisuuteen olisi tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa seurakunnan muitakin toimin-
toja. Kokonaiskäytöltään kirkko ja seurakuntatalo ovat vähäisellä käytöllä. Suurimman osan 
vuorokaudesta rakennuskokonaisuudessa ei ole mitään toimintaa. 

4.2. Rakennusanalyysi

4.2.1. Järvenpään kirkko, seurakuntatalo ja Kirkonkulma

Järvenpään kirkon kirkkosali on rakennettu jumalanpalveluksia varten. Tilassa valaistuksella 
ja betonin harmaalla pinnalla sekä puulla luodaan harras tunnelma. Kuorolle on erillinen tila 
kirkkosalin oikealla puolella. Parvi mahdollistaa lisäpaikat suurempia tilaisuuksia varten. 
Pienemmissä tilaisuuksissa parven ansiosta tila ei tunnu niin tyhjältä ja suurelta kuin jos par-
vitila olisi kirkkosalin jatkeena. Huomio suunnataan penkkien mukaan alttaria ja alttariseinän 
puukrusifiksia kohti. Viikoittaista jumalanpalvelusta varten tila on kiinteällä sisustuksella 
erinomainen. Myös musiikkitilaisuuksia voidaan tilassa helposti pitää, mikäli musiikkia tuot-
tava ryhmä mahtuu alttariosaan. Kuorotilassa musiikkiesitys on vaikea järjestää, sillä penkit 
ovat kiinteästi alttarin suuntaan. Alttariseinällä on krusifiksin vieressä valkokangas, joka 
mahdollistaa videoiden näyttämisen tilassa. Radiointihuone tarjoaa mahdollisuuden äänittää 
ja lähettää tilaisuus muillekin kuin tilaisuuteen pääseville. Radiohuoneen vierestä on poistettu 
penkkejä. Tilalle on muodostettu lapsille sopiva leikkitila. Tilaa ei kuitenkaan ole eristetty 
mitenkään muusta kirkkosalista, joten lasten tilaisuuteen osallistumisen mahdollistaminen 
edellyttää muiden tilaisuuteen osallistuvien sallimaa äänentasoa leikeissä. (Järvenpään kirkon 
pohjapiirros ja valokuvat kirkosta.)

Sakastiin ja alttarille on erillinen sisäänkäynti. Mahdollisessa hautajaistilaisuudessa arkku 

olisi helppo kuljettaa alttarin viereisestä ovesta ulos. Sakastiin liittyy hiljainen huone, joka on 
kuitenkin vain tilaisuuden järjestäjillä käytössä, sillä kirkkosalista siihen ei ole suoraan ovea. 
Eteishalli mahdollistaa kirkkokahvien jakamisen, mutta eteisen lähettyvillä ei ole keittomah-
dollisuutta tai ruuan säilytysmahdollisuuksia. Tilaisuuden lopussa eteinen täyttyy ihmisten 
liikkeestä. Tilaa ei ole alun perin suunniteltu ja mitoitettu kirkkokahvien järjestämiseen, joten 
tämä voi ahtauttaa kulkemista eteisessä. Naulakko kuitenkin rajaa toisen reitin poistua tilai-
suudesta, mikäli kirkkokahveja ei halua nauttia. (Järvenpään kirkon pohjapiirros ja valokuvat 
kirkosta.)

Kappelitila eteisessä tarjoaa pienemmän tilan hengelliselle toiminnalle. Tilassa ei ole kiin-
teitä penkkejä. Käynti tilaan on esteellinen. Esteellisyyttä esiintyy myös sisäänkäynnissä ja 
WC-tiloissa. INVA-mitoitettuja WC-tiloja ei ole kirkkosalin tasolla, eikä hissiyhteyttä mui-
hin kerroksiin. Esteetön saapuminen kirkon sisäänkäynnille tapahtuu Vanhakirkon vierestä. 
Saapuminen kirkkoon siis eroaa ei-esteettömistä käyttäjistä, jotka voivat käyttää kirkon ja 
seurakuntatalon välissä olevia portaita kulkemisessaan. Portaita pitkin pääsee suoraan seura-
kuntatalolle ja Kirkonkulmaan, mutta näihin tiloihin esteettömästi pitää kiertää Vanhakirkko. 
(Järvenpään kirkon pohjapiirros ja valokuvat kirkosta.)

Seurakuntatalo rajaa yhden kulman rakennuksen edessä olevasta pihasta. Leveä sisäänkäynti 
ohjaa seurakuntataloon sisälle. Kapea eteiskäytävätila ohjaa suoraan seurakuntasaliin. Kah-
vioon kulkeminen tapahtuu saman sisäänkäynnin kautta. Keittiöstä olisi mahdollista järjestää 
tarjoilut sekä kahvioon että seurakuntasaliin, mutta kapean ja yhteisen eteistilan takia kah-
viossa ja seurakuntasalissa olisi vaikeaa järjestää samaan aikaan toimintaa. Kahviotilan voi 
eristää väliseinillä, joten tilaa voi käyttää myös itsenäisesti. Kahvion liittyminen seurakunta-
saliin mahdollistaa puhetilaisuuden yhteyteen järjestettävän ruokailumahdollisuuden kahvion 
tiloissa. Tuoli- ja pöytävarasto mahdollistaa seurakuntasalin muuteltavuuden ruokailutilaksi 
tai esitystilaksi. Seurakuntasalin esityslavaa pienentää sen sijoittuminen rakennuksen kul-
maan. Kulmaan sijoittaminen tuo kuitenkin leveyttä lavalle. Valkokangas mahdollistaa vide-
oiden ja kuvien heijastamisen tilaisuuden yhteydessä. Valkokangas sijoittuu kuitenkin lavan 
etureunaan, jolloin lavaa ei voi käyttää valkokankaan kanssa samaan aikaan. Kulmaan sijoi-
tettu lava ei mahdollista valkokankaan sijoittamista seinäpintaa vasten. (Järvenpään seurakun-
tatalon pohjapiirros ja valokuvat seurakuntatalosta.)
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Kuva J22, Järvenpään seurakuntatalon seurakuntasali
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Järvenpään kirkon pohjapiirros 1 : 250  (pohjakarttana Erkki Elomaan laatimat piirrustukset, kuvaan on lisätty tekstiä) Järvenpään seurakuntasalin pohjapiirros 1 : 250  (Järvenpään seurakunann lähettämä pohjapiirros, kuvaa on muokattu).

Kuva J6, Järvenpään kirkkosalin alttaritila

Järvenpään kirkon ja seurakuntatalon pohjapiirrokset

Järvenpään kirkko Järvenpään seurakuntatalo
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Kirkkoherranvirasto ja muut hallinnolliset tilat on sijoitettu seurakuntasaliin kiinni eteiskäy-
tävältä. Tiloihin on oma sisäänkäynti. Hallinnolliset tilat erottavat liikuntahallin ja kerho-
huoneen seurakuntasalista. Hallinnon tilojen käytävää pitkin on mahdollista kulkea näihin 
tiloihin, mutta suora yhteys liikuntahalliin ja kerhohuoneeseen on seurakuntatalon sisäpihan 
kautta. Seurakuntasali tulee siis kiertää ulkokautta, jotta tiloihin pääsee. Liikuntahallin erilli-
syys seurakuntasalista mahdollistaa näiden tilojen samanaikaisen käytön. Liikuntahallissa lii-
kuntapeleissä muodostuvat äänet eivät häiritse siis seurakuntasalissa järjestettävää tilaisuutta. 
Myös erilliset sisäänkäynnit mahdollistavat samanaikaisen käytön. Lasten toiminnan kannalta 
on hyvä, että askartelutila sijoittuu liikuntahallin yhteyteen, jolloin lapset voivat askartelun 
lomassa käydä välillä liikuntahallissa liikkumassa. Kulkeminen liikuntahalliin ja askarteluti-
laan Kirkonkulman päiväkerhotilasta tapahtuu kuitenkin yläparkkipaikan kautta, mikä ei ole 
lasten kannalta turvallisinta. (Järvenpään seurakuntatalon pohjapiirros ja valokuvat seurakun-
tatalosta.)

Kirkonkulman juhlasaliin pääsee toisen kerroksen sisäänkäynnistä, joka aukeaa yläparkkipai-
kalle. Juhlatilan edessä on iso eteistila. Juhlatila on 80-paikkainen ja sen yhteydessä sijaitse-
vat keittiö ja ruokasali. Samassa kerroksessa on myös iltapäiväkerhon tilat, mutta väliovi ja 
erillinen sisäänkäynti erottavat tilat toisistaan. Juhlasali on korkea tila, jossa on suuret ikkunat 
lounaaseen. Eteistilasta pääsee hissillä ja portailla muihin kerroksiin. Ylimmässä eli kolman-
nessa kerroksessa sijaitsee pienryhmä- ja toimistotiloja. Toisessa kerroksessa puolestaan on 
nuortentila juhlasalin alapuolella. Päiväkerho liittyy ovella nuortentilaan. Molempiin tiloihin 
on myös ulkoa oma sisäänkäynti rakennuksen luoteispuolelta. Päiväkerhon tilaan kuljetaan 
kuraeteisen kautta. Nuortentilaan pääsee terassilta myös ilman eteistä. Samaan kerrokseen 
sijoittuu myös pienempiä kerhohuoneita. (Järvenpään Kirkonkulman pohjapiirrokset ja kuvat 
Kirkonkulmasta.)

Alimmassa kerroksessa sijaitsevat erilaisia varastotiloja, puutyötila, bändien harjoitustila ja 
Elävän veden kappeli. Bändien harjoitustila ja puutyötila sijaitsevat rakennuksen toisessa 
päässä ja Elävän veden kappeli toisessa, joten näiden tilojen äänet eivät häiritse toisiaan. Elä-
vän veden kappeliin johtavassa käytävässä on myös eristetty ”ääniloukku”, joka vaimentaa 
ääntä. Bändien harjoitustila ja puutyötila ovat toistensa vieressä, joten puutyötilan melu voi 
häiritä bändien harjoittelua. Elävän veden kappeliin on sisäänkäynti myös alaparkkipaikalta. 
Sisäänkäynti on esteetön. Kappeliin mahtuu 64 istumapaikkaa, joten kirkon 625 istumapaik-
kaan nähden kappeli tarjoaa aivan toisenlaisen tilan. Kalliopintainen alttariseinä tekee tilasta 
ainutlaatuisen. Kappelin ulkosisäänkäynti mahdollistaa risteämättömän tilan käytön muiden 

Kirkonkulman tilojen kanssa. Sisäyhteys puolestaan helpottaa päiväkerhon ja nuorisotyön 
kappelin käyttämistä, sillä niiden pääasiallinen toiminta sijoittuu samaan rakennukseen. Kap-
pelin juhlavieraat pääsisivät sisäkautta juhlasaliin, mutta eteiseen sijoitettavien vaatteiden 
takia siirtymisen voi joutua suorittamaan ulkokautta. Tällöin pitäisi kiertää koko rakennus. 
(Järvenpään Kirkonkulman pohjapiirrokset ja kuvat Kirkonkulmasta.)

Seurakuntatalon juhlatila tarjoaa Järvenpään kirkon pihapiirin suurimman juhlatilan. Pihapii-
rissä on myös Vanhakirkon Sali ja Kirkonkulman juhlatila, joissa on keittiömahdollisuus. Ti-
lat sijaitsevat eri rakennuksissa, joten samanaikaisesti voidaan järjestää muutamia juhlatilai-
suuksia. Erilaiset tilat tuovat juhlien pitämiselle valinnanvaraa. Seurakuntasalissa järjestetään 
monenlaisia tilaisuuksia, joten tilan pitää olla muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin sopivak-
si. Juhlatilan vieressä oleva kahvio mahdollistaa ruokailun järjestämisen tilaisuuksissa, joissa 
ruokailu ei sijoitu seurakuntasaliin. 

Tilojen samanaikaiseen käyttöön vaikuttavat yhteys sisäänkäyntiin ja tilojen välinen äänieris-
tys. Järvenpään kirkon pihapiirin monissa tiloissa on kuoro- ja musiikkitoimintaa, joten äänie-
ristyksen tarve korostuu. Pihapiiriin kuuluu useampi rakennus, joten rauhallisen musiikkihar-
joitustilan löytyminen lienee vaivatonta. Suurempien juhlatilojen lisäksi Järvenpään kirkon 
pihapiirin rakennuksissa on pienempiä tiloja, joita hyödyntävät erilaiset ryhmät, työntekijät 
ja lapset. Pienempään tilaan mahtuu vähemmän ihmisiä, joten tiloja on syytä olla erilaisia ja 
erilaisiin tarpeisiin soveltuvia. Säännöllisessä ryhmätoiminnassa joitakin tiloja voidaan varata 
ja sisustaa tiettyjä tilaisuuksia varten. Muuna aikana tilaa voidaan mahdollisuuden mukaan 
hyödyntää myös muiden kävijöiden käytössä, jos tilassa on säilytetty pientä muunneltavuutta. 
Kirkkosalissa sen sijaan tilan kiinteys kohdistaa toiminnan vain jumalanpalveluksiin, kirkol-
lisiin toimituksiin ja joihinkin musiikkitilaisuuksiin. Kiinteä sisustus lisää tilan toimivuutta 
näihin tilaisuuksiin. 
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4.2.2. Klaukkalan kirkko ja seurakuntakeskus

Kirkko erottuu mustalla metallipinnalla seurakuntakeskuksen vaaleasta rappauksesta. Seu-
rakuntakeskuksen tiloja on myös mustaverhoisen rakennusosan sisällä. Kirkkosali ei erotu 
rakennuksen muusta massasta, vaan on tilana muiden tilojen joukossa. Seurakuntakeskuk-
seen pääsee sisäpihan sisäänkäynneistä, mutta myös pääovien kautta. Pääovien luona on iso 
aulatila, jonka yhteyteen seurakuntasalit, kahvio ja keittiö, takkahuone ja kirkkosali liittyvät. 
Aulatilassa on runsaasti istumapaikkoja, joten tilaisuuksien alkua on mahdollista odottaa au-
latilassa ja tilaisuuden järjestäjät voivat rauhassa valmistautua tapahtuman tilassa. Myös saka-
ristossa ja valmistautumistilassa valmistautuminen on mahdollista rauhassa suorittaa. (Klauk-
kalan kirkon pohjapiirros ja kuvat kirkosta ja seurakuntakeskuksesta.)

Kirkkosaliin ja molempiin seurakuntasaleihin on omat sisäänkäynnit. Suuren aulatilan takia 
tiloja voidaan käyttää samanaikaisesti. Keittiö liittyy suoraan aulatilaan, eikä seurakuntasalei-
hin, joten molempiin seurakuntasaleihin voidaan järjestää erillinen tarjoilu. Aulatilasta tarjoi-
lu on mahdollista toteuttaa myös muihin kokoontumistiloihin. Liikuteltavien väliseinien avul-
la seurakuntasalit voidaan yhdistää yhdeksi suureksi seurakuntasaliksi. Kirkkosaliin voidaan 
yhdistää seurakuntasali 1 tai molemmat seurakuntasaleista isompia tilaisuuksia varten. Mikäli 
molempia seurakuntasaleja joudutaan käyttämään kirkkosalina, ei tiloja jää pöydässä tapah-
tuvaan ruokailuun. Aulatilassa on toki mahdollista nauttia pientä tarjoiltavaa. Seurakuntasalia 
1 voi olla vaikea käyttää yhtä aikaa kirkkosalissa järjestettävän musiikkitilaisuuden kanssa 
väliseinän äänieristyksen takia. Seurakuntasali 2 on kuitenkin käytettävissä, sillä välissä oleva 
seurakuntasali 1 vaimentaa ääntä. (Klaukkalan kirkon pohjapiirros ja kuvat kirkosta ja seura-
kuntakeskuksesta.)

Takkahuone tarjoaa seurakuntasaleja pienemmän kokoontumistilan. Huonekorkeus siinä on 
matalampi verrattuna seurakuntasaleihin. Molemmat seurakuntasalit ovat yhtä korkeita kuin 
kirkkosali. Molemmissa seurakuntasaleissa on käytetty myös samoja valaisimia kuin kirk-
kosalissa, joten seurakuntasalit liittyvät tasalaatuisesti kirkkosaliin. Kirkkosalin penkit ovat 
irrallisia, joten tilaa voidaan muokata eri tilaisuuksia varten. Niitä voi suunnata myös eri ta-
valla. Penkit ovat kuitenkin niin painavia, että niiden liikuttaminen on hankalaa. Valkoiselle 
seinälle olisi mahdollista heijastaa kuvaa. Kirkon parvella penkit ovat pienempiä kuin alttarin 
tasolla, joten niitä voi siirtää helpommin. Näin ollen parvelle voidaan sijoittaa esimerkiksi 
kuoro seisomaan. (Klaukkalan kirkon pohjapiirros ja kuvat kirkosta ja seurakuntakeskukses-
ta.)

Kirkkosalin takaseinään toiseen kerrokseen on sijoitettu tekniikkahuone, josta on suora 
yhteys siihen, mitä kirkon etuosassa tapahtuu. Tekniikkahuoneen vieressä on kokoustila, 
josta on myös ikkunayhteys kirkkosaliin. Kirkkosalin tilaisuutta olisi tällaisessa tilassa mah-
dollisuus seurata esimerkiksi lasten kanssa, jolloin heidän leikkiensä äänet eivät häiritsisi 
kirkkosalin tilaisuutta. Tila toimii kuitenkin enemmänkin kokous- ja ryhmätilana. Toisen 
kerroksen käytävän varteen sijoittuu myös muita pienempiä kokous- ja ryhmähuoneita. Seu-
rakuntakeskuksen kahvio toimii sekä nuorisotilojen jatkeena että omana tilanaan. Kahviosta 
on kirkkorakennuksen ainoat ikkunanäkymät luontoon. (Klaukkalan kirkon pohjapiirros ja 
kuvat kirkosta ja seurakuntakeskuksesta.) Kahviota ja nuorisotila 1:tä käytetään muun muas-
sa kastejuhlien tilana. Myös takkahuoneessa ja seurakuntasali 1:ssä järjestetään kastejuhlia 
(Klaukkalan kirkon tilasto, tammikuu 2019). Kahvioon on monitoimisalin ja nuorisotilojen 
kanssa yhteinen sisäänkäynti. Kahvion läpi kulkee käytäväyhteys aulan toisesta kerroksesta 
monitoimisaliin, joten ainakaan nuorisotiloja ei voida käyttää kahvion juhlatilaisuuden kanssa 
samaan aikaan eri tilaisuuteen. (Klaukkalan kirkon pohjapiirros ja kuvat kirkosta ja seurakun-
takeskuksesta.)

Monitoimisali sijoittuu nuorisotilan, iltapäiväkerhotilan ja perhekerhotilan lähelle, joten kaik-
ki näitä tiloja käyttävät voivat hyödyntää monitoimisalia toiminnassaan. Monitoimisalia voi 
käyttää sisäänkäynnin johdosta myös itsenäisesti. Partiotila, diakoniatyön tilat ja pappien tilat 
ovat omina tiloinaan sisäpihaa rajaavassa rakennusmassassa. Partiotilaan ja diakoniatyön ti-
laan on sama sisäänkäynti ja pappien tilan sisäänkäynti on päiväkerhotilan toisen sisäänkäyn-
nin yhteydessä. Sisäpihan ympäröimät tilat liittyvät vain vierekkäisiin tiloihin, joten esimer-
kiksi monitoimisalista tuleva melu ei häiritse mahdollisesti kuin muutamaa tilaa. (Klaukkalan 
kirkon pohjapiirros ja kuvat kirkosta ja seurakuntakeskuksesta.)

Sisäpihan Ulkokirkon esiintymiskatsomo mahdollistaisi erilaisten ulkotilaisuuksien pitämi-
sen, mutta käyttö on kuitenkin Tuhkasen mukaan ollut vähäistä. Piha toimii myös eri toimi-
alojen oleskelupihana. Lisäksi kirkkorakennukseen kuuluu kirkkosalin alapuolella oleva uur-
naholvi, johon on oma sisäänkäyntinsä. (Klaukkalan kirkon pohjapiirros ja kuvat kirkosta ja 
seurakuntakeskuksesta.)
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Kuva K12, Klaukkalan kirkkosali parvelta

Kuva K1, Klaukkalan seurakuntakeskuksen seurakuntasali 1. Vasemman väli

-

seinän takana on kirkkosali ja oikean väliseinän takana seurakuntasali 2.

Klaukkalan kirkon ja seurakuntakeskuksen pohjapiirrokset (Klaukkalan 
kirkon opastetaulu).

Klaukkalan seurakuntasali

Klaukkalan kirkon kirkkosali

Klaukkalan kirkon ja seurakuntakeskuksen pohjapiirrokset
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Sisäpihan ympärille sijoittuvat tilat mahdollistavat tiloihin hyvän äänieristyksen muihin 
tiloihin nähden. Useat sisäänkäynnit sisäpihalla parantavat tilojen itsenäistä ja muiden tilo-
jen tilaisuuksista riippumatonta käyttöä. Suuri aulatila, josta on useita yhteyksiä eri tiloihin 
mahdollistaa myös tilojen päällekkäistä käyttöä. Aula toimii myös odotustilana. Aulatilasta 
on selkeät yhteydet kaikkiin kokoontumistiloihin, joten päällysvaatteiden jättämisen aulan 
naulakkoon on mahdollista eri tiloihin siirryttäessä. Näin ollen naulakkoon jätettyjä vaatteita 
ei tarvitsisi siirtää toiseen tilaan liikuttaessa. Esimerkiksi Järvenpään Elävän veden kappelissa 
tämä ei ole mahdollista, sillä kappeliin on oma sisäänkäyntinsä ja oma naulakko, joka ei suo-
raan liity muihin tiloihin. Hyvien yhteyksien ansiosta myös tarjoilu on helppo järjestää kaik-
kiin tiloihin.

Seurakuntasalien avattavat väliseinät monipuolistavat sekä seurakuntasalien että kirkkosalin 
käyttöä. Kirkkosalin kokoa voidaan muuttaa tilaisuuden osallistujamäärän mukaan pienem-
mäksi tai suuremmaksi. Seurakuntasalien ja kirkkosalin yhteen liitettävyyden seurauksena 
kirkkosalin korkeus on tuotu myös seurakuntasaleihin. Väliseinillä rajattuna seurakuntasalien 
tila voi tuntua jopa liiankin korkealta. Myös itse kirkkosali on muunneltavissa liikuteltavien 
penkkien avulla. Penkkien painon vuoksi liikuteltavuus on vaikeampaa.

4.2.3. Mäntsälän kirkko ja seurakuntakeskus

Mäntsälän kirkon korkea kellotorni erottuu maisemasta. Kellotorni myös ohjaa kohti kirkon 
pääovia. Kirkon pääoven edessä on muutama porrasaskelma, joten pääovien sisäänkäynti ei 
ole esteetön. Esteetön sisäänkäynti on kirkon pohjoispuolella. Eteistilassa on muutama is-
tuinpaikka. Kirkon valaistus ja sisustus ovat juhlavia. Pitkittäinen kirkko suuntaa huomion 
keskipisteen kohti alttaria. Sivuseinien ja takaseinän lehterit korostavat alttarin ja kirkkosalin 
keskustilan korkeutta sekä ohjaavat katsomaan kohti alttaria. Alttariseinän muita kirkkosalin 
seiniä koristeellisempi pinta ja korotettu kuoriosa korostavat alttaritilan merkitystä. Lehterin 
pylväät varjostavat näkyvyyttä lehterin alapuolisilta paikoilta. Suuret ikkunat tuovat kirkko-
saliin runsaasti luonnonvaloa. Lehterit kuitenkin varjostavat osittain ikkunoista tulevaa valoa. 
Alttarin viereen on rajattu lasten leikkipaikka. Tilaa ei näy pylväiden ja saarnatuolin takaa, 
joten lasten leikit eivät vie huomiota tilaisuutta toimittavilta henkilöiltä. Lapset ovat myös 
hieman etäällä muista penkeissä istuvista kävijöistä, joten heidän äänensä ei kuulu niin kovaa, 
vaikkakin suuressa kirkkosalissa äänet kaikuvat helposti. (Mäntsälän kirkon pohjapiirrokset 
ja valokuvat kirkosta.)

Kiinteät penkit, alttari ja saarnastuoli vähentävät Järvenpään kirkon tavoin kirkkosalin muun-

neltavuutta ja käyttöä. Kiinteä sisustus kuitenkin mahdollistaa tilan juhlavuuden, sillä sisus-
tusratkaisut on suunniteltu pelkästään jumalanpalveluskäyttöä varten. Siirreltävissä penkeissä 
tulisi juhlavuuden lisäksi miettiä myös penkkien säilyttämistä, minkä takia juhlavaa koriste-
lua olisi mahdollisesti vähemmän. Yleisön WC-tilat sijaitsevat kirkon viereisessä huoltora-
kennuksessa kirkon ulkopuolella, joten kirkkotilaa ei ole suunniteltu kovin pitkiä tilaisuuksia 
varten. (Mäntsälän kirkon pohjapiirrokset ja valokuvat kirkosta.)

Seurakuntakeskus näkyy kirkolta hieman puiden takaa. Seurakuntakeskuksen puolelta kirkon 
kellotorni sen sijaan näkyy selvästi. Kirkon ja seurakuntakeskuksen välillä ei ole suoraa yh-
teyttä, vaan kulkeminen seurakuntakeskukseen kirkolta tapahtuu kirkon parkkipaikan vieres-
tä ja seurakuntakeskuksen takapuolelta. Matkalla ylitetään Vanha Porvoontie. Rakennusten 
välillä on 300 metriä. Kirkko ja seurakuntakeskus siis eivät ole samassa pihapiirissä, kuten 
Järvenpään kirkon pihapiirin rakennukset. Mäntsälän seurakuntakeskuksen ensimmäisen 
kerroksen etupihalla sijaitsee kolme sisäänkäyntiä. Katoksellinen pääovi ohjaa kohti seura-
kuntakeskuksen päätilaa eli seurakuntasalia. Pääoven viereisestä ovesta pääsee kirkkoherran-
virastoon. Pääovien seinustalla on sisäänkäynti kahvioon. Pääovien sisäänkäynti ja kahvion 
sisäänkäynti johtavat samalle eteiskäytävälle. Molempien sisäänkäyntien yhteydessä on omat 
vaatteidensäilytyspaikat ja WC-tilat. Erillisten sisäänkäyntien ja eteistilojen johdosta kahvio-
ta ja seurakuntasalia on mahdollista käyttää samaan aikaan eri tilaisuuksiin. Seurakuntasalin 
ruokailulinjaston ansiosta myös erillinen tarjoilu on mahdollista järjestää seurakuntasaliin ja 
kahvioon. Kahviossa on oma keittiöön liittyvä ruokailulinjasto. (Mäntsälän seurakuntakes-
kuksen pohjapiirrokset ja valokuvat seurakuntakeskuksesta.)
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Kahvio ja seurakuntasali sekä eteiskäytävä erottuvat toisistaan lasiseinillä. Äänieristys tilojen 
välillä ei siis ole suuri. Kahvion ja seurakuntasalin väliin on mahdollista vetää väliseinä, mikä 
parantaisi äänieristystä. Tällöin kuitenkin väliseinällä tulisi rajattua myös ruokailulinjasto 
seurakuntasalin ulkopuolelle. Väliseinä mahdollistaa kuitenkin suuremman ruokailulinjaston 
järjestämisen kahvion tilaisuuksia varten. Eteiseen aukeavien lasiseinien näkyvyyttä on mah-
dollista peittää verhoilla. Seurakuntasalista on tehty juhlava yläikkunoilla, katon rakennerat-
kaisuilla, valaisimilla ja alttaritaululla. Myös suorakulmainen ja selkeä muoto tukevat jäsen-
neltyä juhlamaisuutta verrattuna kahvioon, jossa tilan muoto ei ole yhtenäinen ja valaisimet 
eivät ole niin koristeellisia. Kahvion tila on myös matalampi. Kahvio on mahdollista jakaa 
väliseinän ja erillisen eteistilaan liittyvän oven johdosta kahteen pienempään tilaan. Yhteisen 
eteistilan ja ohuen väliseinän takia kahta erillistä tilaisuutta ei tiloissa voi järjestää samanai-
kaisesti. Väliseinät siis mahdollistavat joko pienemmän tilan tai useamman pienemmän tilan 
käyttämisen yhdessä tilaisuudessa. Useampien pienien tilojen käyttäminen edellyttää, että 
toiminta on vähä-äänistä tai muuten toisia häiritsemätöntä. Kirkon eteiskäytävään on liittynyt 
myös pieni kappelitila, josta on yhteys myös seurakuntasaliin. Kappelia voi siis käyttää seu-
rakuntasalista erillään tai siinä voi olla seurakuntasaliin liittyvää toimintaa. (Mäntsälän seura-
kuntakeskuksen pohjapiirrokset ja valokuvat seurakuntakeskuksesta.)

Seurakuntakeskuksen pohjakerrokseen pääsee ensimmäisestä kerroksesta kierreportaita pitkin 
tai ulkokautta alaparkkipaikan kautta. Esteetön reitti on ainoastaan ulkokautta. Seurakunnan 
työntekijät pääsevät kierreporrastilan kautta kulkemaan seurakuntakeskuksen eri tiloihin. 
Kierreportaat liittävät kirkkoherranviraston seurakuntasaliin ja muihin yleisötiloihin. Näin ol-
len työntekijöiden tilat ja muut tilat eivät sekoitu toisiinsa, eivätkä sijaitse samojen käytävien 
varrella. Esimerkiksi Järvenpään seurakuntatalolla liikuntahallin ja seurakuntasalin välillä 
oli sisäyhteys vain kirkkoherranviraston lävitse. Klaukkalan kirkossa pappien tilat sijaitsivat 
puolestaan päiväkerhon tilojen vieressä. (Mäntsälän seurakuntakeskuksen pohjapiirrokset ja 
valokuvat seurakuntakeskuksesta.)

Seurakuntakeskuksen alasaliin johtava ulko-ovi jää rakennuksen taakse Urheilutieltä lähestyt-
täessä, joten ulko-ovi ei ole niin saavutettavissa kuin pääovi, joka erottuu katoksella muusta 
rakennuksesta. Alasaliin liittyvä eteistila alkaa vasta kapean käytävän päässä, josta myös 
alasali näkyy. Alasaliin johtava saapuminen ei siis ole niin lähestyttävä kuin seurakuntasaliin 
saapuminen. Alasali tarjoaa seurakuntasalia pienemmän juhlatilan. Alasalin tila suuntautuu 
kohti pientä alttaripöytää. Pöydän molemmilla puolilla on ovet, joista toinen johtaa pieneen 
keittiöön ja toinen pieneen askarteluhuoneeseen. Askarteluhuoneessa säilytetään muun muas-

sa syöttötuoleja ja lasten patjoja. Huone liittyy lasiseinänä alasaliin, joten juhlatilaisuudessa 
ovat myös arkiset elementit näkyvillä ja läsnä. Alasaliin liittyvässä pienessä keittiötilassa voi 
valmistaa omatoimisesti pienemmän tarjoilun. Alasalin vieressä on takkahuone, joka toimii 
pienenä ryhmätilana. Takkahuoneeseen on keittiön puolelta myös oma sisäänkäynti. Alaker-
rassa on myös kerhonkulma-niminen huone, johon on myös erillinen ulko-ovi. (Mäntsälän 
seurakuntakeskuksen pohjapiirrokset ja valokuvat seurakuntakeskuksesta.)

Mäntsälän kirkko tarjoaa suuren kokoontumistilan jumalanpalvelusten ja kirkollisten toi-
mitusten toimittamiseen. Kiinteä kalustus ja tilan järjestyminen tekevät tilasta juhlallisen. 
Alttaritilaa on korostettu korkeammalla tilalla, korotetulla tasolla ja alttariseinän koristelulla. 
Kirkkosali ei kuitenkaan ole pidempiä tilaisuuksia tai oleskelua varten, sillä yleisön WC-ti-
lat sijaitsevat kirkon ulkopuolella. Mäntsälän seurakuntakeskus ei sijaitse kiinteän yhteyden 
päässä kirkosta, vaan on omana erillisenä pihapiirinään. Vanha Porvoontie ja kirkon ja seu-
rakuntakeskuksen välissä olevat rakennukset ja kasvillisuus rajaavat kirkon ja seurakunta-
keskuksen pihapiirit erillisiksi alueiksi. Seurakuntakeskuksen pääovet eivät suuntaudu kohti 
kirkolle vievää reittiä, vaan kohti Urheilutietä. 

Seurakuntakeskuksessa on kolme isompaa salia ja pienempiä ryhmähuoneita sekä työtiloja. 
Kirkkoherranvirasto liittyy seurakuntakeskuksen muihin tiloihin erillisenä tilakokonaisuute-
na. Kirkkoherranviraston puolelta on yhteydet seurakuntakeskuksen eri saleihin ja tiloihin. 
Viraston tilat eivät sekoitu erillisenä tilaryhmänä muiden kävijöiden tiloihin. Saleihin johtavat 
ulkoa erilliset sisäänkäynnit ja omat eteistilat mahdollistavat tilojen samanaikaisen käytön 
eri tilaisuuksiin. Väliovet jakavat tiloja pienempiin tiloihin, jolloin tiloja voidaan käyttää mo-
nipuolisemmin. Ohuiden lasiseinien ja väliovien käyttö kuitenkin rajoittavat tilojen saman-
aikaista käyttöä. Alasalin pieni keittiötila mahdollistaa omatoimisen tarjoilun järjestämisen. 
Saapuminen alasaliin voi kuitenkin juhlavieraille, jotka eivät Mäntsälän seurakuntakeskusta 
entuudestaan tunne, olla vaikea löytää. Ulko-ovi sijaitsee osittain rakennuksen takana. Lisäksi 
sali ei näy ulko-ovelta, vaan vasta kuljettua käytävää pitkin joitakin metrejä. 
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4.2.4. Tuusulan kirkko ja seurakuntakeskus

Tuusulan kirkko on pienen hautausmaan ja hautausmaan matalan kivimuurin ympäröimä. 
Kirkkoon on mahdollista saapua pienen porttirakennuksen läpi, joka johdattaa suoraan kohti 
kirkon pääovea tai kirkon itäpuolen parkkipaikalta. Kirkko on ristin muotoinen pohjakaa-
valtaan. Kirkkoon voi saapua kolmesta ristin päässä olevasta sisäänkäynnistä. Jokaisessa 
sisäänkäynnissä on oma eteistilansa, joten ovia avatessa tuuli ja kylmä ilma eivät pääse kirk-
kosaliin. Kolme sisäänkäyntiä mahdollistavat nopean poistumisen kirkosta vaaratilanteissa. 
Jokaisesta eteisestä on portaat parvelle. Kirkkosalissa on kolme parvea. Parvien ansiosta 
kirkkosalin ristivarret ovat lyhyitä. Parvien istumapaikkojen porrastuksen ansiosta näkyvyys 
alttarille on parempi kuin keskikäytävän tasolla. Pohjakaavan ristimuodon takia kirkkosalin 
sivuhaaroista ei ole kaikilta istumapaikoilta näkyvyyttä alttarille. Sivuhaarojen parviin on 
kuitenkin tuotu televisioruudut, joiden kautta voidaan välittää kuvaa alttarilta. Parvien pylväät 
varjostavat muutamia parven alaisia istumapaikkoja. Kuoriosaa on korostettu lasimaalausik-
kunoilla, vaakunoilla, alttaritaululla ja alttarikalusteilla. Kuoriosa on korotettu muusta lat-
tiatasosta, mutta kulku alttarille on tehty esteettömäksi liuskan avulla. Toisin kuin Mäntsälän 
kirkossa Tuusulan kirkon alttarille on mahdollista kulkea muiden kirkkovieraiden tavoin kes-
kikäytävää pitkin. Mäntsälän kirkossa esteetön reitti kuoriin on kirkon sivukäytävän kautta. 
(Tuusulan kirkon pohjapiirrokset ja Tuusulan kirkosta otetut valokuvat.)

Kirkossa on kiinteät penkit, joten Mäntsälän ja Järvenpään kirkkojen tapaan tilaa ei ole tehty 
muunneltavaksi, vaan palvelemaan kirkon jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten pi-
tämistä. Myös alttari on kiinteä. Kuoriosa on pieni, eikä se mahdollista kuin vain pienempien 
musiikkitilaisuuksien pitämisen. Siitä huolimatta kirkossa on pidetty runsaasti musiikkitilai-
suuksia. Kirkon etelän puoleisesta ristivarresta on poistettu muutamia penkkejä lasten leikki-
tilaa varten. Pienessä kirkkosalissa lasten leikeissä päästämät äänet vaikuttavat voimakkaam-
min tilaisuuteen kuin tilavammassa Järvenpään kirkossa ja Mäntsälän kirkossa, jossa lasten 
tila on alttarin vieressä. Lapsille osoitettu tila kuitenkin mahdollistaa paremmin lasten ja hei-
dän vanhempiensa tilaisuuksiin osallistumisen. (Tuusulan kirkon pohjapiirrokset ja Tuusulan 
kirkosta otetut valokuvat.)

Kirkossa ei ole erillistä esteetöntä sisäänkäyntiä, vaan ainoastaan liikuteltavat liuskat, jotka 
voidaan tarvittaessa siirtää ulkoportaille. Kirkko on matala ja lyhyt. Kirkon voi vaivattomasti 
kiertää ympäri. Ympärikiertämistä nopeuttaa sakastin sijoittuminen kahden ristivarren väliin. 
WC-tilat sijaitsevat kirkon ulkopuolella Kirkkotupa-rakennuksessa. Kirkkotuvassa on pieni 

kokoontumistila, jossa pidetään pääsääntöisesti kirkkokahvit. Myös pieniä juhlatilaisuuksia 
voi tilassa järjestää. (Tuusulan kirkon ja Kirkkotuvan pohjapiirrokset ja Tuusulan kirkosta 
otetut valokuvat.)

Tuusulan seurakuntakeskuksen etupihalla on parkkipaikka. Seurakuntakeskukseen saapumi-
nen kävellen tapahtuu parkkipaikan läpi, sillä erillistä kevyenliikenteenväylää ei ole osoitettu 
pääoville. Pääovilta on katettu yhteys talousrakennukseen, jossa sijaitsevat kirkkoherranviras-
to, työntekijöiden toimistotiloja ja nuorten tilat. Työntekijät pääsevät katettua reittiä lounas-
tauolle seurakuntakeskuksen ruokalaan. Seurakuntakeskuksen eteistila on pieni. Eteistilassa 
on muutama istumapaikka. Eteistilasta on ovi auditorion alatasolle. Eteiseen ei mahdu kaikkia 
auditorioon mahtuvia ihmisiä, jotka joutuisivat odottamaan tilaan pääsyä. Odottaminen tuk-
kisi myös pääovelta kulkemisen muihin seurakuntakeskuksen tiloihin. (Tuusulan seurakunta-
keskuksesta otetut valokuvat.)

Auditorion penkit on porrastettu, joten jokaiselta paikalta on näköyhteys auditorion eteen, 
johon penkit on suunnattu. Porrastuksen takia tila ei mahdollista esteetöntä liikkumista ti-
lassa. Auditorion etuseinään voidaan heijastaa kuvaa takaseinän projektoreista. Auditorio on 
muunneltavuudeltaan yhtä pysyvä kuin kiinteäpenkkinen kirkkosali. Auditorion etutila on 
kuitenkin muunneltavissa erilasia tilaisuuksia varten. Auditorio on pimennettävissä, jolloin 
tila toimii myös elokuvateatterina. Auditorio on kuitenkin rajallinen tila työskentelemiseen ja 
pienryhmätoimintaan, sillä työskentelytasot ovat penkeissä pienet eikä penkkejä saa käännet-
tyä toisia kohti. (Tuusulan seurakuntakeskuksesta otetut valokuvat.)

Ovelta saavuttaessa suoraan edessä on ylöspäin menevät portaat, jotka johtavat seurakun-
tasaliin ja kabinettiin. Seurakuntasaliin johtavalla käytävällä sijaitsee WC-tiloja sekä ovi 
auditorion ylätasolle. Käytävään ei mahdu yhtään enempää auditorion tilaisuuteen odottavaa 
kuin eteistilaan. Lisäksi kulkeminen käytävän WC-tiloihin ahtauttaa kulkemista käytävän läpi 
seurakuntasaliin. Seurakuntasalin tasolta kabinettiin pääsee vain seurakuntasalin läpi. Mikäli 
kabinetissa olisi samaan aikaan tilaisuus seurakuntasalin kanssa, tulisi kabinettiin kulkea seu-
rakuntasalin alapuolisen kerroksen kautta. Ensin pitäisi mennä alakertaan, sitten rakennuksen 
päähän ja lopuksi nousta kabinettiin kapeaa porraskäytävää pitkin. Saapuminen olisi siis mo-
nimutkainen kabinettiin tuleville vieraille, jotka eivät olisi Tuusulan seurakuntakeskuksessa 
ennen olleet. (Tuusulan seurakuntakeskuksesta otetut valokuvat.) 
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Kuva 30T, Tuusulan seurakuntakeskuksen seurakuntasali. Takana oikealla on 
kabinetti.

Kuva T12, Tuusulan kirkon keskikäytävä parven alta

Tuusulan kirkon kirkkosali

Tuusulan seurakuntakeskuksen seurakuntasali

2. kerros (kuva ei ole samassa mittakaavassa kirkon kanssa)

1. kerros  (Tuusulan Internet-sivut, kuvaa on muokattu).

Tuusulan kirkko

Tuusulan seurakuntakeskus

auditorio

aula

kabinetti

seurakuntasali

keittiö

Tuusulan kirkko 1 : 400 (Tuusulan seurakunnan lähettämä pohjapiirros).

Viialan kirkon ja 
seurakuntatalon 
sijainti
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Seurakuntasali voidaan rajata kabinetista väliseinillä. Väliseinät ja tilan läheisyys seurakunta-
saliin rajoittavat tilojen käyttämistä samalla tavalla kuin Järvenpään seurakuntatalon ja Mänt-
sälän seurakuntakeskuksen tiloissa. Käytäväyhteyksien takia eri tilaisuuksien samanaikainen 
käyttö olisi vaikeaa. Seurakuntakeskuksen yläkerrassa on lisäksi kuoroluokka, neuvottelutila 
ja hiljainen huone. Alakerrassa puolestaan on varhaiskasvatuksen tilat, keittiö, ruokala, neu-
vottelutila, kokoontumistila, monitoimitila ja diakoniatyön vastaanotto. Varhaiskasvatuksen 
tiloista on ulko-ovi tilojen edessä olevalle leikkipihalle. (Tuusulan seurakuntakeskuksesta 
otetut valokuvat ja Tuusulan seurakunnan Internet-sivut.)

Tuusulan kirkossa ristinmuotoinen pohjakaava ja parvien käyttö mahduttavat väkimäärän 
pienelle alalle, jolloin kirkko on ulkoapäinkin pieni. Näköyhteydet alttarille ovat lyhyet kirk-
kosalin joka puolelta. Televisioruuduilla on pyritty paikkaamaan ristivarsien aiheuttamia 
näköesteitä. Seurakuntakeskukselle saapuminen on järjestetty autolla saapumista varten, sillä 
pääsisäänkäynnin edessä on parkkipaikka. Sen sijaan seurakuntakeskuksen ja sen vieressä 
olevan talousrakennuksen välillä on katettu kävely-yhteys. Pääovien edessä oleva pieni eteis-
tila ei tarjoa odottamistilaa auditorioon. Seurakuntasalin vieressä olevaan kabinettiin ei puo-
lestaan ole suoraa käytäväyhteyttä seurakuntasalin tasolta. Parhaiten kabinetti toimii osana 
seurakuntasalia tai pienempänä tilana, kun seurakuntasalissa ei ole erillistä tilaisuutta. Var-
haiskasvatuksen tiloissa sen sijaan yhteydet käytettäviin tiloihin ovat vaivattomat ja myöskin 
turvalliset. Tiloista on suora yhteys ulkopuolella olevaan leikkipihaan. 

4.2.5. Viialan kirkko ja seurakuntatalo

Viialan kirkon kellotorni ja korkea ja tumma katto erottuvat maisemasta. Keskuskadun suun-
nasta lähestyttäessä seurakuntatalo näkyy vai osittain kirkon takaa. Kirkon edessä on pieni 
aukio, jonka läpi kulkee hiekkatie. Kirkon sisäänkäynti on kirkon päädystä aukion puolelta. 
Seurakuntatalon sisäänkäynti, joka toimii myös esteettömänä sisäänkäyntinä, on seurakunta-
talossa kirkon sisäänkäynnin puolella. Kirkon aulan WC-tiloista on pyöreät ikkunat sisään-
käynnin puolen julkisivussa. Sisäänkäynnin yläpuolella olevat ikkunat valaisevat kirkkosalia. 
Kirkon ulko-ovissa ja kirkkosalin ovissa on lasi-ikkunoita, joiden läpi jo kirkkoon saavuttaes-
sa näkee kirkkosaliin. Saapuminen tapahtuu siis suoraan kirkkosalia kohti. Järvenpään kirkos-
sa saapuminen kirkkosaliin oli puolestaan järjestetty kirkkosalia kiertäen. Viialan kirkon etei-
sessä sijaitsevat WC-tilat ja naulakko. Eteisestä on myös portaat kirkkosalin parvelle. Parvi 
sijaitsee eteistilan yläpuolella, jolloin kirkkosali on avoin kattoon saakka. kirkkosalin ovelta 
asti. Tällöin kirkkosalissa ei ole myöskään näkyvyyttä estäviä pylväitä, jotka kannattelisivat 

parvea. (Viialan kirkon ja seurakuntatalon pohjapiirrokset ja Viialan kirkosta ja seurakuntata-
losta otetut valokuvat.)

Kirkon sakasti sijaitsee kirkkosalin alttarin puoleisessa ja seurakuntataloa vastapäätä olevassa 
kulmassa. Sakastiin on myös erillinen sisäänkäynti kirkon ulkopuolelta. Sakastista kirkkosa-
liin noustaan muutama porras, joten kulku ei ole esteetön. Kirkkosalissa on kiinteät penkit, 
kuten Järvenpään, Mäntsälän ja Tuusulan kirkoissa. Myös alttari on kiinteä. Kirkon sivusei-
nillä on runsaasti valoa päästävät ikkunat. Kirkkosali on päivänvalossa valoisa, kuten Mänt-
sälän kirkko. Sen sijaan Tuusulan kirkossa kirkkosali jäi parvien ja pienien ikkunoiden takia 
hämäräksi. Viialan kirkossa kuorin sivun ikkunasta tulee valoa alttarille. Alttari on korotettu 
muusta kirkkosalista eikä alttarille ole järjestetty esteetöntä kulkua. Koristelultaan kirkkotila 
on pelkistetty ja hillitty. Katon näkyvä kannatinpalkisto kiinnittää huomiota kattoon. (Viialan 
kirkon ja seurakuntatalon pohjapiirrokset ja Viialan kirkosta ja seurakuntatalosta otetut valo-
kuvat.)

Viialan seurakuntatalo liittyy kirkkoon kirkkosalin luoteiskulmalta. Seurakuntasali on erotet-
tavissa kirkkosalista väliovin ja paljeovin. Väliovin erotettava tila on pieni rippikoulusali, jos-
sa jumalanpalvelusten aikana voivat lapset leikkiä. Rippikoulusalin lattia on vihreän värinen. 
Näin ollen seurakuntatalo erottuu punalaattaisesta lattiasta. Myös huonetila on matalampi. 
Rippikoulusali toimii kulkuyhteytenä seurakuntatalon tarjoiluaulaan. Rippikoulusalia voidaan 
käyttää itsenäiseenkin tilaisuuteen, mutta tilan sulkee sisäpuolinen yhteys kirkkosaliin ja seu-
rakuntataloon. Lisäksi tila tulee sulkea väliovin sekä seurakuntatalon aulaan, että kirkkosaliin, 
joten tila ei luontevasti rajaudu omaksi tilakseen. Tilan molemmilla puolilla olevat väliseinät 
eristävät kirkkosalin ääniä seurakuntasalista. (Viialan kirkon ja seurakuntatalon pohjapiirrok-
set ja Viialan kirkosta ja seurakuntatalosta otetut valokuvat.) 
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Rippikoulusalista katsottuna tarjoiluaulan toisella puolella on vaatenaulakot ja eteinen, josta 
pääsee ulos. Eteisessä on myös omat WC-tilat. Naulakkotilan voi väliovilla sulkea tarjoilu-
tilasta. Tarjoilutila on yhteydessä keittiöön. Tarjoilupöydältä voidaan ottaa ruoka heti juma-
lanpalveluksen jälkeen ja siirtyä suoraan seurakuntasaliin pöytien ääreen. Tarjoilutilan suuri 
koko mahdollistaa kulkemisen seurakuntasalin ja tarjoilupöydän välillä. Seurakuntasali rajau-
tuu ovilla tarjoilutilasta. Seurakuntasalissa värimaailma poikkeaa kirkkosalin hillitystä värien 
käytöstä. Seurakuntasalin päädyssä on esiintymislava, jonka on voinut aikaisemmin sulkea 
väliverhoin. Lavan sivuilla olevat sermit mahdollistavat esitysvarustusten säilyttämisen ylei-
söltä piilossa, mutta samalla ne rajaavat esiintymistilan pienemmäksi. (Viialan kirkon ja seu-
rakuntatalon pohjapiirrokset ja Viialan kirkosta ja seurakuntatalosta otetut valokuvat.)

Seurakuntatalosta on useampi porrasyhteys alakertaan. Esteetön siirtyminen alakertaan tapah-
tuu ulkokautta. Alakerrassa on päiväkerhon tilat, toimistotiloja, työntekijöiden sosiaalitiloja ja 
neuvottelutiloja. Päiväkerhon sali sijaitsee seurakuntatalon päädyssä olevien ulko-ovien lähei-
syydessä. Ulko-oven läheisyydessä sijaitsee lasten leikkipaikka. Päiväkerhon sali ulottuu seu-
rakuntatalon sivun ulkoseinästä toiseen ulkoseinään. Useamman porrasyhteyden ja useamman 
ulko-oven ansiosta päiväkerhon salin läpi ei tarvitse kulkea seurakuntatalon kerrosten välillä 
liikkuessa. Leikkipaikasta katsottuna seurakuntatalon toisella puolella on pysäköintipaikka, 
josta etäisyys kirkkoon ja hautausmaalle on Keskuskadun pysäköintipaikkaa lähempänä. Toi-
mistotiloihin on ulko-ovet tarjoilutilan ja seurakuntasalin välisen kulkuyhteyden alapuolelta. 
(Viialan kirkon ja seurakuntatalon pohjapiirrokset ja Viialan kirkosta ja seurakuntatalosta ote-
tut valokuvat.)

Viialan kirkko liittyy rippikoulusalin kautta Viialan kirkkoon. Kirkkosaliin liittyminen vain 
pienen tilan kautta eristää kirkkosalin ääniä seurakuntasalin äänistä. Myös väliovin suljettava 
rippikoulusali eristää ääntä. Kirkon eteisen yläpuolelle sijoittuva parvi mahdollistaa suoran 
näkyvyyden kirkon etuosaan kaikilta istumapaikoilta. Seurakuntatalolla voidaan pitää kirkko-
salista erillisiä tilaisuuksia seurakuntatalon oman sisäänkäynnin ja eteistilojen ansiosta. Vä-
liovin seurakuntatalon toisesta kerroksesta voidaan rajata useita pienempiä tiloja. Kuitenkin 
vain rippikoulusali rajaamalla muodostuu pienempi kokoontumistila. Naulakkotilan rajaami-
nen puolestaan vain ohjaa kirkkosalin vieraita kohti seurakuntasalia. Seurakuntatalon tarjoilu-
tila sijaitsee toiminnallisesti hyvin sekä kirkkosalista että seurakuntatalon pääsisäänkäynnistä 
kuljettaessa. Tarjoilutilasta voi siirtyä suoraan seurakuntasaliin, jolloin edestakaista liikettä 
ei muodostu seurakuntasalin ja tarjoilutilan välille niin paljoa. Tilan koko kuitenkin mahdol-
listaa myös kulkemisen kirkkosalin ja seurakuntasalin eteistilan välillä. Seurakuntatalon ala-

kerrassa useampi sisäänkäynti ja useampi porrasyhteys yläkertaan mahdollistavat siirtymisen 
kerrosten välillä kulkematta päiväkerhon salin läpi. Ulkoseinästä ulkoseinään ulottuva päivä-
kerhon sali kuitenkin halkaisee alakerran kulkuyhteyksiä, joten läpikulkemista voi muodostua 
tilassa. 

Tässä luvussa olen analysoinut jokaisen tutkimuskohteeni kirkon, seurakuntakeskuksen ja 
mahdolliset kirkon lähipiirissä olevat seurakunnan rakennukset. Olen tarkastellut kohteita 
niiden tiloissa järjestettyjen tilaisuuksien kävijämäärän mukaan. Lisäksi olen tutkinut kohteita 
valokuvista ja pohjapiirroksista tehtyjen havaintojen kautta. Olen tarkastellut kohteita erillisi-
nä kohteina, mutta myös vertaillut kohteita toisiinsa. Seuraavassa luvussa kokoan tässä tutki-
mustulokseni kootusti.
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Tässä luvussa kokoan edellisessä luvussa esiin tulleet tutkimustulokset yhteen. Lisäksi luvun 
lopussa arvioin tutkimukseni luotettavuutta ja merkittävyyttä. Lisäksi tuon esiin, miten seura-
kunnan tilan käyttöä seurakuntakeskuksissa ja kirkoissa tulisi jatkossa tutkia lisää.

5.1. Johtopäätökset tuloksista
Tutkimukseni tavoitteena on ollut ymmärtää, millä tavoin seurakunta käyttää kirkkoa ja kir-
kon pihapiirissä olevia rakennuksia ja seurakuntakeskusta- tai taloa sekä näiden rakennusten 
tiloja. Tilojen käytön ymmärtämisen myötä olen pyrkinyt selvittämään, miten tilat tukevat 
niissä järjestettävää toimintaa. Erityisesti olen keskittynyt kirkon tiloihin ja seurakuntakes-
kuksen kokoontumistiloihin. Kirkon ja seurakuntakeskuksen tiloista olen pyrkinyt selvittä-
mään, millaista toiminnallista yhteyttä näiden rakennusten välillä on. Näin olen voinut saada 
selville, millä tavoin seurakuntakeskus tukee kirkossa järjestettävää toimintaa. 

Vertailemalla kirkon ja seurakuntakeskuksen erilaista sijoittumista olemassa olevissa kohteis-
sa olen voinut selvittää, millainen seurakuntakeskuksen sijoittuminen tukee parhaiten kirkos-
sa ja seurakunnassa järjestettävää toimintaa. Lisäksi tutkimukseni tavoitteena on ollut kerätä 
seurakuntakeskukseen liittyvää suunnitteluinformaatiota. Ymmärtämällä seurakunnan tilan 
käyttöä ja tilojen suhdetta toisiinsa olen saanut kattavan kuvan, miten seurakuntarakennuksen 
rakentamisessa kannattaa huomioida. Samalla olen pyrkinyt myös selvittämään, millä tavoin 
kirkoissa seurakunnan tilojen käyttöä voitaisiin tehostaa kirkkorakennuksen osalta.

Tutkimissani kohteissa, Järvenpään, Klaukkalan, Mäntsälän, Tuusulan ja Viialan kirkoissa, 
on korostunut kirkon tehtävä olla etenkin jumalanpalvelusten, mutta myös kirkollisten toimi-
tusten näyttämönä. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkko on Jumalalle pyhitetty huone ja siinä 
järjestettävä toiminta tulee olla pyhyyteen sopivaa (1.). Tutkimuskohteissa kirkko on toiminut 
Kirkkojärjestyksen mukaan ja järjestänyt pyhyyteen sopivaa toimintaa. Kiinteä kalustus on 
suunniteltu tukemaan kirkkojen jumalanpalveluskäyttöä. Kalustus on tehnyt tilasta juhlallisen 
(2.2.). Alttaritilaa on korostettu useilla elementeillä. Huomio kirkkotilassa on suunnattu kohti 
alttaritilaa. 

Jumalanpalvelukset, kasteet, hautaan siunaamiset ja avioliittoon vihkimiset ja siunaukset ovat 
keskittyneet perjantaihin, lauantaihin ja sunnuntaihin. Näin ollen kirkon käyttö on painottu-
nut viikonloppuihin. Avioliittoon vihkimisiä ja siunaamisia on tapahtunut eniten kesällä ja 
alkusyksystä. Kesällä on pidetty myös runsaasti konfirmaatiomessuja, joissa on ollut selkeästi 
tavallisia jumalanpalveluksia enemmän kävijöitä. Joulukuu on ollut tilaisuuksien määrässä 
selkeästi kirkon käytön vilkkainta aikaa. Myös tammikuussa ja pääsiäisenä jumalanpalve-
luksissa on ollut paljon ihmisiä. Viikoilla pidettävät messut eivät ole keränneet yhtä paljoa 
kävijöitä kuin sunnuntain messut. Vuodenaikojen mukaan kirkon toiminnassa on siis eroja. 
Joulun ajan jumalanpalvelukset ja konfirmaatiot ovat olleet kirkon käytössä merkittävimpiä 
tilaisuuksia kävijämäärien osalta.

Jumalanpalvelusten lisäksi kirkossa on järjestetty runsaasti musiikkitilaisuuksia sekä musiik-
kiharjoituksia kiinteistä penkeistä ja kiinteästä alttarista huolimatta. Kirkkotilatyöryhmän mu-
kaan kirkkosalien kiinteät kalusteet estävät tilojen muunneltavuutta (2.2.). Etenkin vanhoilta 
kirkoilta toivottiin muunneltavuutta, jotta kirkoissa voisi järjestää pienimuotoisia kokoon-
tumisia ja kirkkokahveja. Lisäksi toivottiin tiloja lasten leikkimiselle. (2.2.) Kirkkosalissa 
kuitenkin järjestettiin enemmän tilaisuuksia kuin seurakuntakeskuksen tiloissa. Ainoastaan 
Järvenpään liikuntahallissa ja Viialan seurakuntasalissa järjestettiin kirkkosalia enemmän 
tilaisuuksia. Kävijämääriltään kirkkosalissa järjestettävissä tilaisuuksissa oli kuitenkin monin-
kertaisesti enemmän kävijöitä kuin seurakuntakeskuksen tilojen tilaisuuksissa.

Kirkossa ja seurakuntakeskuksen tiloissa on vuoden päiviin nähden vähän tilaisuuksia. Isom-
mat kokoontumistilat ovat suurimman osan ajan päivistä tyhjillään. Viialan kirkkoa lukuun 
ottamatta seurakuntasalissa tilaisuuksia oli vähemmän kuin kirkossa ja monessa muussa pie-
nemmässä ryhmätilassa. Seurakuntasalista ei ole muodostunut kirkkosalia merkittävämpi tila 
tilaisuuksien ja kävijämäärien mukaan, vaikka tila on muunneltavissa. Näin ollen kirkkosalin 
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muunneltavuus ei välttämättä lisää tilan käyttöä. Mikäli tilojen tiivistämistä seurakunnassa 
harkittaisiin, tulisi ensin pohtia, voisiko tiivistämistä tehdä seurakuntakeskuksen tiloissa en-
nen kuin lähdettäisiin muuttamaan pyhyyteen soveltuvaan käyttöön tarkoitettua kirkkoa joi-
hinkin muihin käyttötarkoituksiin sopiviksi. Suurimmissa kirkoissa kirkkoon tuodut lisätilat 
voivat parantaa kirkon käyttöä jumalanpalveluksissa.

Mäntsälän kirkossa suurimmatkaan yleisötilaisuudet eivät täytä puoliakaan kirkon kapasi-
teetista. Kirkossa on siis paljon tilaa, jota voisi käyttää muilla tavoilla. Klaukkalan ja Viialan 
kirkoissa parven alle sijoitettiin tiloja, kuten eteinen ja sakasti, jolloin parven pylväät eivät 
varjostaneet näkyvyyttä kirkon eteen. Parven käyttäminen mahdollisti samalla istumapaikko-
jen sijoittamisen tiiviimmin kuin kirkon keskikäytävän tasolle sijoitettaessa. Mäntsälän kir-
kossa olisi siis mahdollista laajentaa parvia ja sijoittaa parvien alle muita tiloja, kuten yleisön 
WC-tilat, keittiön ja kirkkokahveja varten ruokailutilaa. Istumapaikkojen määrä ei merkittä-
västi pienenisi. Myös parville olisi mahdollista sijoittaa tiloja, mutta tällöin parvia kannattavat 
pylväät peittäisivät näkyvyyttä. Kirkkotilaan ei kuitenkaan mahdu kovin monia tiloja (2.2.), 
jolloin kirkkosalin oleskeltavuus ei merkittävästi parane. Tila toimisi kuitenkin paremmin ju-
malanpalveluksia varten. Parvien alle voisi sijoittaa myös erilliset lastentilat, mikä parantaisi 
perheiden osallistumista messuihin. Äänentoisto ja kirkkosaliin suunnattu lasiseinä tarjoaisi-
vat tilan pyhäkoulun järjestämiseen. Lisäksi vanhemmat voisivat kuunnella jumalanpalvelusta 
leikkiessään lastensa kanssa.

Kirkko ja seurakuntakeskus liittyvät toisiinsa seremoniallisissa tilaisuuksissa. Kirkossa jär-
jestettävä toiminta on keskittynyt jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin tilaisuuksiin, joten par-
haiten seurakuntakeskus tukee kirkossa järjestettävää toimintaa liittymällä näihin seremonial-
lisiin tilaisuuksiin. Seurakuntakeskuksen kokoontumistilat toimivat juhlatiloina kirkollisiin 
toimituksiin. Kasteita ja hautaan siunaamisia vietetään kirkossa ja seurakuntakeskukseen tai 
seurakunnan muihin juhlatiloihin tullaan viettämään juhlaa. Häihin liittyviä juhlatilaisuuksia 
ei seurakuntakeskuksen juhlatiloissa järjestetä niin paljoa kuin kastejuhlia ja muistotilaisuuk-
sia. Juhlatilojen keittiöt mahdollistavat tarjoilun järjestämisen. Kokoontumistilojen lisäksi 
seurakuntakeskuksessa oleellista on siis keittiön olemassaolo. Hyvien rakennuksen sisäpuo-
listen yhteyksien kautta tarjoilu voidaan järjestää useampaan kokoontumistilaan. Juhlatilojen 
läheisyyteen sijoittuvat pienet keittiöt mahdollistavat myös omatoimisen tarjoilun järjestämi-
sen. 

Seurakuntakeskuksen läheisyys kirkkoon ja kappeliin, jossa suoritettaan hautaan siunaami-

sia, lisää muistotilaisuuksien määrää juhlatilassa. Mikäli hautausmaa ja siunauskappeli ovat 
seurakuntakeskuksesta kaukana, ei muistotilaisuutta tulla niin usein viettämään seurakunta-
keskuksen tiloihin. Useampi kokoontumistila mahdollistaa valinnanvaraa juhlatilaisuuden 
viettopaikan valinnassa. Jotta juhlatiloja voitaisiin käyttää samanaikaisesti, tulee tiloihin olla 
erilliset sisäänkäynnit ja vaatteiden säilytyspaikat tai riittävän iso aulatila, joka jakaa tiloissa 
liikkuvia vieraita. Iso aulatila toimii myös odottamistilana, jos juhlapaikka ei ole valmiina. 
Tiloissa pitää olla myös mahdollisuus erillisen tarjoilun järjestämiseen. Tilojen tulee lisäksi 
olla toisistaan erotettu riittävällä äänieristyksellä, jotta tilaisuudet eivät häiritse toisiaan. Eri 
paikkakunnilta tulevien vieraiden kannalta on hyväksi, että sisäänkäynnit ja reitit juhlatiloihin 
ovat selkeät ja helposti havaittavissa olevat.  

Jumalanpalvelusten yhteydessä seurakuntasali tarjoaa tilat kirkkokahvien nauttimiseen. Tosin 
Järvenpään ja Mäntsälän kirkoissa kirkkokahveja nautitaan pääsääntöisesti kirkon eteisessä 
tai kirkkosalissa. Vain Klaukkalan ja Viialan kirkoissa kirkkokahveja nautittiin seurakunta-
salissa. Tuusulan kirkossa kirkkokahvit olivat Kirkkotuvassa, joka sijaitsee kirkon ja park-
kipaikan välissä. Seurakuntasali tukee kirkossa järjestettäviä jumalanpalveluksia parhaiten, 
mikäli seurakuntasali on liittynyt sisäkautta kirkkosaliin tai sijaitsee kirkkosalin välittömässä 
läheisyydessä. Näin ollen seurakuntasalin keittiötä ja ruokailutiloja voidaan hyödyntää enem-
män. Kirkkokahvit ovat mahdollistamassa yhteisöllisyyden kokemusta seurakunnassa (2.2.). 
Kirkkokahvit eivät kuitenkaan ole merkittävässä osassa seurakuntakeskuksen ja seurakunta-
salin toimintaa. Yhteisöllisyys seurakunnassa siis rakentuu enimmäkseen seurakunnan muissa 
tilaisuuksissa.

Seurakuntakeskuksessa ja seurakuntakeskuksen läheisyydessä olevissa rakennuksissa on 
vastaavanlaisia tiloja nykyään kuin 1900-luvun alussa, kun ensimmäisiä seurakuntataloja 
rakennettiin (2.2.). Vain rippikoulusalia ei nykyisin ole samanlaisessa käytössä. Seurakunta-
keskuksessa on pääasiallisesti erilaisia kokoontumistiloja, runsaasti pienryhmätiloja, keittiö, 
ruokailutilat ja työskentelytiloja. Lisäksi seurakuntakeskuksessa voi olla jumalanpalvelus-
käyttöön vihitty kappelitila, kirkkoherranvirasto, liikuntahalli ja erilaisia harrastustiloja, kuten 
puutyötila Järvenpään Kirkonkulmassa. Jokaisella seurakunnan eri työmuodolla on omat eri-
tyiset tilansa. 

Seurakuntien kirkkoherrojen mukaan seurakuntakeskus on seurakunnan toiminnassa keskei-
sellä sijalla, jopa seurakunnan toiminnan keskuksena. Kirkkokäsikirjan mukaan puolestaan 
kirkossa pidettävä ehtoollisjumalanpalvelus on seurakunnan elämässä keskeisintä (1.). Käyt-
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tötavaltaan kirkko ja seurakuntakeskus eroavat huomattavasti toisistaan. Seurakuntakeskuk-
sessa järjestetään runsaasti ryhmätoimintaa, joka sijoittuu arkiviikolle. Tilojen käytetään 
monipuolisesti eri tilaisuuksiin. Näin ollen kirkosta poiketen seurakuntakeskuksen toiminta 
on arkisempaa. Seurakuntakeskuksen tiloja käyttävät niin lapset, nuoret, aikuiset kuin elä-
keläisetkin. Tilojen tulee siis palvella erilaisia ryhmiä. Tilojen tulee olla esteettömiä, jotta 
kaikki voivat käyttää tiloja ja niin järjestettyjä, että esteettömästi voisi kulkea muiden kanssa 
samaa reittiä. Esimerkiksi hissiyhteys tarjoaisi siirtymisen kerrosten välillä ilman, että pitäisi 
ulkokautta kiertää tiloihin. Lasten osalta tulee huomioida turvalliset reitit eri tilojen välillä. 
Leikkipihan sijoittaminen päiväkerhon ulko-ovien läheisyyteen edistää lasten turvallista liik-
kumista. 

Seurakuntakeskuksessa eri ryhmien tilojen käyttö sijoittuu eri vuorokauden aikoihin. Näin 
ollen ryhmät voivat hyödyntää myös omien erityistilojensa lisäksi vieressä olevia tiloja. Tästä 
syystä olisikin suositeltavaa sijoittaa vierekkäin tiloja, joissa toiminta tapahtuu eri vuorokau-
den aikaan ja joissa voidaan toiminta vastaa joiltakin osin toisiaan. Näin ollen esimerkiksi 
nuorten ja varhaisnuorten tilat voivat toimia päiväkerhon käytössä aamupäivisin. Liikuntahal-
lin sijoittamisessa on hyvä huomioida myös siihen liittyvät tilat. Päiväkerhon tilat hyötyvät 
liikuntahallin läheisestä sijainnista.

Vierekkäisissä tiloissa oleva toiminta vaikuttaa tilan käyttämiseen. Myös samaan rakennuk-
seen liittyvä toiminta vaikuttaa tilan käyttöön. Lähellä olevat työtilat esimerkiksi lisäävät tilan 
käyttämistä kokoustilana. Tilojen läheisyys ja sisäyhteys yhdistävät toimintaa. Tämä kannat-
taa huomioida kirkkosalin ja muiden seurakunnan tilojen välisessä sijainnissa. Viialan kirkos-
sa ja Järvenpään Elävän veden kappelissa kirkko- ja kappelitilassa on ollut monipuolisemmin 
eri ryhmien toimintaa kuin muissa tutkimuksen kirkkosaleissa. Klaukkalan kirkosta ei ole 
kuitenkaan ollut riittävästi tutkimusaineistoa saatavilla johtopäätöksen tueksi. Elävän veden 
kappelia käyttäneillä ryhmillä on ollut toimintaa samassa rakennuksessa. Näin ollen kirkkora-
kennukseen liittyvä rakennus lisäisi siihen liittyvän rakennuksen toimintaa myös kirkkosaliin. 

Elävän veden kappeli sopii pienempien ryhmien käyttötarpeeseen ja pienempiväkimääräisem-
piin kirkollisiin toimituksiin sopivammin kuin suuri kirkkosali. Pienempi kappelitila tarjoaa 
vaihtoehtoja jumalanpalvelusten ja kirkollisten tilaisuuksien viettämiseen. Kappelitila voitai-
siin sijoittaa muiden seurakunnallisten tilojen yhteyteen. Pienemmän kappelitilan rajaaminen 
väliovin kirkkotilasta olisi myös mahdollista. Tällöin tilaan olisi hyvä rakentaa myös oma 
sisäänkäyntinsä. Klaukkalan kirkossa kirkkotilaa on mahdollisuus laajentaa väliovin seura-

kuntasalien puolelle. Väliovet tekevät sekä kirkkotilasta että seurakuntasaleista muunneltavan 
kokoisia. Näin ollen pienemmissä tilaisuuksissa kirkkosali säilyy tiiviimpänä ja vasta isom-
missa tilaisuuksissa voidaan käyttää lisätilaa. 

Seurakuntasalit ovat seurakuntien isoimpia kokoontumistiloja. Seurakuntasalien tilaisuuksien 
määrät eivät ole niin suuria kuin seurakuntakeskusten juhlatiloissa. Väliovilla seurakunta-
salista rajattava tila ei kuitenkaan lisää rajatun tilan käyttöä. Tuusulan seurakunnassa kabi-
netin väliovet toimivat vain seurakuntasalin pienentäjinä, eivätkä kabinetin tilan rajaajina. 
Klaukkalan kirkon seurakuntasalissa sen sijaan väliovet ovat seinämäisiä ja saleihin on omat 
sisäänkäynnit aulasta. Tilojen samanaikainen käyttö kuitenkin vaatisi väliovilta hyvän ääni-
eristyksen. Erityisesti seurakunnan tiloissa hyvä äänieristys tilojen välissä on tärkeää, sillä 
seurakunnan toiminnassa on paljon musiikkitoimintaa. Musiikkitoiminta ei rajaudu vain kuo-
roille ja bändeille suunnattuihin tiloihin, vaan seurakunnan kaikkiin tiloihin työtiloja lukuun 
ottamatta. Tiloja voidaan sijoittaa toisistaan erilleen sijoittamalla tilat rakennuksen eri päihin. 
Tilojen väliin voidaan sijoittaa aputiloja. Tiloja voidaan jakaa myös eri rakennuksiin tai käy-
tävämaisen sisäpihan ympärille. Sisäpihan ympärille sijoittuvat tilat sijaitsevat muista tiloista 
erillään, mutta ovat käytävän kautta kuitenkin sisäpuolisesti toisiinsa yhteydessä. Sisäpiha 
rajaa myös seurakunnan käyttöön suojaisan pihatilan. Lisäksi pihan kautta voidaan järjestää 
erilliset sisäänkäynnit jokaiseen tilaan. Pihaa kiertävä käytävä voi kuitenkin aiheuttaa tilojen 
läpi kulkemista.

Kirkon ja seurakuntakeskuksen välisen seremoniallisen yhteyden kannalta ei ole suurta väliä 
seurakuntakeskuksen sijoittumisella kirkkorakennukseen nähden. Riippumatta kirkon sijain-
nista, voidaan seurakuntakeskuksessa järjestää toimitukseen liittyvä juhlatilaisuus tai muisto-
tilaisuus. Muistotilaisuuden osalta hautaan siunaamispaikan ja hautausmaan etäisyydellä on 
vaikutusta muistotilaisuuden viettopaikkaan. Tuusulan kirkon ja seurakuntakeskuksen välinen 
suuri etäisyys puolestaan hyödyttää seurakunnan toimintaa. Seurakuntakeskus voi sijaita 
syrjäisemmän kirkon sijaan lähempänä Tuusulan keskustaa. Seurakuntakeskuksessa toimitet-
tavien jumalanpalvelusten myötä jumalanpalvelukset ovat Tuusulan Hyrylässä useampaa ih-
mistä lähellä. Toisaalta seurakuntakeskuksen ja kirkon jumalanpalveluksissa käyvät ovat osit-
tain samoja kävijöitä, jolloin kirkon ja seurakuntakeskuksen välinen etäisyys ei välttämättä 
lisää jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrää. Järvenpään seurakunnan rakennusten tiivis 
sijainti eivät puolestaan myöskään lisää kävijöitä alueen väestömäärään nähden seurakunnan 
tiloissa.
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Seurakuntakeskuksen arkisessa toiminnassa kirkon ja seurakuntakeskuksen etäisyydellä 
kuitenkin on merkitystä. Sisäyhteys mahdollistaa kirkkotilan käyttämisen esimerkiksi nuor-
teniltojen hartauksissa. Eri ryhmät voivat siis käyttää kirkkosalia toimintansa ohessa. Tällöin 
seurakunnan eri toimialat voivat liittää toimintaansa pyhyyteen suuntautuvaa toimintaa kirk-
kosalissa. Näin kirkkotila ei olisi vain juhlallinen viikonlopputila, vaan osa kirkon toiminnan 
keskusta seurakunnan toiminnassa. 

5.2. Tutkimustulosten yhteenveto
Tutkimuksessani olen tutkinut seurakunnan tilojen käyttöä kirkossa ja seurakuntakeskuk-
sessa. Olen pyrkinyt saamaan selville, miten seurakuntakeskuksen sijoittuminen suhteessa 
kirkkorakennukseen tukee seurakunnan toimintaa. Kirkko on keskittynyt juhlallisiin ja sere-
moniallisiin tilaisuuksiin, kuten jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja musiikkiti-
laisuuksiin ja seurakuntakeskus arkiviikon ryhmätoimintaan. Kirkon tilaisuuksissa on käynyt 
huomattavasti enemmän kävijöitä kuin missään seurakuntakeskuksen tilassa. Kirkon käyttö 
painottuu viikonloppuihin ja seurakuntakeskuksen arkiviikolle. Seurakuntakeskus on seura-
kunnan toiminnassa merkittävässä osassa. Seurakuntakeskuksen tiloissa kokoontuvat kaikeni-
käiset. Seurakuntakeskuksen tiloja käyttävät eri ryhmät eri vuorokaudenaikoina. 

Kirkkoa ja seurakuntakeskus liittyvät yhteen seremoniallisten tilaisuuksien osalta. Etenkin 
kirkollisissa toimituksissa seurakuntakeskus liittyy kirkossa pidettävään toimintaan. Kir-
kossa järjestetään kaste-, hautaan siunaamis-, avioliittoon vihkimis- tai avioliittoon siunaa-
mistilaisuus ja seurakuntakeskuksessa näihin tilaisuuksiin liittyvä juhla- tai muistotilaisuus. 
Seurakuntakeskus mahdollistaa keittiön ja ruokailutilojen myötä tarjoilumahdollisuudet 
juhlatilaisuuksiin. Tällaisessa seremoniallisessa tilaisuudessa kirkon ja seurakuntakeskuksen 
etäisyydellä ei ole suurta vaikutusta. Sen sijaan seurakuntakeskuksen arkisessa toiminnassa 
kirkon läheisyys ja sisäkautta oleva yhteys kirkkoon lisäävät seurakuntakeskuksen ryhmien 
kirkkosalin käyttöä omassa toiminnassaan. Kirkon ja seurakuntakeskuksen läheisyys mahdol-
listaa myös kirkkokahvien järjestämisen seurakuntasalissa. 

Kirkon ja seurakuntakeskuksen sijoittuessa toisiaan lähelle ei muodostu kahta erillistä seu-
rakunnan elämän keskusta, jossa kirkko edustaisi vain pyhyyteen suuntautuvaa tarkoitusta ja 
seurakuntakeskus vain arkista elämää. Kirkon ja seurakuntakeskuksen liittyessä yhteen olisi 
kirkon pyhyys osana seurakunnan jokapäiväistä elämää. 

5.3. Tulosten luotettavuus
Tutkimusaineistossa on hyödynnetty aineiston triangulaatiota, jossa erilaisten aineistojen 
heikkouksia on pyritty paikkaamaan toisenlaisten aineistojen vahvuuksilla. Tutkimusaineis-
tona minulla on ollut seurakuntien kävijämäärätilastoja, paikan päällä tehtyjä havaintoja ja 
kirkkoherroille teettämän lyhyen kyselytutkimuksen vastaukset. Tutkimukseni ei siis ole 
pohjautunut vain yhdenlaiseen näkökulmaan. Tutkimuskohteina on ollut viisi erilaista tapa-
usta, miten kirkko ja seurakuntakeskus ovat sijoittuneet toisiinsa nähden. Erilaisia tapauksia 
on vertailtu keskenään ja on muodostettu koko tutkimusaineiston kattavia johtopäätöksiä. Eri 
tapauksille ei tässä tutkimuksessa ole ollut vastaavanlaisia tapauksia, jotka tukisivat tietyn-
laisten ilmiöiden esiintymistä tietynlaisessa tapauksessa. Tutkimuksen tueksi ei myöskään ole 
ollut seurakuntakeskuksia käsitteleviä aikaisempia tutkimuksia. Tutkimusaineiston laajuuden 
ja aineiston triangulaation avulla olen pyrkinyt paikkaamaan vastaavien tapausten puuttumis-
ta ja aikaisemman tutkimuksen vähyyttä.

Havaintotutkimuksessa tutkijan rooli on korostunut (2.2.). Havaintojen tekijänä vaikutan tut-
kimukseeni ja taustani vaikuttaa havaintojeni tulkitsemiseen. Teologian yliopisto-opinnot ja 
kesätyöt seurakunnassa ovat vaikuttaneet tutkimukseeni. Tarkastelen seurakunnan toimintaa 
seurakunnan sisäpuolelta käsin. Olen ollut seurakunnan toiminnasta jo ennen tutkimustani 
tietoinen. Tietämykseni ja kokemukseni ovat ohjanneet tarkastelunäkökulmia. Kävijämäärä-
tilastojen avulla olen voinut tarkastella seurakunnan toimintaa objektiivisemmin. Tutkimus-
kohteiden seurakuntien kanssa en ole ennen ollut yhteyksissä. Tutkimuskohteideni rakennuk-
sissa en ole ollut aikaisemmin. Tutkimuskohteita olen siis voinut tarkastella tasapuolisista 
lähtökohdista käsin.

Olen tarkastellut vuosien 2019 ja 2018 kävijämäärätilastoja. Tilastot on tuotettu eri tavoin ja 
seurakunnilla on ollut erilaisia käytänteitä tilaisuuksien tilastointiin. Tilaisuudet on myös ryh-
mitelty erilaisiin luokkiin. Vuoden 2018 tilastolla olen voinut verrata vuoden 2019 tilastojen 
luotettavuutta. Mikäli vuosien 2018 ja 2019 välillä on ollut eroa, ei ole ollut mahdollista sel-
vittää suoraan, kumpi vuosista kuvaa seurakunnan keskimääräistä toimintaa enemmän. Ver-
tailemalla muiden seurakuntien tilojen käyttöön, on ollut joiltakin osin mahdollista selvittää 
syitä tilastojen välisille eroille. Kaikista seurakunnista en ole kuitenkaan saanut vuoden 2018 
tilastoa ja Klaukkalan kirkosta en kummankaan vuoden kaikkien tilaisuuksien tilastoa. Erityi-
sesti erilaisten ryhmien tilaisuuksissa pienemmissä tiloissa on tilastointi ollut puutteellista tai 
olematonta. Myös töihin liittyvät tapahtumat on kävijöiden osalta useassa tilaisuudessa jäänyt 
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merkitsemästä. En ole tutkimuksessa kuitenkaan keskittynyt työtehtäviin, joten tällä tilaston 
puutteella ei ole ollut suurta vaikutusta tutkimukseni luotettavuuteen. 

Tutkimustulokseni avaavat hieman seurakuntakeskuksen tilan käyttöä ja seurakuntakeskuk-
sen ja kirkon välistä toimintaa. Neljä tutkimuskohteista sijaitsee samassa rovastikunnassa ja 
yksi kohde eri hiippakunnassa ja maantieteellisesti muista erillään. Viialan ja muiden kohtei-
den välillä on seurakunnan toiminnassa ollut suuria eroja. Tutkimustuloksia ei voida suoraan 
yleistää kaikki Suomen kirkkoja ja seurakuntakeskuksia koskevaksi vain yhden maantieteel-
lisesti poikkeavan tapauksen perusteella. Tutkimustulokseni on kuitenkin yleistettävissä kos-
kemaan ainakin Tuusulan rovastikunnan aluetta ja myös joiltakin osin Espoon hiippakuntaa. 
Pääkaupunkiseudulla oletan kuitenkin seurakuntien toiminnan poikkeavan tutkimuskohteide-
ni seurakunnan toiminnasta.

Tutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää rakennettaessa uutta kirkkoa tai seurakuntakes-
kusta. Tutkimukseni tarjoaa näkökulmia etenkin siihen, miten seurakuntakeskus tulisi liittyä 
kirkkorakennukseen. Tutkimustuloksiani voidaan hyödyntää myös kaikissa yleisötilaisuuksia 
pitävien rakennusten suunnittelussa. Lisäksi tutkimustuloksiani voidaan hyödyntää kirkon ja 
seurakuntakeskuksen tilojen tiivistämisessä ja saneerauksessa. Tutkimukseni avulla voi pe-
rehtyä myös seurakunnan toimintaan ja tilojen käyttöön tutkimuskohteideni osalta.

Tutkimustulokseni tuovat näkökulmaa kirkkojen tilojen tiivistämiskeskusteluun. Merkittä-
vimpänä tutkimustuloksena tutkimuksessani on kirkon sisäyhteyden vaikutus kirkkosalin 
käyttämiseen. Tutkimustulos antaa yhdenlaisen ratkaisun, miten toimintaa kirkkosalissa voi-
daan lisätä ja miten tuoda kirkko tiiviimmäksi osaksi seurakunnan toimintaa. Sisäyhteyden 
rakentaminen vaatii kuitenkin seurakuntakeskuksen läheistä sijoittumista kirkkoon nähden tai 
uuden seurakuntakeskuksen rakentamista.

Tutkimukseni on päässyt sille asetettuihin tavoitteisiin. Laadullisena tutkimuksena tutkimuk-
sen näkökulmat ja johtopäätökset ovat syntyneet vähitellen tutkimusaineistoon perehdyttäes-
sä. Suuresta aineistomäärästä huolimatta tutkimuksessa on löydetty koko aineistoa kattavia 
johtopäätöksiä.

Seurakuntakeskuksia ja seurakunnan tilan käyttöä ei ole tutkittu juurikaan aikaisemmin. 
Seurakuntakeskukset ovat olleet haastattelemieni kirkkoherrojen mukaan merkittäviä seu-
rakunnan toiminnassa. Tästä syystä seurakuntakeskuksiin tulisi kiinnittää entistä enemmän 
huomiota. Tutkimusmielenkiintoa seurakuntakeskuksia kohtaan voisi parantaa, jos niiden 
arkkitehtuuriin panostettaisiin yhtä paljon kuin kirkkorakennuksiin panostetaan. Seurakunta-

keskuksen ja kirkkorakennuksen välisestä sijoittumista ja seurakunnan tilojen käyttöä tulisi 
tutkia laajemmin eri puolella Suomea ja useamman vuoden ajanjaksolta, jotta tutkimustulok-
siani voitaisiin arvioida luotettavasti ja jotta tilojen välisten etäisyyksien vaikutuksia voitai-
siin ymmärtää paremmin. Tutkimuksessa tulisi huomioida jatkossa myös kirkon ja seurakun-
takeskuksen sijainnin merkitys suhteessa muuhun kaupunkirakenteeseen.

Tässä luvussa on koottu yhteen johtopäätökset tutkimuksesta ja arvioitu tutkimuksen luotet-
tavuutta. Lisäksi luvussa on esitetty, miten tutkimaani asiaa eli seurakunnan tilojen käyttöä 
seurakuntakeskuksen ja kirkon osalta tulisi jatkossa tutkia lisää.
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Kuvalähteet:

Kaikki tutkimuksessa esitetyt valokuvat ovat tutkimuksen tehneen itse ottamia marraskuussa 
2020.

Liitteet
Liitteessä 1 on tutkimuskohteideni seurakuntien kirkkoherroille lähetetty sähköpostikysely. 
Liitteessä 2 tutkimuskohteiden tiloissa ottamani valokuvat ja liitteessä 3 on seurakuntien lä-
hettämistä tilastoista koostamani kaaviot. 

Liite 1
Akaan, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan marraskuussa 2020 virassa olleilta 
kirkkoherroilta on kysytty seuraavat kysymykset sähköpostitse. Heillä on ollut mahdollisuus 
kirjoittaa vastauksensa haluamallaan tavalla ja haluamallaan pituudella.

1. Mikä on [seurakunnan nimi] seurakuntakeskuksen/seurakuntatalon merkitys [seura-
kunnan nimi] seurakunnassa?

2. Millä tavoin [seurakunnan nimi] seurakuntakeskusta/seurakuntataloa käytetään 
seurakuntanne toiminnassa?

3. Miten [seurakunnan nimi] seurakuntakeskus/seurakuntatalo tukee [seurakunnan nimi] 
kirkossa järjestettävää toimintaa? 

Tuusulan seurakunnan kirkkoherralta on kysytty seuraava lisäkysymys kohtaan kolme:

Jos ei mitenkään, niin miten Tuusulan kirkon ja seurakuntakeskuksen erillisyys tukee 
seurakuntanne toimintaa?

4. Miten kirkkokahvit ovat seurakunnassanne järjestetty?

Lisäksi Nurmijärven kirkkoherralta on kysytty:

5. Millä tavoin Ulkokirkko -tilaa käytetään? 
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Kuva T1, Tuusulan seurakuntakeskuksen kabinetti Kuva T2, Tuusulan seurakuntakeskuksen käytävä seurakuntasaliin

Kuva T5, Tuusulan kirkko Kirkkotuvan läheltä

Kuva T8, Tuusulan kirkko porttirakennuksen edestäKuva T7, Tuusulan kirkon kellotapuli

Kuva T4, Tuusulan KirkkutupaKuva T3, Tuusulan kirkko pysäköintipaikalta

Kuva T6, Tuusulan kirkon suora polku porttirakennuksesta

Tähän liitteeseen on koottu tutkimuksessa käytetyt 
valokuvat. Olen ottanut valokuvat itse tutkimuskohteistani 
marraskuussa 2020.
 
Kohteiden kuvat ovat seuraavassa järjestyksessä: 
- Tuusulan kirkko ja seurakuntakeskus 
- Järvenpään kirkko ja seurakuntatalo 
- Klaukkalan kirkko ja seurakuntakeskus 
- Viialan kirkko ja seurakuntatalo 
- Mäntsälän kirkko ja seurakuntakeskus

Liite 2 Tuusulan kirkosta ja seurakuntakeskuksesta otetut valokuvat
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Kuva T10, Tuusulan kirkon sankarihautausmaa Kuva T11, Tuusulan Kirkkotupa kirkolta katsottuna

Kuva 14T, Tuusulan kirkon eteinen

Kuva 17T, Tuusulan kirkon lasten leikkipaikkaKuva 16T, Tuusulan kirkon parvi ja kuvaruutu

Kuva 13T, Tuusulan kirkko keskikäytävältäKuva T12, Tuusulan kirkon keskikäytävä parven alta

Kuva15T, Tuusulan kirkon kirkkosali parvelta

Kuva T9, Tuusulan kirkon pääsisäänkäynti
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Kuva 19T, Tuusulan Kirkkotuvan sali Kuva 20T, Tuusulan Kirkkotuvan salin katto

Kuva 23T, Tuusulan seurakuntakeskuksen hallintorakennus takaa

Kuva 26T, Tuusulan seurakuntakeskus Pataljoonantien puoleltaKuva 25T, Tuusulan seurakuntakeskus Pataljoonantieltä

Kuva 22T, Tuusulan seurakuntakeskus takaparkkipaikaltaKuva 21T, Tuusulan Kirkko Kirkkotieltä

Kuva 24T, Tuusulan seurakuntakeskus etupihan pysäköintipaikalta

Kuva18T, Tuusulan kirkon lasten leikkipaikka tarkemmin kuvattuna
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Kuva 28T, Tuuslan seurakuntakeskuksen aula portaikkoon päin Kuva 29T, Tuusulan seurakuntakeskuksen eteisaula

Kuva 32T, Tuusulan seurakuntakeskus toisen kerroksen käytävältä eteiseen. 
Vasemmalla on ovi auditorioon

Kuva 34T, Tuusulan seurakuntakeskuksen auditorion esiintymistila

Kuva 31T, Tuusulan seurakuntakeskuksen seurakuntasalin alttariKuva 30T, Tuusulan seurakuntakeskuksen seurakuntasali. Takana oikealla on 
kabinetti.

Kuva 33T, Tuusulan seurakuntakeskuksen auditorio

Kuva 27T, Tuusulan seurakuntakeskuksen pihan katosta
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Kuva J2, Järvenpään Kirkonkulman Elävän veden kappelissa on liikuteltavat 
penkit

Kuva J3, Järvenpään Kirkonkulman Elävän veden kappelin sisääntulo-ovet

Kuva J6, Järvenpään kirkkosalin alttaritila

Kuva J9, Järvenpään kirkon eteinenKuva J8, Järvenpään kirkon parven takaikkuna

Kuva J5, Järvenpään kirkkosali parven altaKuva J4, Järvenpään kirkon lasten askartelupöytä

Kuva J7, Järvenpään kirkkosali parvelta

Kuva J1, Järvenpään Kirkonkulman Elävän veden kappelin alttariseinän kalli-
opintaa

 Järvenpään kirkosta, seurakuntakeskuksesta, Kirkonkulmasta ja Vanhakirkosta otetut valokuvat
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Kuva J11, Järvenpään Kirkonkulman juhlatilan eteinen Kuva J12, Järvenpään seurakuntatalo yläparkkipaikalta

Kuva J15, saapuminen Järvenpään seurakuntatalosta kirkkoon

Kuva J18, Järvenpään kirkon sisäänkäyntiKuva J17, Järvenpään Vanhakirkko

Kuva J14, Järvenpään seurakuntatalon pääsisäänkäyntiKuva J13, Järvenpään kirkko yläparkkipaikalta

Kuva J16, Järvenpään Kirkonkulma keskipihalta

Kuva J10, Järvenpään Kirkonkulman juhlatila
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Kuva J20, Järvenpään kirkko ja Vanhakirkko seurakuntatalolta Kuva J21, Järvenpään seurakuntatalon seurakuntasalin esiintymistila

Kuva J24, Järvenpään seurakuntatalon pääeteinen. Vasemmalla on seurakun-
tasali.

Kuva J27, Järvenpään kirkko alaparkkipaikaltaKuva J26, saapuminen Järvenpään kirkkoon alaparkkipaikalta

Kuva J23, Järvenpään seurakuntatalon kahvioKuva J22, Järvenpään seurakuntatalon seurakuntasali

Kuva J25, Järvenpään seurakuntatalon kirkkoherranvirasto

Kuva J19, Järvenpään kirkko keskipihalta
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Kuva K2, Klaukkalan seurakuntasaleissa huonekorkeus on sama kuin kirkko-
salissa

Kuva K3, Klaukkalan seurakuntakeskuksen seurakuntasali 2. Väliseinän takana 
seurakuntasali 1.

Kuva J29, Järvenpään Kirkonkulma alaparkkipaikaltaKuva J28, Järvenpään kirkonmäen opastetaulu

Kuva K1, Klaukkalan seurakuntakeskuksen seurakuntasali 1. Vasemman väli-
seinän takana on kirkkosali ja oikean väliseinän takana seurakuntasali 2.

Klaukkalan kirkosta ja seurakuntakeskuksesta otetut valokuvat
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Kuva K5, Klaukkalan seurakuntakeskuksen takkahuone Kuva K6, Klaukkalan seurakuntakeskuksen takkahuoneesta on ikkuna seurakun-
takeskuksen keskipihalle

Kuva K9, Klaukkalan kirkon takaseinässä väliovien takana on seurakuntasali 1

Kuva K12, Klaukkalan kirkkosali parveltaKuva K11, Klaukkalan kirkon parvella tuolit on liikuteltavissa

Kuva K8, Klaukkalan kirkon kirkkosalin vasemmassa reunassa on parviKuva K7, Klaukkalan seurakuntakeskuksen keskipihan Ulkokirkko

Kuva K10, Klaukkalan kirkon penkit ovat liikuteltavia. Kuvassa koronatoimen-
piteenä (covid-19) joka toinen penkki on käytössä.

Kuva K4, Klaukkalan seurakuntakeskuksen seurakuntasali 2:sse vietetään kirk-
kokahveja
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Kuva K14, Klaukkalan kirkon parvi sivusta kuvattuna Kuva K15, Klaukkalan seurakuntakeskuksen toisen kerroksen neuvottelutilasta 
on ikkunat kirkkosaliin

Kuva K18, Klaukkalan seurakuntakeskuksen toisen kerroksen ryhmätila parkki-
paikan suuntaan

Kuva K21, Klaukkalan seurakuntakeskuksen liikuntahalli. Kuva K20, Klaukkalan seurakuntakeskuksen kahvio

Kuva K17, Klaukkalan seurakuntakeskuksen toisen kerroksen ryhmätilasta on 
ikkunat aulaan

Kuva K16, Klaukkalan seurakuntakeskuksen aulatila toisen kerroksen käytävältä

Kuva K19, Klaukkalan seurakuntakeskuksen nuorisotila 1

Kuva K13, Klaukkalan kirkon tekniikkahuoneesta on ikkuna kirkkosaliin
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Kuva K23, Klaukkalan seurakuntakeskuksen kirkkosalin ovet ovat kuvassa 
vasemmalla ja seurakuntasali 1:sen kuvassa oikealla

Kuva K24, Klaukkalan seurakuntakeskuksen aulatilassa on mahdollista oleskella

Kuva K27, kuvassa vasemmalla kirkon pääsisäänkäynti ja oikealla reitti seura-
kuntakeskuksen sisäpihalle

Kuva K30, Klaukkalan kirkko ja kellotorni erottuvat maisemassaKuva K29, Klaukkalan kirkko kirkkosalin puoleiselta pihalta

Kuva K26, Klaukkalan kirkon pääsisäänkäyntiKuva K25, Klaukkalan kirkon tummaa metalliverhousta

Kuva K28, Klaukkalan kirkko ja seurakuntakeskus alimmalta pysäköintitasolta

Kuva K22, Klaukkalan seurakuntakeskuksen keittiö sijaitsee pääaulassa 



61

Kuva V2, Viialan kirkon kirkkosali Kuva V3, Viialan kirkon kirkkosali parvelta

Kuva V6, Viialan seurakuntatalon rippikoulusali. Väliovien takana näkyy 
kirkkosali

Kuva V9, Viialan seurakuntatalon eteisen naulakotKuva V8, Viialan seurakuntatalon alakerran ryhmätila

Kuva V5, Viialan kirkko ja seurakuntatalo on erotettavissa toisistaan väliovillaKuva V4, Viialan kirkon eteinen. Kuvassa oikealla puolella olevien ovien takana 
on kirkkosali

Kuva V7, Viialan seurakuntatalon seurakuntasali

Kuva V1, Viialan kirkon kirkkosalissa tumma ja vaalea väri jakavat tilaa ker-
roksiin

Viialan kirkosta ja seurakuntatalosta otetut valokuvat
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Kuva V11, Viialan kirkon sisäänkäynti Kuva V12, Viialan kirkko ja seurakuntatalo

Kuva V15, Viialan seurakuntatalon pihalla on lasten leikkipihaKuva V14, Viialan seurakuntatalo erottuu kirkosta katon korkeudessaKuva V13, Viialan kirkon korkea katto ja kellotorni erottuvat maisemassa

Kuva V10, Viialan seurakuntatalon tarjoilutilasta kuvattuna rippikoulusali ja 
kirkkosali
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Kuva M2, Mäntsälän seurakuntakeskuksen tarjoilulinjasto seurakuntasalin taka-
na on erotettavissa seurakuntasalista väliovin. Taustalla on kahvio.

Kuva M3, Mäntsälän seurakuntakeskuksen kahvio. Kuvassa vasemmalla on 
keittiö.

Kuva M6, Mäntsälän seurakuntakeskuksen pääsisäänkäynti kuvassa vasem-
malla. Kuvassa oikealla on seurakuntasali. Taustalla näkyy seurakuntasalin 

Kuva M9, Mäntsälän seurakuntakeskuksen takkahuoneKuva M8, Mäntsälän seurakuntakeskuksen alasalin alttarikaappi. Kuvan vasem-
malla näkyy alakerran keittiö.

Kuva M5, Mäntsälän seurakuntakeskuksen kahvion eteistilat. Kuvassa vasem-
malla on kahvio.

Kuva M4, Mäntsälän seurakuntakeskuksen kahvio voidaan jakaa väliovin 
pienempiin tiloihin

Kuva M7, Mäntsälän seurakuntakeskuksen alasali

Kuva M1, Mäntsälän seurakuntakeskuksen seurakuntasali

Mäntsälän kirkosta, seurakuntakeskuksesta ja Wanhasta otetut valokuvat
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Kuva M11, Mäntsälän seurakuntakeskuksen alasaliin johtava pitkä käytävä. 
Eteistilat ovat käytävän päässä.

Kuva M12, Mäntsälän kirkon eteinen. Portaat johtavat eteisen yläpuolella ole-
vaan kellotorniin.

Kuva M15, Mäntsälän kirkossa lasten leikkipaikka on alttarin vieressä

Kuva M18, Mäntsälän kirkon ulko-ovi eteisestäKuva M17, Mäntsälän kirkon kirkkosali parvelta

Kuva M14, Mäntsälän kirkon kirkkosaliKuva M13, Mäntsälän kirkon kirkkosali parven alta

Kuva M16, Mäntsälän kirkon parville johtavat portaat kirkon takaseinältä

Kuva M10, Mäntsälän seurakuntakeskuksen alasalin sisäänkäynti
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Kuva M20, Mäntsälän seurakuntakeskuksen pääovet erottuvat rakennuksesta Kuva M21, Mäntsälän kirkon kellotorni näkyy seurakuntakeskuksen ja Wanhan  
väliseltä pysäköintipaikalta

Kuva M24, Mäntsälän kirkko sankarihautausmaan vierestä

Kuva M27, Mäntsälän kirkko hautausmaaltaKuva M26, Mäntsälän kirkkoon johtavat portaat Mäntsälän keskustasta

Kuva M23, Mäntsälän seurakuntakeskuksen alasalin ulko-ovi alaparkkipaikaltaKuva M22, Mäntsälän seurakuntakeskuksen kirkkoherranvirasto kuvassa vasem-
malla, keskellä seurakuntasaliin johtava ovi ja oikealla kahvioon johtava ovi

Kuva M25, Mäntsälän kirkko pääovien edestä

Kuva M19, Mäntsälän Wanhan alakerran sali
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Kuva M29, Mäntsälän seurakuntakeskus näkyy hieman puiden lomasta kuvan 
edessä näkyvän rakennuksen vieressä

Kuva M30, Mäntsälän seurakuntakeskukseen kuljettaessa ylitetään Vanha Por-
voontie kirkolta tullessa

Kuva M33, Mäntsälän Wanha on Mäntsälän seurakunnan vanha seurakuntat-
alo

Kuva M32, Mäntsälän seurakuntakeskukseKuva M31, Mäntsälän kirkko, hautausmaa ja pysäköintipaikka Vanhan Por-
voontien varressa

Kuva M34, Mäntsälän seurakuntakeskukseen saavutaan kirkolta käveltäessä 
seurakuntakeskuksen takapuolelta

Kuva M28, Mäntsälän seurakuntakeskus ei näy kirkon ulko-ovelta

Tässä liitteessä on kaikki tutkimuksessani käyttämät 
kaaviot. Olen koostanut kaaviot tutkimuskohteideni 
seurakunnilta saaduista kävijämäärätilastoista. Klaukkalaa 
koskevien kaavioiden tilastot olen koonnut itse Nurmijär-
ven seurakunnan varauskalenterista.
 
Kohteiden kaaviot ovat seuraavassa järjestyksessä: 
- Järvenpään kirkko ja seurakuntatalo
- Mäntsälän kirkko ja seurakuntakeskus
- Tuusulan kirkko ja seurakuntakeskus 
- Viialan kirkko ja seurakuntatalo 
- Klaukkalan kirkko ja seurakuntakeskus sekä tutkimus 
  kohteiden yhdistelmäkaaviot
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