
 

  

Pälkäneen rauniokirkko on alueen vahvuustekijä, elämysten lähde ja matkailun 
keskeinen kärki. Lasikatteinen rauniokirkko olisi ainutlaatuinen kohde 
valtakunnallisesti ja houkuttelisi matkailijoita myös Suomen rajojen ulkopuolelta.  
Esiselvityshankkeessa selvitetään lasikattamisen edellytysten lisäksi 
oheispalvelujen tarve ja kohteen matkailullinen lisäarvo.  
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Alkusanat 

 
Suunnitelma mahdollisesta lasikatteesta Rauniokirkolle ei ole uusi asia, mutta katta-
minen tuli mahdolliseksi, kun museovirasto antoi luvan rakentaa lasikate rauniokir-
kolle. 

Pälkäneen Vanhankirkon suojeluyhdistys ry päätti tehdä esiselvityksen mahdollisesta 
lasikattamisesta, eli hakea lisää tietoa siitä mitä hanke vaatii ja mitkä sen vaikutukset 
voisivat olla.  

Esiselvityshankkeen toteutti Heikki Närvänen, matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjä 

Esiselvityshankkeessa oli mukana ohjausryhmä, johon kuuluivat: 

Kalle Vaismaa: Pälkäneen Vanhankirkon suojeluyhdistys ry:n pj 
Marketta Vaismaa: Pälkäneen kunnan kulttuurituottaja 
Eero Laesterä: Pälkäneen kunnanhallituksen pj 
Mari Laesterä: markkinointiasiantuntija 

 

1. Hankkeen lähtökohdat ja vaiheet 
 

1.1. Rauniokirkon kattamisen tarkoitus ja mielekkyys 
 
Kestävä kehitys määrittyy kulttuuriseksi muutosprosessiksi, johon sisältyvät ekologi-
nen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Hankkeen tavoitteena on ennen kaikkea 
näiden osa-alueiden mahdollistuminen lasikatteen ja rauniokirkon alueen kehittämisen 
myötä. Kyseessä on kokonaisvaltainen kulttuurinen ja historiallinen kokonaisuus, 
jonka on tarkoitus tukea myös taloudellista vakautta ja elinvoimaa paikkakunnalla.  
 
Lasikatteen tuomat toiminnat ja arvot vahvistavat kulttuuri-identiteettiä sekä edistävät 
ihmisten ja alueiden hyvinvointia. Vaalimalla alueellisia ominaispiirteitä, maisemaa ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja elinympäristöjä, voidaan edistää kult-
tuurisesti kestävää kehitystä.   
 
Kestävä kulttuuri ei ole pysähtynyttä kulttuuria vaan se elää ja muuttuu vuorovaikutuk-
sessa ihmisten ja ympäristön kanssa. Kehittämällä arvokasta kulttuurikohdetta ja -mai-
semaa edistämme kulttuurin kestävyyttä Pälkäneellä.  
 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa on tunnistettu matkailuelinkeinon 
merkitys paikallistaloudelle ja työllisyydelle. Ohjelma nostaa esiin maaseudun kulttuu-
riperintö- ja muinaismuistokohteet matkailullisina vetovoimatekijöinä. Suomella olisi 
mahdollisuuksia kehittää lisää esimerkiksi eri kohderyhmille räätälöityjä matkailupal-
veluita ja suunnata niitä kohdennetummin uusia kohteita etsiville asiakkaille. Pälkä-
neen lasikatteinen rauniokirkko olisi ainutlaatuinen kohde valtakunnallisesti ja houkut-
telisi matkailijoita Suomen rajojen ulkopuoleltakin, koska olisi ensimmäisiä lasilla ka-
tettuja harmaakivikirkkoja Euroopassa ja samalla näyttävä arkkitehtuurinen kohde.  
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Myös Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteissa on maaseudun ve-
tovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden lisääminen. Pirkan Helmen strategia on nimennyt 
Pälkäneen rauniokirkon yhdeksi elämysten lähteeksi ja alueen vahvuustekijäksi.  Päl-
käneen kunnan elinvoimastrategian visiossa 2020 lasikatteinen rauniokirkko on yksi 
Pälkäneen matkailun keskeinen kärki. Esiselvityshankkeessa selvitetään lasikattami-
sen edellytysten lisäksi oheispalvelujen tarve ja kohteen tuoma matkailullinen lisäarvo. 
Jo tässä vaiheessa voidaan ennakoida, että lasikattamisen myötä rauniokirkon käyttö 
lisääntyisi ja monipuolistuisi ja rauniokirkko oheispalveluineen loisi maaseutuyrittäjyy-
delle uusia mahdollisuuksia. 
 
 

1.2. Hankkeen vaiheet 
 
Pälkäneen Vanhankirkon suojeluyhdistys ry teetti selvityksen mahdollisen lasikattami-
sen tekemisestä. Selvityshanke koostuu neljästä vaiheesta: 
 
1) Aloitus ja aikataulun laatiminen 
2) Tiedonhankinta ja benchmarking 

3) Tiedon jalostaminen ja jatkosuunnitelman laatiminen 
4) Raportointi ja tulosten jakaminen. 
 
Aloitusvaiheessa laadittiin yksityiskohtaisempi aikataulu ja toimenpidesuunnitelma 
hankkeen toteuttamiselle. 
 
Toisessa vaiheessa haastateltiin eri asiantuntijoita ja hyödynsaajia sekä etsittiin 
benchmarking-vierailuja varten vastaavia kotimaisia ja kansainvälisiä kohteita. 
Suomessa lasikatteisia kirkkoja ei ole, mutta matkailukohteen menestymisen ja an-
saintalogiikan ymmärtämiseksi tutustuttiin onnistuneisiin matkailukonsepteihin koko-
naiskuvan saamiseksi. Euroopasta löytyi kolme vastaavanoloista kohdetta, joihin on 
rakennettu lasikate. Kohteet olivat: 

o Bolsward Hollannissa 
o Kilfenora Irlannissa 

o Hamar Norjassa 
 

Vierailtiin näissä kolmessa kohteessa, ja vierailuiden aikana tutustuttiin katettuun kirk-
koon ja sen arkkitehtuuriin sekä kerättiin lisäinformaatiota kohteesta, sen rakentami-
sesta ja käytöstä tietäviä henkilöitä (esim. kunnan edustaja, lasikatteen suunnitellut 
arkkitehti, museoiden johto). 
 
Tavattuja sekä haastateltuja henkilöitä:  
 

 Bolsward: Siepie Wijbenga, joka oli vastuussa projektin toteutuksesta, sekä 
arkkitehti Kees De Haan, joka suunnitteli katteen. Lisäksi haastateltiin kaupun-
gin matkailutoimiston henkilökuntaa. 

 Hamar: museonjohtaja Tor Saether sekä kaupungin + maakunnan matkailu-
vastaava. Lisäksi haastateltiin museon oppaita sekä henkilökuntaa. 

 Kilfenora: hankkeesta vastuussa ollutta Office of Public Worksin henkilökuntaa 
sekä arkkitehti Paul Arnoldia. Lisäksi kirkon yhteydessä sijaitsevan matkailu-
palvelukeskus Burren Centren henkilökuntaa. 
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Asiantuntijoina haastateltiin kotimaassa mm. 
 

o Rauno Lehtimäki - Consti rakennusyhtiön lasirakentamisen asiantuntija 
o Virve Suominen – restauroija, joka on tehnyt paljon Rauniokirkon restau-

rointia ja tietää parhaiten muurien kunnon ja nykytilan. 
o Jari Nieminen – Pyynikin kesäteatterin entinen johtaja 
o Kristiina Hietasaari – Visit Finland 
o Karoliina Lehtonen – Visit Tampere 
o Pasi Mäkinen – Pirkanmaan Yrittäjät 
o Lisäksi haastateltiin paikallisia yrittäjiä 

 
Järjestettiin myös kaikille kuntalaisille avoin ajatusjalostamo, johon otti osaa 
n. 40 kuntalaista. 

 
Hankkeen kolmannessa vaiheessa koottu tieto jäsennettiin ja tehtiin vertailua sekä 
päätelmiä. 
 
 

2. Ulkomaiset vertailukohteet 
 
 
Hankkeessa tehtiin kolme ulkomaanmatkaa: Norjan Hamariin, Hollannin Bolswardiin 
ja Irlannin Kilfenoraan. Kaikki olivat erityyppisiä kohteita ja tehty erilaisista lähtökoh-
dista. 
 
Kohteissa pohdittavia asioita olivat: 

 
 Miksi lasikate on tehty 

 Mitä käyttöä rakennuksella on 
 Rakennuskustannukset ja rahoitus 
 Ylläpito 
 Kohdatut ongelmat 
 Katteessa käytetty rakenne 
 Vaikutukset kuntaan / alueeseen / valtakunnallisesti 
 Yhteenveto kohteesta 
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2.1. Hamar, Norja 

 

Lasikatteen rakentamisen tarkoitus 

 Hamarin kirkkoraunio on rakennettu kalkkikivestä 1200-luvulla. Lasikate tehtiin 
vuonna 1998 suojaamaan historiallisesti ja kulttuurillisesti merkittävää raken-
nelmaa, joka olisi ilman suojaamista hajonnut pakkasen ja jään takia. Ennen 
kattamista raunio oli jo päässyt huonoon kuntoon.  

 Hamarin kirkko on kulttuurihistoriallisesti tärkeä kohde. Kirkko sijaitsee vau-
raalla maaseutualueella ja on ollut aina sen näkyvä maamerkki.  

 Sekä kunnasta, Museovirastosta että valtiolta on löytynyt voimakasta me-hen-
keä kirkon säilyttämisen ja suojaamisen puolesta.  

 Lasikatteesta teetettiin laaja suunnittelukilpailu. Ehdotuksina oli mm. koko rau-
nion taltiointi tuleville sukupolville peittämällä se hiekalla, uudelleenrakentami-
nen alkuperäiseen malliin, yms. Lasikatteen rakentamiseen päädyttiin sen suo-
mien laajojen käyttömahdollisuuksien takia, sekä tiedostettiin ainutlaatuisen la-
siarkkitehtuurin tuoma näkyvyys ja vetovoima. 
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Rakennuksen käyttö kattamisen jälkeen 

 Kirkossa järjestetään vihkimisiä, vuosittain n.  20-30 vihkitilaisuutta kesäkauden 
aikana. Lisäksi järjestetään juhlia, konsertteja, hartauksia, kirkkotapahtumia ja 
teatteria. Rock-konsertteja ja muita vastaavia kirkkoon ei tuoda, koska kovien 
matalien äänien heijastukset voivat rikkoa muureja, eivätkä ne muutenkaan 
sovi teemaltaan kirkkoon tai sen ympäristöön. 
Kirkon ympärillä sijaitsee iso ulkoilmamuseo, jonka osana kirkko toimii. Näin 
isoillekin tapahtumille on tilaa ja monipuolisia mahdollisuuksia. Kesäkaudella 
kirkossa ja sen ympäristössä järjestetään paljon tapahtumia. Näistä yksi tär-
keimmistä on Hamarin keskiaikafestivaali, jossa käy lähes 10 000 vierasta fes-
tivaaliviikonlopun aikana. Kirkkoon mahtuu kerrallaan noin 700 henkeä. 

Rakennuskustannukset ja rahoitus 
 

 Kokonaiskustannukset olivat n. 8 miljoonaa euroa 
 Maksajana oli pääosin valtio (n. 7 M€) 
 Yksityinen lahjoitus yhdeltä henkilöltä, joka oli syntynyt kunnassa ja halusi 

edesauttaa säilymistä (1 M€) 

 

Hamarin kirkon lasikate  
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Rakentamiskustannukset sisältävät: 
o Lasikate 
o Kivilattia 
o Lämmitysjärjestelmä, jossa erillinen konehuone josta puhalletaan läm-

mitettyä ilmaa lasien juureen 
o Automatiikka, joka avaa ja sulkee laseja tuuletuksen aikaansaamiseksi 
o Toiselle sivulle asennetut verhot, jotka suojaavat muureja suoralta au-

ringonpaisteelta 
o Vedenpoisto sulanapitolämmityksineen koko rakennuksen ympärille 

o Muurien restaurointia, monet isot kivet ovat 'rakennettu' uudelleen pie-
nistä paloista alkuperäiseen malliinsa 

o Kiinteä äänentoisto 
o Valaistus 

Ylläpito 
 

 Valtio omistaa katteen, museolle kuuluvat rauniot. 
 Valtio maksaa katteen ylläpitokustannukset, museo vastaa raunioista 
 Ylläpitokulut n. 35.000€ vuodessa, kuluu pääosin lämmitykseen 
 Osa ylläpitokuluista on yhteisiä museon kanssa, esim. osa.aikainen talonmies 

ja sähköt. 
 Lämmitys. Talvikaudella +2 ºC 
 Lasikatteen pesu kaksi kertaa vuodessa. Pesua varten on kiinteät kelkat sekä 

sisällä että ulkona. Pesu on aina usean viikon työ 
 Kaikki on automatisoitu, valvonta ja säätö tapahtuu mobiilisti sekä tietokoneella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suojaverhot sekä raunioita 
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Kohdatut ongelmat 
 

 Hanke kohtasi alussa voimakasta vastustusta, perusteina ”ettei mikään saa 
muuttua”. Kattamista vastaan kerättiin yli 3000 nimen kansalaisadressi. 

 Museon ja valtion yhteisomistus tekee käytännön asioista byrokraattisia. 
 Valtio ei haluaisi maksaa ylläpitoa, mutta museo ei ota lasikatetta itselleen kus-

tannusten takia 

 Vain yksi ruutu on hajonnut, sekin inhimillisen vahingon takia. 
 Kaikki ruudut ovat numeroituja, joten lasivalmistajalta voi tilata aina tietyn ruu-

dun 
 Ruutuja on yhteensä 1700 kpl. Uudelleensaumaus on ajankohtaista lähivuo-

sina, ja se on iso sekä kallis projekti. Museon arvio siitä on n. 100.000€, mutta 
tarkkoja summia ei ole tiedossa. 

 Lämmitys on kallista, sekä tarkkaan tehtävää. Peruslämpö on läpi talven +2 ºC. 
o Liika lämmitys tiivistää kosteuden lasiin, ja kosteus sataa lumena sisälle. 
o Rauniot eivät saa jäätyä, sillä kalkkikivessä oleva kosteus hajottaa kiveä 

jäätyessään 
 Koska rauniot ovat kokonaisuudessaan katteen alla, oli reunoille perustettu nur-

mikko kastelujärjestelmineen. Kastelu toi liikaa kosteutta tilaan, ja järjestelmä 
oli purettava. 

 
 
 
 

Kuivanutta nurmikko sekä restauroituja kiviä 
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Katossa käytetty rakenne 
 

 Lasikate myötäilee kirkon alkuperäisen ristinmuotoisen rakenteen mallia 
 Sekä teräsrakenteesta että lasin kiinnityksestä tehtiin tarkoituksella hyvin näky-

viä. 
 

Vedenpoistojärjestelmää sekä lasien kiinnitysrakennetta 
 
 
 
Lasikatetun kirkon vaikutukset kuntaan, koko alueeseen ja valtakunnallisesti 

 Kohteeseen ja alueeseen käy tutustumassa jatkuvasti arkkitehtejä sekä alan 
opiskelijoita ympäri maailmaa. Esimerkiksi Japanissa Hamarin kirkko kuuluu 
käyntikohteena tiettyjen arkkitehtiopiskelijoiden jokaisen vuosikurssin kurssioh-
jelmaan. 

 Kohde on laajalti tunnettu lasirakentamisen esimerkkinä. 
 Kirkko on kunnan maamerkki. Turisteja tulee kuntaan vartavasten kirkon sekä 

ympäröivän museoalueen takia ja käytännössä jokainen kävijä kunnassa käy 
myös kirkon alueella. 

 Kirkko on haluttu vihkikirkko. Vihittäviä pareja on tullut paljon myös ulkomailta. 
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Yhteenveto kohteesta 

 Vaikka kunta käyttää kohdetta markkinoinnissaan yms, ei sitä ole varsinaisesti 
brändätty. Systemaattisella työllä saisi paljon nykyistäkin enemmän julkisuutta 
koko kunnalle, ei vain kirkolle.Vieressä oleva museo sekä kirkkoa ympäröivä 
ulkoilmamuseo, joka käsittää yli 60 rakennusta, tukevat kaikkea kirkon toimin-
taa. Yksittäisenä kohteena kirkko jäisi orvoksi. Mm. WC-tilat, kahvila, yms. löy-
tyvät museon tiloista.Hyvin erikoinen rakenne, joka varmasti kiinnostaa jo itses-
sään, mutta vieressä sijaitsee lisäksi vanhan linnan päälle rakennettu museo. 
Tuossa vierekkäiskohteessa on niinikään maailmanlaajuisesti tunnettua beto-
niarkkitehtuuria, mikä tuo lisää nähtävää ja vetovoimaa alueelle. 

 Laaja puistomainen ympäristö tuo paljon enemmän mahdollisuuksia, mitä 
pelkkä yksi rakennus toisi. Samoin sijainti kauniilla paikalla järven rannalla on 
yksi vetovoimatekijä. 

 Sijainti lähellä kaupungin keskustaa on merkittävä hyöty. Kirkko on osa hyvin 
toimivaa kokonaisuutta, joka muodostuu sekä liikenteellisesti että maisemalli-
sesti hyvästä sijainnista sekä kirkon ympärillä olevasta laajasta monipuolisem-
man vierailukokonaisuuden ja tapahtumatarjonnan mahdollistavasta ulkoilma-
museosta. 

 Onnistunut valaistus tekee kohteesta elävän ja näyttävän pimeään aikaan. 
 Lukuihin perustuvaa kustannus-hyötyanalyysiä ko. kirkon vaikutuksesta ei kau-

pungilla ole tehtynä, mutta haastateltujen ihmisten mukaan vaikutukset ovat 
huomattavia. 
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2.2. Bolsward, Hollanti 

 

 

Lasikatteen rakentamisen tarkoitus 

 Bolswardin kirkko on rakennettu 1200-luvulla ja se on ollut osa isompaa luos-
taria.  Kirkko paloi vuonna 1980, jonka jälkeen se oli hylättynä 25 vuotta. Kirkko 
korjattiin vuonna 2005. Kirkko haluttiin säilyttää pitkän historiansa takia ja koska 
se on tärkeä osa kaupunkikuvaa. Korjauksessa rakennettiin lasinen katto ja ko-
konaan uusi lattia. Lattian osana käytettiin osin mm. vanhoja hautakiviä entisen 
alttarin paikalla. Kirkon muurit korjattiin, perustustukset tuettiin koko alalta ja 
anturoiden alle asennettiin vaakapalkkeja. 

 Bolsward on pieni noin 10 000 asukkaan kaupunki ja kirkko on keskeisellä pai-
kalla.  Se on osa kolmen vanhan rakennuksen kokonaisuutta, jotka ovat tun-
nusomaisia kaupungille. Nämä kolme rakennusta ovat tämä entinen kirkko, 
uusi katedraali sekä 1600-luvulta oleva kaupungintalo.  

 Koko kunta säilynyt pitkälti 1600−1800-luvun asussa, koska kaupunki on ollut 
köyhä kunta keskellä vähävaraista maaseutua. Kunnalla ei ollut aikoinaan va-
raa purkaa vanhaa uuden tieltä. Näin nykypäivään on säilynyt valtakunnallisesti 
harvinaisen suurena kokonaisuutena säilynyt idyllinen vanha kaupunki. 
Bolswardin pikkukaupunki kiehtoo harvinaisuutensa vuoksi turisteja, eniten 
Hollannista, Belgiasta ja Saksasta. 

 Kirkon kävijämääriä ei ole tilastoituna, koska se on avoinna kaikille, eikä siellä 
ole päivystystä tms.  
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Rakennuksen käyttö kattamisen jälkeen 

 

 Kirkossa järjestetään paljon yleisölle suunnattuja tapahtumia, kuten myyjäisiä, 
käsityöläistapahtumia, maalaismarkkinoita, yms, painottuen kesäaikaan sekä 
joulusesonkiin. 
Yritykset käyttävät kirkkoa sen uniikin atmosfäärin takia tuotelanseerauksiin 
(esim. autotehtaiden uudet malliesittelyt) sekä Show Roomina (muotinäytökset, 
vaatemallistojen kuvaukset). 

 Näiden lisäksi kirkossa järjestetään häitä, ruokapitoja ja konsertteja. 

Rakennuskustannukset ja rahoitus 
 

 Kokonaiskustannukset noin 1,5 miljoonaa euroa 
 Katon osuus n. 700.000€ 

 Rahoitus Museovirastolta sekä Bolswardin kaupungilta 
 Yksityistä rahaa n. 100.000€, kerättynä monesta lähteestä 
 Kustannukset sisältävät: 

o Katto 

o Lattian teko uudelleen 
o Muurien korjaus sään sekä tulipalon rapauttaneilta osilta 
o Valaistus, korkeussuunnassa säädettävillä valoilla 

Ylläpito 
 

 Ylläpitokustannukset ovat hyvin pienet, sillä lämmitystä ei ole. 
 Pesu tehdään kerran vuodessa. 

Kohdatut ongelmat 
 

 Epäonnistunut lämpökäsittely on aiheuttanut joihinkin muotoiltuihin laseihin rik-
koutumisia. 

 Vajaakäyttö. Kirkko on avoinna kävijöille, mutta infoa on esillä huonosti 
 

Yksi rikkoutuneista laseista 
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Katossa käytetty rakenne 
 

 Näkyvien teräs- ja lasirakenteiden arkkitehtuuri myötäilee kirkon alkuperäistä 
rakennetta. 

 Kaareva muoto on samanlainen, kuin kirkon sisäkatto oli ennen tulipaloa 

 Ulko-osa vastaa alkuperäisen palaneen paanukaton rakennetta ja muotoa. 

Lasikatetun kirkon vaikutukset kuntaan, koko alueeseen ja valtakunnallisesti 
 

 Kirkko on koko kaupungin yhteinen tapahtumapaikka, joten sen arvo näkyy 
sekä yhteisöllisyydessä että tapahtumien markkinoinnissa. 

 
 Ulkopuolisten tahojen (yritykset, kulttuuri) käyttö näkyy lisääntyneenä kävijä-

määränä kunnassa lasikatteen valmistumisen jälkeen.  
 

Bolswardin kirkon keskilaiva sekä lasikate 
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Yhteenveto kohteesta 

 Kirkko on keskellä viehättävää kaupunkia, joka on kokonaisuutena historiansa 
kanssa houkutteleva kohde. 

 Kirkko yksinään ei herätä suuria tunteita, mutta osana kaupunkikuvaa se on 
tärkeä. 

 Käyttö pääasiassa ei-kirkollisiin tapahtumiin on hyvä ratkaisu, koska se tarjoaa 
hyvät ja näyttävät puitteet monenlaisiin tapahtumiin. 

 

2.3. Kilfenora, Irlanti 
 

 
Lasikatteen rakentamisen tarkoitus 

 Kilfenoran katedraali on rakennettu 1100-luvun lopulla keskelle pientä kylää. 
Kilfenoran kylä on ollut tunnettu ”seitsemästä rististä”, jotka ovat suojanneet 
kylää jokaisesta suunnasta. Näistä kolme on siirretty suojaan kirkon raunio-
osan sisälle.  

 Osa kirkosta on katettu lasikatteella vuonna 2005 suojaksi näille keskiaikaisille 
risteille. Toisessa osassa kirkkoa on tavallinen katto, ja tämä puoli kirkosta on 
normaalissa kirkkokäytössä. Katteen tekijänä National Monument Service, val-
tiollinen instanssi, joka valvoo ja korjaa kansallisesti tärkeitä kohteita.  

 Paikka sinänsä on vain kirkko muiden joukossa, mutta nuo seitsemän ristiä ovat 
etenkin maakunnallisesti, mutta myös valtakunnallisesti erittäin tärkeitä ja ar-
vokkaita historiallisia monumentteja. 
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Rakennuksen käyttö kattamisen jälkeen 

 Tärkeässä roolissa kirkossa on ristien tarina. Ristejä tulee katsomaan jonkin 
verran turisteja, usein osana muuta seudun maisemallisiin arvoihin perustuvaa 
turismia. Muu käyttö vähäistä. 
 

Yksi seitsemästä rististä, sekä lasikate 

 
Rakennuskustannukset ja rahoitus 
 

 Kustannuksia ei kenelläkään tarkkaan tiedossa, mutta arvio on n. 500.000€. 
 
Ylläpito 
 

 Varsinaista ylläpitoa ei tarvita. Lasikate pestään aina tarpeen vaatiessa 
 
Kohdatut ongelmat  
 

 Koska projekti oli täysin valtiollinen ja oli odotettu päätös saada suoja arvok-
kaille muinaismuistoille, ei vastustusta ollut. 

 Käytön tai kestävyyden kanssa ei ole ollut ongelmia. 
 
Katteessa käytetty rakenne 
 

 Räystäät suurimmaksi osaksi auki. 
 Katteen tarkoitus on vain suojata ristejä sateelta ja sään aiheuttamalta eroosi-

olta. 
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Lasikatetun kirkon vaikutukset kuntaan, koko alueeseen ja valtakunnallisesti 
 

 Itse katteella ei nähdä olevan vaikutusta mihinkään matkailun kannalta tai ark-
kitehtonisesti. 

 
Yhteenveto 

 Kirkon tarinan takana olevat seitsemän ristiä ovat maakunnallisesti  erittäin tär-
keitä. Kilfenoran katedraalin kattaminen osoittaa, että kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaisiin esineisiin, rakennuksin tai muinaismuistoihin ollaan valmiita panos-
tamaan suojelun kohteen merkittävyyden takia. 

 Tämän kohteen takana on tarina, jolla on mielenkiintoinen arvo, kuitenkin pää-
asiassa maakunnallisesti. 

 Lasikatteella itsessään ei ole arkkitehtonisesti kiinnostavaa merkitystä eikä se 
vedä matkailualan kohteenakaan. 

 Kirkkoa kohtaan voisi saada laajempaa mielenkiintoa ja vetovoimaa brän-
däämällä. Katedraali on kiinnostava sekoitus erilaisia käytettyjä rakenteita, 
käyttötarkoituksia ja aikakausia, mitkä yhdistettynä ristien tarinaan olisi ainut-
laatuinen tuote. 

 Kilfenoran katedraali on mielenkiintoinen esimerkki lasikateratkaisusta, joka 
arkkitehtonisesti herättää ristiriitaisia näkemyksiä. 
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3. Pälkäneen rauniokirkon kattamisen vaih-
toehdot 

 
Katerakenteelle on olemassa käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Joko koko kate raken-
netaan muurien päälle niin, että se kiinnittyy muureihin, tai sitten se asennetaan omien 
pylväiden päälle, jotka perustetaan muurien sisäpuolelle. 
 
 

3.1. Muurien päälle kiinnittäminen 
 
Plussat 

 Muurien päälle kiinnittäminen ei vaadi arkeologisia kaivauksia, koska maata ei 
käsitellä. 

 Mitään kannakkeita ei tule muurien eteen, jolloin kirkon visuaalinen ilme pysyy 
pitkälti samana. 

 
Miinukset 

 Kenelläkään ei ole tietoa muurien sisäosien kunnosta. 
 Miten kiinnitys onnistuu, jos muurien kunnosta ei ole tietoa? 
 Kiviin joudutaan tekemään reikiä kiinnityksiä varten muurin päällä. 
 Muurien mahdollinen liikkuminen ajan ja sääeroosion myötä on riski kateraken-

teelle ja sen kestävyydelle. 
 Muurien saumaukset tulee uusia ennen kateen rakentamista. 

 
 

3.2. Omalla rungolla tehty kate 
 
Plussat 

 Muurien kunto tai liikkuminen ei vaikuta katteeseen, koska se ei ole kosketuk-
sissa muureihin. 

 Vanhoihin muureihin ei tarvitse tehdä kiinnityksiä. 
 Muurien restaurointia voidaan jatkaa katteen tekemisen jälkeenkin. 
 Tarvittaessa kate on poistettavissa täysin jälkiä jättämättä. 

 
Miinukset 

 Visuaalinen ilme muuttuu muurien sisäpuolelle tulevien pylväiden osalta. 
 Arkeologiset tutkimukset täytyy tehdä tulevien pylväiden perustusten kohdilta 

niiltä osin, kuin niitä ei ole jo tehty. 
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4. Lasikatetun rauniokirkon  
     käyttömahdollisuudet 

Rauniokirkossa voi järjestää hyvin kattavasti erilaisia paikkaan sopivia tapahtumia. 
Paikka on entinen kirkko ja ympärillä on hautausmaa. Näin ollen esim. perinteiset rock-
konsertit sekä muut kirkkoympäristöön sopimattomat tapahtumat on syytä rajata pois. 
Kuitenkin esim. akustiset musiikkikonsertit mistä tahansa musiikkigenrestä soveltuisi-
vat kirkon tapahtumaluonteeseen hyvin. Tapahtumien laatua ja profiilia on hyvä linjata. 
Vaikka kirkollisen alueen arvokkuuden takia tiettyjä rajoituksia on otettava huomioon, 
liikaa rajauksia ei kannata tehdä. 

Rauniokirkolle kannattaa tehdä valmiita tuotteita palveluita ja teemoja, ja paikkaan so-
pivia tapahtumia löytyy niin kulttuurin, kaupallisen alan kuin erilaisten juhlien tiimoilta. 
Näille tapahtumille voi luoda rauniokirkon oman brändin mukaisia teemoitettuja juhla-
paketteja, tapahtumia ja käyttökonsepteja, jotka ovat rauniokirkon omia, valmiita tuot-
teita. Asiakkaille on pystyttävä tarjoamaan tarvittaessa kokonaisuuksia, jotka sisältä-
vät tietyn tapahtuman rauniokirkossa sekä ruokailut ja tarvittaessa majoitukset ja kul-
jetukset. 

 
4.1. Kulttuuritapahtumat 

Konsertit yms. 
o Paikalliset esiintyjät 
o Osana isompia kiertueita 
o Teemalliset konserttisarjat 
o Nimekkäät vierailijat: artistit, muusikot ja kokoonpanot 
o Musiikkitapahtumat, esim. kansanmusiikki, klassinen, keskiaika 

Teatteri  

o Helposti kiertävät produktiot 
o Paikallinen tuotanto 

 
Ulkoilmaelokuvat 
 
Teemalliset pidot, illanvietot 

o Lähiruoka 
o Keskiaika 
o Eräruokatapahtuma 

o Maakuntapohjainen ruokatapahtuma 
 
Käsityöläistapahtumat, myyjäiset 

o Markkinat, myyjäiset 
o Joulutori 
o kostia-tapahtuman tyyppinen tapahtumakokonaisuus 
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4.2. Show room -käyttö ja tuotelanseeraukset 

Rauniokirkko olisi lasikatettuna erittäin houkutteleva kohde erilaisiin Show room -käyt-
töihin, kuten Bolswardin kirkko Hollannissa. Yritykset hyvinkin erilaisilta aloilta voisivat 
olla kiinnostuneita käyttämään sitä kuvauspaikkana, tuote-esittelyiden miljöönä, kut-
suvierastilaisuuksien pitopaikkana, PopUp-tyyppisten kapean sektorin tuotteiden esit-
tely- ja myyntipaikkana. 

Tämä käyttö tulee tuotteistaa jo rakennusvaiheessa ja  aloittaa selkeä myynti. Tuot-
teistus on hyvä tehdä jo alkuun ennen rahoituksen keräämistä, sillä tämäntyyppinen 
käyttömahdollisuus voi olla kiinnostava vastine mahdolliselle yrityksien kautta tulevalle 
rahoitukselle. 

Mahdollisia sektoreita, jotka voisivat olla kiinnostuneita käytöstä: 
o Muoti, vaatetus 

o Pirkanmaalainen teollisuus 
o Erityisesti kiven kanssa tekemisissä oleva teollisuus ja rakentaminen 
o Kauppa 

o Vientiyritykset 
o Elektroniikkateollisuus 

o Pelifirmat 
o Autoteollisuus 

o Kivi- ja korualat 
 

4.3. Juhlat 

Häät 

Rauniokirkko olisi edelleen hyvin luonnollinen vihkimiskirkko. Lasikate poistaisi 
säävarauksen, jolloin ei enää tarvitsisi varata Pälkäneen kirkkoa varmuuden 
vuoksi samaan aikaan. 

Mielenkiinto täysin ainutlaatuisena vihkikirkkona leviäisi varmasti Pirkanmaan 
ulkopuolelle, myös ulkomaille. Maailmallakin kasvavan häätrendin mukaan vih-
kiparit hakevat ainutlaatuista vihkimispaikkaa ja ovat valmiita matkustamaan 
pitkällekin sen perässä, kuten esimerkiksi Hamariin tai Bolswardiin. Lasikattei-
nen harmaakivikirkko olisi uniikki kohde koko Euroopan mittakaavassa. 

Rauniokirkolla voisi olla myös ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää vihkiminen 
ja juhlapaikka. Tällaisen valttina olisi pienemmän osallistujamäärän juhlan jär-
jestäjälle se, että saman tilan varauksella saa sekä kirkon että juhlapaikan eikä 
itse juhlapäivänä tarvitsisi siirtyä tilasta toiseen. 

 

Muut kirkolliset tapahtumat 

Kaikki kirkolliset tapahtumat toimivat tilassa hyvin ja ovat sinne luontevia. Näitä 
ovat esim. ristiäiset, hartaudet, konfirmaatiojuhlat, muistotilaisuudet, siunaa-
mistilaisuudet, hengelliset konsertit sekä joulun ja pääsiäisajan tapahtumat. 
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Muut juhlat 

Rauniokirkkoa tulisi brändiä rakentaessa profiloida laajemmin juhlatilana, eikä 
pelkästään kirkkona. Näin se houkuttelisi tilaan laajemmin juhlatapahtumia. 
Kaikenlaiset arvokkaat juhlat soveltuvat tilassa vietettäväksi. Näitä ovat esimer-
kiksi syntymäpäivät, yritysten juhlat ja eläkejuhlat. 

 
4.4. Yrittäjien mielipiteitä 

Pääasiassa paikalliset yrittäjät näkevät mahdollisen lasikatteen positiivisena tai 
neutraalina asiana. Saaduista vastauksista voi päätellä, että palvelualojen toi-
mijat näkevät uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai mahdollisuuksia asiakas-
määrien lisääntymiselle, kun taas muiden alojen yrittäjät eivät nähneet mahdol-
lisia hyötynäkökohtia. 

Mikäli rauniokirkon yhteyteen tulee esim. kesäkahvila, joka on auki kaikille kä-
vijöille, sen nähdään mahdollisesti synnyttävän alueelle kilpailua asiakkaista, 
esimerkiksi Aapiskukolle. Jos kahvilan toiminta perustuu vain tapahtumiin, ja 
satunnaisille kävijöille ei kahvilapalveluita tarjota, rauniokirkon oma kahvila 
nähdään positiivisena asiakkaita tuovana asiana. 

Visit Tampere näkee mahdollisen lasikatteen hyvin positiivisena asiana, koska 
heidän näkökulmastaan Pälkäne on tärkeä matkailualue Tampereen läheisyy-
dessä ja lasikatettu rauniokirkko uniikkina kohteena tarjoaisi lisää houkuttele-
vuutta seutukunnalle. 

Pirkanmaan Yrittäjät ry näkee lasikatetun rauniokirkon luovan alueelle vetovoi-
maa ja mahdollistavan paikallisille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
sekä mahdollistavan uusia yrityksiä. 
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5.  Hankkeen tarveselvitykset 

Tässä tarkastellaan haastatteluissa, selvityksissä ja benchmarking-kohteissa käyn-
neillä esiin nousseita asioita, jotka pitää ottaa huomioon tai ratkaista ennen kuin pro-
jektia voi ja kannattaa aloittaa. Ratkaistavia yksityiskohtia ja kokonaisuuksia on itse 
rakentamisen lisäksi mm. kirkon tekniikassa, ympäristössä, turvallisuudessa, huoltoti-
loissa, omistussuhteissa sekä kustannuksissa ja rahoituksessa. 

 
5.1. Tekniikka 

Heti projektin alkaessa tulee olla tiedossa tilaan tuleva tekniikka. Teknisten yksityis-
kohtien perusteellinen määrittely etukäteen helpottaa rahoituksen keräämistä, kun 
osataan kertoa tarkkaan tulevan tilan tekniset ominaisuudet ja valmiudet. 

Rakennettava tekniikka 

Valaistus 

Tilaan on hyvä tehdä kiinteä, mahdollisesti korkeussuunnassa säädettävä 
valaistus, jotta se mahdollistaa monipuolisen tapahtumatarjonnan. Tapah-
tumien kirjo on laaja, ja jokaisella tapahtumalla on omat valaistustarpeensa. 
Säädettävyys sekä suuntaamisen, kirkkauden että sijainnin suhteen vähen-
tää tapahtumanjärjestäjän tarvetta tuoda tilaan omia valoja. 

Kuitenkin edellinen kysymys tulee ottaa huomioon etukäteen ja päättää, li-
sätäänkö valaistustekniikkaan mahdollisuus tapahtumanjärjestäjän omille 
valoille. Tämä on olennaista, kun mitoitetaan sähkönsyöttöä: lisätäänkö op-
tio sähkönsyötössä ja rakenteissa ylimääräiselle kuormalle. 

Lisäksi tulee suunnitella pimeään aikaan aina päällä oleva yleisvalaistus. 
Kirkko olisi jo nykyisessä muodossaan hyvin valaistuna maisemallinen hät-
kähdyttäjä, joka näkyisi jokaiselle Lahdentietä ajavalle. Nykyinen valaistus 
on riittämätön, eikä näkyvästä paikastaan huolimatta tule pimeään aikaan 
Lahdentieltä kunnolla huomatuksi. Katettuna kirkon valaiseminen arvok-
kaalla, hyvin suunnitellulla ja toteutetulla tavalla tekee siitä Pälkäneen kes-
keisen taideteoksen. Suomen pitkät pimeät kaudet toimivat tässä valttikort-
tina: pimeys tuo mahdollisuuden luoda maisemaan poikkeuksellisen näyt-
tävä valoefekti. Kesäsesonki on helpompi markkinoitava, pimeän aikaan on 
hyödynnettävä sen tuomia mahdollisuuksia valaistuksen avulla. 

Yleisvalaistus tarvitaan sekä sisälle että ulos. Sisällä oleva valaistus tekisi 
kirkosta kauas näkyvän lämpimän valopilkun, ja ainutlaatuinen lasikate piir-
tyisi sen avulla esiin. Myös vanhat, upeat muurit tarvitsevat oman yleisva-
lonsa, nykyisten kaltaiset, mutta kirkkaammat. Valaisusta suunnitellessa 
kannattaa ottaa huomioon, että kirkon tapainen uniikki, valaistu ja katettu 
muinaismuisto herättää tarpeen suunnitella rinnalle sitä tukevan valotaide-
teoksen. 
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Nykyaikaisella Led-tekniikalla voidaan rakentaa energiatehokas ja säädet-
tävä valaistus, joka toimisi sekä yleisvalaistuksena, koristevalaistuksena 
että tapahtumavaloina.  

Sähkönsyöttö 

Sähkönsyöttöä rakennettaessa tulee varautua siihen, että se riittää kaik-
keen tarvittavaan. Lisäksi kapasiteettia pitää jäädä varalle mahdollisiin mui-
hin esille tuleviin tarpeisiin. Tätä varten pitää selvittää, riittääkö nykyinen 
sähkönsyöttö? Jos ei, mistä saakka se pitää uusia? 

 
o Sähkönkulutuskohteet 

o valaistus / äänentoisto 

o mahdolliset säteilylämmittimet 
o mahdolliset tapahtumanjärjestäjän omat valot / äänentoisto 
o tulevan huoltorakennuksen sähköntarve 

Äänentoisto 

Tulevan tilan akustiikasta ei ole kenelläkään tietoa. Benchmarking-kohteista 
Norjan Hamarissa on kiinteä äänentoistojärjestelmä ja akustisesti tila toimii 
hyvin. Oletuksena on, että akustiikka toimii kohtalaisesti, koska kivipinta on 
epätasainen ja se tasaa kaikuja, mitä taas suora lasipinta aiheuttaa. 
 

Äänentoistoa pohdittaessa pitää ensin päättää rakennetaanko kiinteä ää-
nentoisto, vai rakennetaanko se aina tapahtumakohtaisesti. Kiinteä ratkaisu 
mahdollistaisi enemmän tapahtumia, koska tapahtumanjärjestäjällä ei tar-
vitsisi olla omia laitteita, sekä monelle tapahtumalle riittää se, että jonkinlai-
nen äänentoisto on olemassa. 
Toisaalta erilaiset tapahtumat asettavat erilaisia vaatimuksia äänentoistolle. 

Kiinteästi asetettu äänentoistojärjestelmä voidaan sijoittaa ja säätää opti-
maaliseksi tilaan nähden. Tämä ei ole aivan yksinkertaista, jos laitteistot 
tuodaan paikalle aina tapauskohtaisesti. 

Mahdollisten kiinteiden audiolaitteiden kanssa täytyy selvittää, kestävätkö 
laitteistot pakkasta, vai pitääkö kaikki purkaa pois aina talvikaudelle? Sa-
moin täytyy ottaa huomioon, että talvikaudellakin tulee olemaan tapahtumia, 
jotka tarvitsevat äänentoistoa. 

Lämmitys 

Tilasta ei tule lämmitettyä, mutta varsinkin esiintyjien mukavuuden takia tar-
vitaan säteilylämmittimet. Näistä tulee päättää, rakennetaanko ne kiinteiksi, 
vai onko järkevämpää hankkia siirrettävät lämmittimet. 
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Muut rakentamiseen liittyvät asiat 

Portin tekeminen 

Oviaukkoon tarvitaan portti estämään kulku kirkkoon, silloin kun ei ole ta-
pahtumia tai kun muuten halutaan pitää kirkko suljettuna.  
Paras vaihtoehto on kalteriportti, jotta tuuletus toimii tilassa, sekä että halu-
tessaan satunnainen kävijä näkee tilaan sisälle. 

Alttaritaulu 

Itäpäädyn ikkunaan on mahdollista tehdä lasinen 'alttaritaulu', mikä peittää 
ilmavirran ikkuna-aukosta sekä samalla luo hienon näkymän valon paista-
essa siitä läpi. Ikkuna-alttaritaulu toimisi samalla muistutuksena tilan histo-
riasta kirkkona. 

Lattia 
Maalattia ei ole enää toimiva, koska se tulee pölyämään ja kontrasti lasiseen 
katteeseen tulisi olemaan suuri. Hamarin sekä Bolswardin kirkoissa oli pää-
dytty kiviseen lattiaan juuri em. syistä, sekä rakennetun lattian tasaisuuden 
tuoman erilaisten käyttömahdollisuuksien lisääntymisen myötä. 
Ennen lattian tekemistä olisi hyvä keskustella museoviraston kanssa, onko 
muurien sisäpuolella vielä tarkoitus tehdä kaivauksia. Lattian tekemisen jäl-
keen kaivaukset vaativat lattian avaamista ja käyttö keskeytyisi aina kai-
vausten ajaksi. Toisaalta lattia ei poista mahdollisuutta tuleviin kaivauksiin 
ja tutkimuksiin. 

Lattiamateriaalin valintakriteerit: 
o kustannus 

o kesto 
o ulkonäkö 

o tarkoituksenmukaisuus 

Vaihtoehtoiksi sopivat parhaiten sekä talviolosuhteiden vaatimusten että kir-
kon muinaismuistoarvon takia kivi tai puu.  Kivi on tarkoituksenmukaisin 
vaihtoehto lattiamateriaaliksi. Se on kalliimpi kuin puu, mutta helppohoitoi-
sempi ja pitkäikäisempi, sekä sopii ulkonäöltään kiviseiniin. 
 

Huolto 

Lasikate 
 Lasien kestävyys ei ole ongelma. Lasirakentaminen on nykypäivää myös 

Suomen sääoloissa.   
 Tuulikuorma on huomioitu suunnitteluarvoissa. 
 Sen sijaan muurien kestävyys tuulikuorman kanssa on asia, jota voi olla 

vaikea laskea, mikäli kate rakennetaan muurien päälle. 
 Lumikuorma ei ole ongelma lappeen jyrkkyyden takia. 
 Katteen pesu onnistuu nosturin kanssa. Tarve noin kerran vuodessa. 
 Sadevesi huuhtelee katteen, mutta saumoihin kerääntyvä orgaaninen aines 

pitää pestä pois säännöllisesti. Saumat pestään ja harjataan. 



23 
 

Sadevesien käsittely 
 

 On selvitettävä, imeekö maaperä riittävästi vettä, jotta vesi  ei jää muurien 
viereen. Oletuksena voidaan pitää, että sadevesi ei ole ongelma, mutta lu-
mien sulamisesta aiheutuva pistekuorma saattaa olla. 

 Tarvitaanko vesikourut? Kouruilla saadaan ohjattua veden kuormitus muu-
rien juurelta pois, mutta saako niitä kiinnitettyä räystäälle ja muuttuuko ulko-
asu liikaa? 

Kosteusolosuhteiden muutos muurien sisäpuolella / ulkopuolella. 
 

 Routimisen ja kosteusolosuhteiden muutos. Mahdollisen katteen tekemisen 
jälkeen sisäpuolelta puuttuu suojaava lumikerros ja maaperä routii syvem-
mälle kuin ulkopuolella lumen eristämä. Samalla sisäpuolella maaperä kui-
vaa - ulkopuolella vesimäärä lisääntyy, varsinkin lumien sulamisen aikaan.  
Mitkä ovat tämän mahdolliset vaikutukset muurien vakauteen ja mikä tai 
kuka on se instanssi, joka tähän osaa vastata? 

 Kondenssivesi ei ole ongelma, koska tuuletus tulee olemaan hyvä 

Lattian siivous 

 Lattian siivous on tehtävä säännöllisesti. Kivisenä lattian siivous on helposti 
ratkaistava asia, mutta tulee huomioida säännöllisissä huoltotoimenpiteissä. 

 
5.2. Huoltotilat 

 

Iso ratkaistava asia on huoltotila. Riittävä huoltotila on tarpeellinen, kun kirkkoa ote-
taan laajempaan tapahtumakäyttöön. Huoltotila on oma rakennuksensa, jonka tulee 
sijaita rauniokirkon välittömässä läheisyydessä. Tarkempi sijainti on yksi asioista, jotka 
tulee ratkaista. Käytännössä yksinkertaisinta olisi rakentaa se Finntavernan tontille, 
mikäli se on mahdollista. Tonttia puoltaa sen hyvä sijainti liikenteellisesti ja rauniokirk-
koon nähden. Sille on hyvä liittymä Lahdentieltä ja tontille saa ainakin osan tarvitta-
vista pysäköintipaikoista. Lisäksi se on riittävän lyhyen kävelymatkan päässä kirkosta. 

Vaihtoehtoina huoltorakennukselle ovat joko uudisrakennus tai Tervapirtti, jonka mah-
dollisesti voisi siirtää Aapiskukon tontilta. Tervapirtin siirto toisi jatkumon paikallishis-
toriaan, sillä ko. rakennus on sijainnut aikanaan nykyisen Aapiskukon paikalla. 

Suunnittelun yhteydessä tulee pohtia, että voisiko tulevalle huoltorakennukselle olla 
jotakin muuta käyttöä? Mahdollisimman suuri käyttöaste toisi mukanaan lisää tuloja 
hallinnoivalle taholle. 
  



24 
 

Huoltorakennukseen sijoittuvat tilat/ratkaistavia kysymyksiä 

WC-tilat 
 Mikä on riittävä määrä? 
 Millaiselle väkimäärälle ne mitoitetaan? 
 Isomman tapahtuman yhteydessä voidaan käyttää lisänä siirrettäviä wc-kop-

peja, ns. bajamajoja 

 Onko WC-tiloista määräyksiä / suurin sallittu määritelty väkimäärä? 
 
Tilat keittiölle / pitopalveluille 

 Jonkinlaiset keittiötilat tarvitaan, sillä ”pakusta pöytään” -tyyppinen ratkaisu ei 
toimi pitkään. Etukäteen pohdittava asia on, että tarvitaanko valmistuskeittiö vai 
riittävätkö tilat, joissa voi toimia valmiiden ruokien kanssa. Jos nyt rakennetaan 
tarjoilutilat, joihin ruokaa toimitetaan valmiina ja korkeintaan lämmitetään, on 
sen muuttaminen myöhemmin suurtalousvaatimukset täyttäväksi valmistus-
keittiöksi iso työ. 

 Jos rakennetaan valmistuskeittiö, onko sille löydettävissä muuta mahdollista 
käyttöä? 

 
Varastotilaa kalustolle eli pöydille, penkeille, siivous- ja huoltovälineille 

 Varastotilaa tarvitaan mm. pöydillle ja penkeille, koska tilan käyttö tulee ole-
maan vaihtelevaa. 

 Tilan tarvitsema oma huolto- ja siivouslaitteisto tarvitsee myös sijoituspaikan 
läheltä kirkkoa. 

 Onko varastotila liian kaukana kirkosta, mikäli on Finntavernan tontilla, vai puol-
taisiko tämä tarve huoltorakennuksen sijoittumista lähemmäksi kirkkoa? 

Ensisijaisesti tarvitaan WC-tilat, sekä varastotilaa pöydille, huolto- / siivoustarvikkeille 
sekä muulle mahdolliselle kalustolle. Tähän riittää pienikin rakennus ja alkuvaiheessa 
varastotila voi olla myös lämmittämätön.  
Keittiötilat voidaan rakentaa myöhemminkin tarvittaessa, jos alkuvaiheessa tarjoilut 
valmistetaan muualla ja tuodaan paikalle vain tarjolle. 

 
5.3. Turvallisuus 

Ennen kattamisprojektin alkua on tiedettävä, kuinka paljon sinne mahtuu enimmillään 
ihmisiä. Suomen ympäristöministeriön rakennusten käyttöturvallisuusohjeessa määri-
tellään, että tilassa, jossa ei ole kiinteitä istuimia, saa ihmisiä olla kaksi jokaista käyt-
tötilan neliömetriä kohti poislukien esim. esiintymislavatila. Rauniokirkon sisätilat tulee 
mitata ja vahvistaa tilan enimmäismäärä kunnalta.  Rahoitusta hakiessa pitää pystyä 
kertomaan sallittu henkilömäärä kirkossa, jotta osataan kertoa, mitä tilassa sen val-
mistuttua voidaan tehdä ja minkälaisessa mittakaavassa.  
Pitää siis arvioida suurin mahdollinen yleisömäärä penkeillä istumassa / pöydissä / 
seisten ilman istuimia.  
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Suunnitteluvaiheessa tulee olla yhteydessä myös pelastusviranomaisiin ja käydä läpi 
heidän ohjeistuksensa, jotta kaikki tarvittava voidaan ottaa huomioon jo rakennusvai-
heessa. 
 

 Mitkä ovat pelastusviranomaisten ohjeet? 
 

 Kuka määrittelee suurimman sallitun yleisömäärän, kun tapahtumassa on ihmi-
siä myös kirkon ulkopuolella? Mitkä tekijät siihen vaikuttavat? 

 

 Hätäpoistumistiet 
o On selvää, että poistumisteitä täytyy olla enemmän kuin yksi.  
o Voiko asehuoneen kautta olla hätäpoistumistie, ja onko se riittävä? 

 

 Paloturvallisuus ja siihen vaikuttavat tekijät 
o sähköistys 

o elävän tulen käyttö 
o asiakkaiden omat laitteet: valot, äänentoisto, mahdollinen pyrotekniikka 

 

 
5.4. Rauniokirkon ympäristö 

 

Pysäköinti 

Onnistuneen kokonaisuuden aikaansaamiseksi on pysäköinti tehtävä sujuvaksi. Rau-
niokirkon sijainnista johtuen lähes kaikki kävijät tulevat autoilla. Pysäköintitilaa on ol-
tava riittävästi ja sen on oltava tarpeeksi lähellä, häiritsemättä silti toimintaa kirkossa. 
Pysäköintiä suunnitellessa on otettava huomioon sekä henkilö- että linja-autot. 
 
Päätettäviä asioita: 
 

 Paljonko pysäköintitilaa tarvitaan? 
o Määritteleekö laki pysäköintitilan määrän? 
o Voiko Finntavernan tonttia käyttää pysäköintitilana? 
o Mihin pysäköinti sijoittuu, jos Finntavernan tontille sijoittuu huoltoraken-

nus? 
 

 Pysäköinti Aapiskukkoon 
o Onko liian kaukana 

o Vaatii kulkuväylän Lahdentien yli tai ali 
 

Ympäristö 
 
Ympäristössä on muutamia seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon. 
 
Melu 

 Poistaako kate Lahdentien meluhaittaa kirkon sisältä? 
 Maanviljelyksen koneiden mahdollisesti aiheuttama meluhaitta 
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Lietteen yms. levityksen tuoma hajuhaitta 

 On vain tiettyyn aikaan vuodesta, miten siihen voi varautua 
 
Muut mahdolliset rakennushankkeet ympäristössä 

 Mikä on lähiympäristön tulevaisuus: pysyykö maanviljelysmaana, vai onko tu-
lossa mahdollisesti rakennushankkeita tms. 

 
Lahdentien ylityksen turvallisuus: silta tai alikulku? 

 Onko tarpeen suunnitella silta Lahdentie yli tai vaihtoehtoisesti alikulkutunneli,  
jotta kävelyliikenne Lahdentien yli olisi mahdollista ja turvallista? 
o Onko mahdollista? 
o kuka kustantaa: kunta/kirkon hallinnoija/ELY-keskus? 

 
Kunnallistekniikka 
 

 Ennen huoltorakennuksen suunnitelmien aloittamista on selvitettävä, missä 
menee kunnallistekniikka ja miten siihen saa loogisimmin liittymän. 

 
Ympäristönsuojelu 
 

 Onko huomioitavia asioita luonnonsuojelullisista tai muista ympäristöpoliittisista 
syistä? Tätä on tiedusteltava kunnan ympäristölautakunnalta. 
 
 
5.5. Markkinointi 

 
Lasikatettu rauniokirkko tarvitsee onnistuneen markkinoinnin. Markkinoinnin pohja-
ajatuksia ovat mm. seuraavat: 

 Tarinallisuus: rauniokirkon tarinan ja sen historian kirjoittaminen tapahtumien ja 
tuotteiden taustalle. Ilman tarinaa ja brändäystä on vaikeampi saada rahoitusta, 
tapahtumia jne. 

 Kansanliike Pro rauniokirkko: me-hengellä saadaan näkyvyyttä ja myönteistä 
julkisuutta, mikä tuo positiivisen lumipalloefektin rahoittajien ja tapahtumajär-
jestäjien suuntaan. 

 Tarina ja rauniokirkko itse tulee kytkeä osa jotakin laajempaa kokonaisuutta, 
o Osana ketjua Hämeelinna – Pälkäne – Tampere 

o Pyhiinvaellusreitin osana, jopa sen keskipisteenä? 
 Julkisuus: valtakunnallisen näkyvyyden saaminen on elintärkeää. Myös kan-

sainvälisen mielenkiinnon herättäminen tulee olla tavoitteena. 
 Lasiarkkitehtuurin näyte  

o Olisiko rauniokirkko ”ensimmäinen?” keskiaikainen kivikirkko Euroopassa, 
joka on katettu lasilla ja otettu tapahtumakäyttöön?  Arkkitehtuurin vaikutus 
julkisuuteen voi olla huomattava. 

 Kenelle markkinoidaan? 
o Onko rauniokirkon rooli toimia tapahtumapaikkana, vai huomioidaanko yk-

sittäiset kävijät? 
o Tarvitaanko kesäaikainen päivystys: opastus/kahvila? 
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Rauniokirkolle tulee tehdä selkeä markkinointisuunnitelma, joka on kytketty kunnan 
omaan markkinointiin. Oikein tehdyllä markkinoinnilla saadaan luotua rauniokirkon 
brändi, joka edesauttaa tilojen tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä ja myyntiä. 

Jos lasikattamisprojekti päätetään käynnistää, tulee brändääminen aloittaa heti, sillä 
se on tärkeä työkalu rahoituksen hankkimisessa. 

Useiden teemojen sekä erilaisten valmiiden tapahtumatuotteiden myynnin takia on 
syytä pohtia, miten niitä myydään, jotta saadaan mahdollisimman suuri käyttöaste ti-
laan. Tuotteiden tekemisen jälkeen kannattaa panostaa aktiiviseen markkinointiin esi-
merkiksi provisiopohjaisella myyntiperiaatteella. Näin toiminnan pyörittäjälle ei ai-
heudu kuluja myymisestä, mutta käyttöä saadaan varmasti enemmän, mitä saataisiin 
pelkästään odottamalla oma-aloitteisia yhteydenottoja. 
 
 

5.6. Omistussuhteet ja muut hallinnolliset yksityiskohdat 
 

Tilan käyttötarkoituksen muutos 

 Rauniokirkko on nyt kiinteä muinaismuisto eikä enää kirkko. Mikä se on jos ka-
tetaan ja otetaan käyttöön tapahtumatilana ja onko sillä merkitystä? 

 Muuttuuko muinaismuisto kiinteistöksi, mikäli kate kiinnitetään muureihin ja 
onko tällä merkitystä? 

 Pysyykö muinaismuistona, jos kate on omilla perustuksillaan ilman kosketusta 
muureihin (vrt. Hamarin kirkko Norjassa, jossa museo omistaa rauniot ja valtio 
katteen)? 

 Mikä on museoviraston kanta tilan käyttötarkoituksen muutokseen ja omistuk-
seen (kiinnostaako omistus museovirastoa, ottaen huomioon kattamisen mer-
kitys raunion suojelun näkökulmasta)? 

 Vakuutusyhtiön, kunnan, kaavoittajan, rakennusmääräysten kanta?  
 

Omistussuhde 
Rauniokirkon omistaa tällä hetkellä Pälkäneen seurakunta, ja se on vuokrattuna Van-
han Kirkon Suojeluyhdistykselle. Ennen projektin aloitusta on selvitettävä eri vaihto-
ehdot omistussuhteen kannalta. Mahdollisiin omistus- ja hallintasuhteiden muutoksiin 
on tehtävä riittävän pitkät sopimukset. Vaihtoehtoina on joko vuokrasuhteen jatkami-
nen, tai rauniokirkon ostaminen tarvittavine maa-alueineen.  
 
Ostaja tai vuokraaja voisi olla: 

 tarkoitusta varten perustettava säätiö 

 Pälkäneen Vanhankirkon suojeluyhdistys ry 
 Pälkäneen kunta 
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Tontti- ja kaava-asiat 

Finntavernan tontti 
 Yhtenä mahdollisuutena on huoltorakennuksen ja / tai pysäköintitilojen sijoittu-

minen ns. Finntavernan tontille. Maanomistajalta tulee selvittää, onko  mahdol-
lista hankkia / saada tonttia tähän käyttöön. 

 
Kaava-asiat 

 Vaikuttaako tilan käyttötarkoituksen muutos kaavaan? Rauniokirkko sijaitsee 
yleiskaava-alueella. Tarvitaanko rauniokirkon ympäristön asemakaava?  
 

Kiinnityksiin sekä muurien kuntoon liittyvät asiat 

 Lasikattamiseen on lupa museovirastolta, mutta käytännön asioista ei ole vielä 
tarkempaa selvitystä. Yhteistyössä museoviraston kanssa selvitettäviä asioita 
ovat ensisijaisesti katteen rakenteet 

o Voidaanko rauniokirkon muureihin tehdä ulkopuolelle näkymättömiä 
kiinnityksiä katetta varten? Kiinnitykset tarkoittaisivat käytännössä hal-
kaisijaltaan n. 100mm reikiä kiviin muurin päällä. 

o Muuttuuko rauniokirkko kiinteistöksi, jos se katetaan? Jos muuttuu, onko 
tilanne kiinnitysten suhteen erilainen? 

o Mikäli kate tehdään omien perustusten varaan, aiheuttaako se lisätutki-
musten tarvetta niiltä osin, mitä ei ole vielä tutkittu, vai voidaanko olettaa 
että perustusten alle jäävät alueet säilyvät ennallaan?  

o Onko suunnitelmissa kaivauksia kirkon sisäpuolella, vai riittääkö nykyi-
set tehdyt tutkimukset?  

o Tarvitseeko museoviraston edustajan olla paikalla perustuksia tehtä-
essä? 

 Muurien kuntoon liittyvät tekijät: 
o Muurien tukeminen vaakasuunnassa katerakenteessa, mikäli kate pe-

rustuu muurien päälle. Onko otettu riittävästi huomioon suunnitelmissa, 
ettei lisäkuorma levitä muureja? 

o Restauroija Virve Suominen on tutkinut muureja ja hänen mukaansa 
muurien sisäosasta ei ole tietoa ja se on riski kestävyydelle. Voiko tämä 
olla ongelma tartunnoille ja rakennelman kestävyydelle? 

o Ainakin asehuoneessa muurien sisäosa on tyhjä: muurin sisällä on ollut 
pyöreitä kiviä, jonka laastin on vesi syövyttänyt. 

o Onko muurit mahdollista tutkia jostakin kohdasta esim. avaamalla tai tut-
kaamalla? 

o Muurit pitää saumata uudelleen niiltä osin, kun sitä ei ole vielä tehty. 
o Onko perustus käyty läpi kaikkialta? 

o Jos muuri liikkuu ja ”elää”, mitä se tarkoittaa katerakenteelle? 
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5.7. Vakuutukset 

Vakuutuksia otettaessa on jälleen otettava huomioon käyttötarkoitus ja se, onko rau-
niokirkko kattamisen jälkeen kiinteistö ja muinaismuisto. On pohdittava tarkkaan ne 
riskit, jotka voivat kohdata niin rauniokirkkoa kuin tapahtumia, jotta vakuutuksesta saa-
daan kattava. 

Minkälaisen vakuutuksen kate tarvitsee, mitkä ovat riskit katteelle? 
o ennakoimattoman kova myrsky / luonnonilmiö 
o ilkivalta 
o muurien liikkeet 
o muut riskit? 

Vakuutukset tapahtumatilalle ja vierailtavalle muinaismuistolle 
o Tarvitseeko rauniokirkon hallinnoijan vakuuttaa yksittäiset alueella liikkuvat ja 

kirkkoon omatoimisesti tutustuvat kävijät? 
o Tapahtumien vakuutukset? Jokaiseen erikseen vai yleinen tapahtumavakuutus 

pohjana? 

o Mitä vakuutuksia tuleva huoltorakennus tarvitsee? 

 

 

 

6. Vaikutukset ja jatkosuunnitelmat 

 
Rauniokirkon kattaminen lasikatteella toisi kunnalle suuren julkisuusarvon, koska olisi 
ensimmäisiä keskiaikaiselle harmaakivikirkolle tehtyjä lasikatteita Euroopassa. Myös-
kään lasikatteen suojaavaa merkitystä vanhalle muinaismuistolle ei voi liikaa korostaa, 
koska kate pysäyttäisi rapautumisen ja poistaisi jatkuvan saumojen korjaamisen tar-
peen.  
Pälkäne tunnetaan oman kuntansa ulkopuolella paljolti rauniokirkostaan. Visit Finlan-
din sekä Visit Tampereen näkemyksissä se on yksi kunnan vetovoimatekijä, juuri tun-
nettuvuutensa takia. 
Sen havaitsee ja tunnistaa lähes käytännössä jokainen Lahdentietä ajava ja on siksi 
keskeinen maisemallinenkin maamerkki. Tällä hetkellä rauniokirkon pimeän vuoden-
ajan valaistus ei ole riittävä, vaikka nimenomaan talven pimeyttä (pohjoisen Suomen 
erikoisuutta) tulisi hyödyntää valaistuksella ja kääntää se mahdollisuuksiksi.  

Tätä jo olemassa olevaa, huomattavaa julkisuusarvoa nostaisi olennaisesti lasikatteen 
kaltainen näkyvä ja rohkea hanke. Idean tuoreus sekä sen arkkitehtoniset että suoje-
lulliset arvot toisivat tunnettuvuutta laajemmassakin mittakaavassa, kuin vain valta-
kunnan tasolla. Onnistunut arkkitehtuuri toisi alan piireissä huomattavan näkyvyyden 
myös ulkomailla, mikä lisäisi kävijöitä kunnassa. 

On tärkeää alkaa systemaattisesti luoda rauniokirkolle omaa brändiä. Sen ympärille 
kirjoitetaan kiehtova tarina liittyen kirkon historiaan ja muutoksiin sen käytössä, sitoen 
eri aikakaudet yhteen kokonaisuudeksi. Olennaista on liittää kirkko eri aikakausiin, 
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sekä valtakunnan että Euroopan tasolla. Mallia ja ideoita brändille sen eri tasoille ja 
käyttöideoille on haettavista Euroopasta. Esimerkiksi Espanjassa ja Ranskassa on 
paljon hyvin suosittuja pyhiinvaellusreittejä, jotka vetävät patikoimaan tuhansia ihmisiä 
vuosittain. Huolimatta siitä, että ikivanhojen, Unescon maailmanperintökohteiden jouk-
koon kelpuutettujen pyhiinvaellusreittien kanssa ei suomalaisissa sääolosuhteissa 
tehty reitti voi koskaan kilpailla, ovat pyhiinvaellusreitit  idea, jota Suomessa ei juuri 
olla käytetty vaellus- ja elämysmatkailun osana. Rauniokirkko olisi luonteva osa täl-
laista pyhiinvaellusreittiä, ollen katettuna sen ehdoton kohokohta. 

Tarinabrändäyksessä kannattavinta on luoda yksi päätarina, josta tehdään useita eri-
laisia kerroksia omine sivujuonteineen. Näille voi luoda erilaisia teemoja sekä tapah-
tumatuotteita, jotka pohjautuvat kuitenkin päätarinaan. 

 
6.1. Vaikutukset 

Rauniokirkko 

Huolimatta tämän raportin pohdinnoista rauniokirkon käyttötarkoituksen laajenemi-
sesta nykyisestä rauniosta monipuoliseksi tapahtuma- ja kulttuuritilaksi, on suurimpia 
yksittäisiä vaikuttimia lasikatteen rakentamiseen itse muinaismuiston suojelu. Pälkä-
neen rauniokirkkoa on vuosien mittaan korjailtu, tuettu ja pyritty pelastamaan myös 
tuleville sukupolville. Lasikate pysäyttäisi sään aiheuttamaa eroosiota ja vähentäisi ra-
dikaalisti tulevia korjaustarpeita. Vertailukohtana tällaiselle suojelulliselle toimenpi-
teelle on Kilfenoran katedraali Irlannissa. Ainutlaatuinen, ilman katetta hiljalleen mu-
reneva muinaismuisto on suojaamisen ja suojelemisen arvoinen myös Pälkäneellä. 

Pälkäneen kunta 

Kunnan imagoarvolle hanke olisi todella huomattava. Hanke toisi enenevässä määrin 
uusia ihmisiä käymään kunnassa, tietoisuus kunnan tarjonnasta sekä mahdollisuuk-
sista lisääntyisi. Tämä tuo kuntaan rahaa paikallisten palveluiden käyttämisen muo-
dossa. Lisäksi Pälkäneen kunta saa arvokkaan markkinavaltin luodessaan positiivista 
kuntakuvaa mahdollisille uusille asukkaille.   

Paikalliset yrittäjät 

Paikkakunnalta löytyy paljon eri alojen yrittäjiä. Onnistuessaan hanke luo lisää työ-
mahdollisuuksia ja asiakkaita jo olemassa oleville yrityksille, mutta myös luo uusia yri-
tyksiä ja työpaikkoja. 

Rakentaminen sekä materiaali tulevat väkisin pääosin muualta, koska paikallisia re-
sursseja ei ole. Sen sijaan esimerkiksi arkkitehtisuunnittelua löytyy paikalliselta ta-
solta, ellei lasikatteesta päätetä järjestää arkkitehtikilpailua. Kilpailun onnistumisen 
kannalta tulisi palkintosumman olla huomattava, että se kiinnostaisi nimekkäitä arkki-
tehteja. Arkkitehdin nimekkyys taas toisi lisää julkisuusarvoa etenkin ulkomailla. 

Hankkeen (hankkeella tarkoitetaan tässä tapauksessa koko hanketta alkaen rauniokir-
kon lasikattamisesta myyntiin ja käyttöön) onnistumisen ja sitä kautta hyvän palvelun 
edellytyksenä on eri alojen yrittäjien saumaton yhteistyö. Tärkeimpinä osa-alueina 
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ovat majoituspalveluiden sekä ruokapalveluiden tarjoajat. Lisäksi mukaan on kytket-
tävä mm. erilaisten ohjelmapalveluiden tarjoajat ja kuljetuspalveluyrittäjiä. 

Toiminnan lisääntyessä hyödynsaajina tulee olemaan em. alojen toimijoiden lisäksi 
kasvavan alueella liikkuvan ihmismäärän myötä ainakin paikalliset käsityöyrittäjät, 
kaupat, kahvilat, ravintolat, erityisesti Aapiskukko. 

Asiakkaille on pystyttävä tarjoamaan tarvittaessa kokonaisuuksia, jotka sisältävät tie-
tyn tapahtuman rauniokirkossa sekä ruokailut ja tarvittaessa majoitukset ja kuljetukset. 
Nämä ovat rauniokirkon omia tapahtumatuotteita. 

 
6.2. Kustannukset 

 Lasikate 

o tarjouspyynnöt katteesta on hyvä ottaa ”avaimet käteen” -periaatteella 

o varovainen kustannusarvio katteelle on n. 700.000 €, sis. sekä rakentami-
sessa että pystytyksessä oppilastyötä 

 Lattia: kivi / puu 
 Sähkötyöt 
 Valaistus 

 Kunnallistekniikka 
 Pysäköintitilat 
 Äänentoisto 

Kaikelle tarvittavalle ei hintoja ole olemassa, mutta pelkästään kate, lattia, sähkötyöt, 
valaistus, äänentoisto, portti sekä mahdollinen alttaritaulu nostavat budjetin yli 
1.000.000 euroon. 

 Huoltorakennus 

o pienimmillään tarvitaan WC-tilat ja varasto, jolloin kustannus jäänee hyvin-
kin alle 100.000€. Mikäli varastotila ei ole lämmitetty, päästään aika pienillä 
kustannuksilla, mutta kylmä varastotila asettaa rajoituksia sille, mitä siellä 
voi säilyttää. 

o Mikäli tehdään uudisrakennus tai siirretään Tervapirtti, kustannukset ovat 
minimissään 200.000€, riippuen luonnollisesti rakennuksen koosta, ulko-
asusta ja varustelusta. Keittiön varustelutaso vaikuttaa myös hintaan paljon. 

o osan kustannuksista voi säästää talkootyöllä rakentamisessa 
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6.3. Rahoituslähteitä 

Rauniokirkon kattamisen ja tulevan käytön aikaansaamiseksi kannattavinta olisi saada 
1-3 isompaa rahoitusveturia ja useita pieniä rahoittajalähteitä sitä tukemaan. 

EU 
o Suoraan komissiolta haettavat olemassaoleviin ohjelmiin liittyvät rahoitukset, 

esim: 
o Matkailu 
o Syrjäisten alueiden kehitys 
o Kehittyvien alueiden liepeillä olevat kohteet 
o Eri maiden välinen yhteistyö kulttuurissa / matkailussa / innovaatioissa ? 
o Valtakunnallisista ohjelmista haettavat rahoitukset 

Suomen Kulttuurirahasto 

Säätiöt 
o Kordelin 

o Emil Aaltonen 
o Kone 

o ME-säätiö 
 

Joukkorahoitus: mikä vastineena? 
o Nimilaatta seinään / taulu pihalle 
o Konserttilippuja alennuksella 

o Nimikkopenkki: lahjoittamalla esim. 1000e saa yhteen kirkkoon tulevista siirret-
tävistä penkeistä laatan ”Tämän penkin on lahjoittanut –” 

o Kutsuvierastapahtuma / omat avajaiset 

Yritykset, sponsorointi: mikä vastineena? 
o Puhdas sponsorointi 
o Mukaan ostamalla 'käyttöpäiviä' 
o Mahdollisuus käyttää Show roomina, valokuvauspaikkana, PopUp-tapahtuma-

paikkana ”jäsenhintaan” 
o Tietty määrä käyttöpäiviä ilmaiseksi 

Yksityiset lahjoitukset 
o Nimilaatta seinään / taulu pihalle 
o Konserttilippuja alennuksella 
o Nimikkopenkki 
o Kutsuvierastapahtuma / omat avajaiset 

Teräs- sekä lasitoimittajien sponsorointi katerakenteissa 

Oppilastyö rakentamisessa 
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6.4. Yhteenveto ja toimenpiteet 
 

Varsinkin ulkomailla tapahtuneiden benchmarkkausmatkojen sekä haastatteluiden pe-
rusteella, mahdollinen lasikattaminen vaikuttaa perustellulta hankkeelta. Varsinkin Ha-
marissa on tehty aktiivisesti työtä kirkon eteen ja siitä on noussut vetonaula kaupun-
gille, tärkeä osa kaupunkikuvaa. Samoin kuin Bolswardissa, jossa kirkko on näkyvä 
osa kuntakeskustaa ja luonnollinen tapahtumapaikka hyvin erilaisillekin tapahtumille. 
Bolswardissa käyttöaste voisi olla paljonkin parempi, mikäli markkinointia tehtäisiin 
aktiivisemmin.  
Rauniokirkon kattaminen lasilla tulisi olemaan iso projekti, joka vaatii huolellisen suun-
nittelun ja joka olisi myös näkyvä projekti valtakunnankin tasolla. Tämä näkyvyys olisi 
hyvä käyttää hyväkseen markkinoinnissa, jolloin tunnettuvuus mahdollisena tapahtu-
mapaikkana olisi jo etukäteen tiedossa.    
 
Esiselvityshanke on myös nostanut esiin paljon kysymyksiä joita pitää ratkaista, jotta 
projektista tulee onnistunut.  

 
Koko kattamisprojekti tulee hankkeistaa ja luoda realistinen aikataulu. Ennen sitä on 
kuitenkin muutama selvitettävä asia, ennekuin edes rahoitusta kannattaa lähteä ha-
kemaan. 
 
1. Museovirastolta on lupa lasikatteeseen, mutta tarkempia keskusteluita katteen ra-

kentamistavasta ei ole ollut. Tulee selvittää yhteistyössä museoviraston kanssa, 
minkälainen kattamisrakenne on soveliain tulevan käyttötarkoituksen sekä raunioi-
den säilymisen kannalta. 

2. Pitää sopia kuka rauniokirkon omistaa ja kuka mahdollista hanketta hallinnoi. Sa-
moin mahdollisten muiden maa-alueiden vuokraus tms. pitää selvittää. 

3. Tulee päättää käyttötarkoitus, eli onko lasikatettu rauniokirkko vain tapahtuma-
paikka vai onko se myös avoinna matkailijoille ja satunnaisille kävijöille. 

4. Rahoituksen hankinta. Rahoituksen hankinta on lähes täysipäiväinen työ ja se 
omana hankkeenaan kestää vähintään vuoden, sillä monien säätiöiden yms. ha-
kusyklit ovat vähintään vuoden mittaisia.  
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