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VUOROVAIKUTUKSEN KIRKKO - KIRKKOTILAN UUDISTAMISEN HANKESUUNNITTELU,
KIRKKONUMMEN PYHÄN MIKAELIN KIRKKO
Yhteinen kirkkovaltuusto 10.12.2019 § 31
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2019 § 91
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2019 § 14
Valmistelu

anna.antikainen@evl.fi, paula.nikulainen@evl.fi, sirkkaliisa.cavonius@evl.fi
Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko on seurakuntayhtymän pääkirkko. Se on sijoitettu
seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2014 -2023 (hyväksytty YKV 19.12.2013)
tärkeysjärjestystasolle 1 (Välttämättömät: ehdottomasti säilytettävät ja kunnossapidettävät).
Strategian mukaisena tavoitteena on omien kiinteistöjen mahdollisimman tehokas käyttö.
Kirkkonummen seurakuntayhtymän yhteisen toiminnan strategisissa linjauksissa vuoteen
2020 asetetaan tavoitteeksi lisätä kirkkotilojen ja muidenkin tilojen monikäyttöisyyttä.
Kirkkonummen kirkko on kirkkolailla suojeltu. Suojelu käsittää myös kiinteän sisustuksen,
maalaukset ja taideteokset sekä rakennuksen pihapiirin. Lisäksi kirkon välitön ympäristö on
suojeltu alueella sijaitsevien kiinteiden muinaisjäännösten vuoksi. Kirkkovaltuuston päätös,
joka koskee kirkollisen rakennuksen ulko- tai sisäasun olennaista muutosta, on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 26.11.1993/1054 14:2). Museovirasto antaa
lausuntonsa asiasta ennen kirkkohallituksen päätöstä. Kirkkonummen kirkosta on tehty
lausuntoa varten tarvittava rakennushistoriaselvitys.

Kirkon nykytilanne
Kirkkonummen kirkossa on vuosien kuluessa todettu lukuisia toiminnallisia haasteita ja
kunnostustarpeita. Merkittäviä sisätilamuutoksia tai teknisiä uudistuksia kirkossa ei
kuitenkaan ole tehty yli kahteenkymmeneen vuoteen. Kirkon edellisessä remontissa 1990luvulla rakennettiin aputiloja ja kaapistoja, mutta muun muassa esteettömyyskysymykset ovat
edelleen ratkaisematta.
Pieniä kunnostushankkeita ja niiden valmisteluja on käynnistynyt parin viime vuoden aikana
(ikkunakorjaukset, valaistus, äänentoisto). Niiden suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä on
havaittu, että kirkkoon, erityisesti kirkkosaliin, kohdistuu moninaisia muutostoivomuksia sekä
seurakuntalaisten että työalojen taholta. Lisäksi rakennus tarvitsee lähivuosina suurempia
kunnostuksia (esim. lattiarakenne, lämmitys, vesikaton maalaus, ilmanvaihdon
parantaminen). Lisäksi kirkossa on havaittu työturvallisuutta heikentäviä asioita, jotka tulee
korjata pikaisesti. Näitä ovat muun muassa urkujen huoltotason turvallisuuden parantaminen
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ja alttarialueella kompastumis- ja putoamisvaaran poistaminen. Toiminnallisten
muutostoiveiden, kiinteistöteknisten parannusten ja välttämättömien korjaustöiden
kokonaishahmottaminen on edellytys yksittäistenkin muutostöiden onnistuneelle
toteuttamiselle.
Toiminnallisten muutostarpeiden taustalla on iso, vuorovaikutuksen merkitystä korostava
teologinen muutos luterilaisen kirkon sisällä. Kantavana teemana kaikissa muutostoiveissa on
myös tilojen monikäyttöisyys ja soveltuminen erilaisten tilanteiden tarpeisiin. Koko Suomessa
seurakuntien taloustilanne huononee seurakuntien jäsenmäärän vähenemisen ja kiinteistöjen
kasvavien korjausmenojen takia, jopa niin paljon, että seurakuntien varsinainen toiminta
kärsii kohoavien kiinteistömenojen vuoksi. Kirkot ovat seurakuntien tilojen prioriteeteissa
korkealla, sillä Kirkkolain (KL 26.11.1993/1054, 14 §1) mukaan seurakunnalla tulee olla kirkko.
Koko Suomessa kirkkoihin keskitetään tulevaisuudessa myös enemmän toimintaa, muun
muassa toimistotiloja ja kerhoja.
Taustaa
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 26.2.2019 (§ 14) asettaa Vuorovaikutuksen kirkko –
suunnittelutoimikunnan valmistelemaan Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkon sisätilan
remontointia. Toimikuntaan valittiin Risto Miettinen, Heikki Oksanen, Carl-Johan Kajanti ja
Hannu Nyman sekä ensimmäiseksi varajäseneksi Rose-Marie Fager-Pintilä ja toiseksi
varajäseneksi Päivi Kujasalo. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lisäksi, että Kirkkonummen
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajistolla sekä yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus suunnittelutoimikunnan
kokouksissa.
Suunnittelutoimikunta on kokoontunut kolme kertaa, 13.5, 28.8. ja 2.10.2019.
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy:ltä tilattiin suunnittelutoimikunnan ensimmäiseen kokoukseen
kaksi idealuonnosvaihtoehtoa kirkon sisätilamuutoksesta. Toimikunta valitsi jatkokäsittelyyn
vaihtoehdon A, jonka pohjalta teetettiin havainnekuvia mm. kirkollisten tilaisuuksien
järjestämisestä uudenmallisessa sisätilassa.
Arkkitehtien, viranhaltijoiden ja Museoviraston edustajan kesken on järjestetty tapaaminen,
jossa on tutustuttu kirkon nykytilanteeseen ja idealuonnoksiin. Museovirasto ei tässä
vaiheessa näe estettä suunnittelun jatkamiselle. Arkkitehti Hanssonin 1950-luvulla
suunnittelema restaurointi on kuitenkin yksi kirkon merkittävistä rakennusvaiheista.
Toimikunnassa käsitellyn viestintä- ja osallistamissuunnitelman mukaisesti idealuonnos A
havainnollistuksineen esiteltiin yhteiselle kirkkoneuvostolle ti 17.9., seurakuntien ja yhtymän
työntekijöille suuressa yhteisessä kokouksessa ke 18.9. sekä yhteiselle kirkkovaltuustolle ti
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1.10. Vastaanotto oli innostunut ja positiivinen, ja toimikunnassa todettiin, että luonnokset on
syytä viedä yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäviksi.
Hankesuunnitelma luo kehykset jatkosuunnittelulle ja pohjalta tehdään muut tarkemmat
suunnitelmat, kuten LVI- ja sähkösuunnitelmat. Nämä muut suunnitelmat tilataan erikseen.
Suunnitelman tarkoituksena on selvittää muutostöiden tarpeen laajuus muutoksen
kustannusten arvioimiseksi.
Hankesuunnittelun tekeminen on sinänsä mahdollista melko maltillisin kustannuksin, arviona
on, että siihen kuluisi enintään 50.000 euroa. Sen pohjalta saadut muutostyökustannukset sen
sijaan tullaan aikatauluttamaan siten, että hankesuunnitelman pohjalta mahdollisesti
toteuttava Pyhän Mikaelin kirkon sisätilan Vuorovaikutuksen kirkko -muutoshanke ja
Kirkkonummen seurakuntayhtymän muut kiinteistöhankkeet pystytään toteuttamaan
seurakuntayhtymässä tehtävien pitkän aikavälin strategisten, taloudellisten ja toiminnallisten
suunnitelmien puitteissa. Alustavasti investointien talousarvioon ehdotetaan varattavaksi 2
miljoonaa euroa Pyhän Mikaelin kirkon muutostöihin vuosille 2021-24.
Lapsivaikutusten arviointi
Hankkeella on vaikutusta lapsiin ja nuoriin. Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan
hankesuunnittelun aikana.
Liitteet
Esitys

91.1 Arkkitehtitoimisto Okulus Oy:n idealuonnos A
Talousjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkon kirkkotilan
uudistamisesta tehdään hankesuunnitelma Arkkitehtitoimisto Okulus Oy:n toimesta heidän
tekemänsä Vuorovaikutuksen kirkko –idealuonnoksen A (KNK_Vuorovaikutuksen_kirkko_20191024) pohjalta. Hankesuunnittelua varten varataan investointibudjettiin
enintään 50.000 euroa vuodelle 2020 ja hankkeen toteuttamista varten alustavasti 2.000.000
euroa vuosille 2021 – 2024.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti esityksen viimeistä virkettä seuraavasti:
Hankesuunnittelua varten varataan investointibudjettiin enintään 50.000 euroa vuodelle 2020
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ja hankkeen toteuttamista varten varaudutaan talousarvion investointisuunnitelmissa
tuleville vuosille.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti.
Yhteinen kirkkovaltuusto 10.12.2019 § 31
Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkon kirkkotilan
uudistamisesta tehdään hankesuunnitelma Arkkitehtitoimisto Okulus Oy:n toimesta heidän
tekemänsä Vuorovaikutuksen kirkko –idealuonnoksen A (liite 1) pohjalta. Hankesuunnittelua
varten varataan investointibudjettiin enintään 50.000 euroa vuodelle 2020 ja hankkeen
toteuttamista varten varaudutaan talousarvion investointisuunnitelmissa tuleville vuosille.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.
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