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Avoimet ovet
- opas kirkon aukioloon
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1. ESIPUHE: VIERAANVARAISUUDEN VIESTI

Ystäväni asui perheineen pitkään ulkomailla. 
Perheen kuopus oli innokas piirtelijä, ja aivan 
erityisesti hän tykkäsi piirtää kirkkoja. Ulkomail-
la vietettyjen vuosien aikana perheen arkistoi-
hin kerääntyi kymmeniä, ehkä satoja pienen 
lapsen piirroksia erilaisista kirkoista.

Kun perhe muutti takaisin Suomeen, lapsi jat-
koi kirkkojen piirtämistä. Mutta yksi asia piirus-
tuksissa muuttui. Kirkkojen ovet olivat kiinni.

Tämä opas on laadittu rohkaisuksi ja tueksi seu-
rakunnille, kun mietitte, miten kirkkojenne ovet 
voisivat olla auki seurakuntalaisia, matkailijoita, 
pyhiinvaeltajia ja satunnaisia kulkijoita varten. 
Jokaisen seurakunnan tilanne on erilainen, joten sopivat ratkaisut 
on etsittävä paikallisesti. Ottakaa oppaasta se, mikä teitä palvelee ja 
ohittakaa se, mikä ei ole teille ajankohtaista.

Avoinna oleva kirkko lähettää vieraanvaraisuuden viestin. On aina 
arvokasta, kun ihminen haluaa astua kirkon ovesta sisään. Syy voi 
sananmukaisesti olla maan ja taivaan väliltä: jumalanpalvelus, hiljen-
tyminen, arkkitehtuurin ihasteleminen, pyhiinvaellus tai vaikka tarve 
tulla kahville, lämmittelemään tai käymään vessassa. 
Kirkkotilojen avaaminen voi tapahtua askel kerrallaan. Tavoite tulee 
kuitenkin pitää selkeänä mielessä. Kirkkojen ovet on saatava auki. 
Kirkoista tulee tehdä avoimia ja kutsuvia levähdyspaikkoja sekä eläviä 
kohtaamispaikkoja. 

Jospa tulevaisuudessa myös suomalaislapset piirtävät kirkkoja, joissa 
ovet ovat auki. Avoin kirkon ovi on vahva viesti: olet tervetullut, olem-
me odottaneet sinua.

Mari Leppänen
Piispa
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2. AVOIMET OVET STRATEGISENA VALINTANA

Olin sopinut tapaamisen aivan tavallisen suomalaisen seurakun-
nan pääkirkkoon. Saavuin paikalle kymmenisen minuuttia etu-
ajassa. Pysäköin auton kirkon parkkipaikalle ja kiipesin rinnettä 
ylös kirkon ensimmäiselle ovelle. Se oli suljettu. Kävelin seuraavalle, 
pääovelle, joka sekin oli suljettu. Kävelin kolmannelle, ja sitten nel-
jännelle, jotka olivat molemmat – suljettuja. Kiersin tämän jälkeen 
takaisin ensimmäiselle ovelle etsien samalla tietoa kirkon aukiolos-
ta. Niitä ei löytynyt. Ensimmäiselle ovelle palattuani, ovi oli tällä vä-
lin avattu. Sain lämpimän vastaanoton. Olin odotettu vieras. Kaikki 
meni hyvin, jahka olin päässyt sisään.

Kokemus on yllättävä vai onko 
sittenkään? Suljettujen ovien 
viestin pani merkille myös kirk-
kotilojen kehittämistä pohtinut 
työryhmä, joka kuvasi sitä seuraa-
vasti: 

Kirkon lukitut ovet on vahva ja 
voimakas symboli, joka yllättää 
usein niin turistit kuin paikalliset 
ihmisetkin. Tiedämme että esi-
merkiksi Etelä-Euroopan perinne 
on toisenlainen; kirkon ovet ovat 
päivisin aina pääsääntöisesti 
auki. Meillä ovien kiinni pitämis-
tä on perusteltu erilaisilla syillä; 
henkilöstöpulalla, taloudellisilla 
haasteilla, varkauksien tai muun 
tihutyön pelolla. (Saman katon 
alle 2019, 29.) 

Raportti kehotti kuitenkin ”löy-
tämään yhä enemmän sellaisia 
ratkaisuja, joissa ovet voidaan 
mahdollisimman paljon pitää 
vapaaehtoisvoimin auki ja tarjo-
ta sen lisäksi keskusteluapua ja 
mahdollisuutta rukoilemiseen.” 
Samalla kiinnitettiin perustellusti 
huomiota tilojen turvallisuusnä-
kökohtiin ja muihin vaadittaviin 
käytännöntoimiin. 

 Samalla linjalla on jatkanut myös 
tätä kirjoitettaessa viimeisin ko-
konaiskirkon Ovet auki – Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon stra-
tegia vuoteen 2026, joka kutsuu 
jo nimensä mukaisesti seurakun-
tia avoimuuteen. Avoimuus ilme-
nee asenteiden ja kohtaamisten 
lisäksi myös aivan konkreettisissa 
tiloissa. Strategia kannustaa seu-
rakuntia ”uudistamaan kirkko-
tilojen käyttöä” ja ”avaamaan 
seurakuntien tilat omaehtoista 
hiljentymistä ja vapaaehtoisten 
järjestämää toimintaa varten”.

Mandaatti kirkkojen aukiolon laa-
jentamiseen on vahva. Tahtotilan 
lisäksi tarvitaan myös käytännön 
toimia, jotka mahdollistavat au-
kiolon laajentamisen. Käsittelem-
me tässä oppaassa sekä aukioloa 
tukevia uskon perusteita että 
niiden toteuttamisen käytännön 
välineitä. Lopuksi kerromme 
kahdesta seurakunnasta, jossa 
kirkkojen laajempaan aukioloon 
on jo panostettu ja annamme 
kirkkoherrojen kertoa, mitä 
heidän kokemuksistaan voidaan 
oppia.
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Jumalan läsnäolon merkki

Kaiken kirkossa tapahtuvan tulee 
tukea seurakunnan elämää ja 
todistaa sen uskosta. Avoin kirkko 
todistaa Jumalan rakkaudesta 
ja vieraanvaraisuudesta kaikkia 
ihmisiä kohtaan. ”Vain kaikille 
avoin kirkko on uskottava Kris-
tuksen kirkko”, sanotaan jo Kir-
kon saavutettavuusohjelmassa. 
(Saavu - Kirkon saavutettavuus-
ohjelma 2012.)
 
Kirkkorakennus on usein sekä 
seurakunnan että maailmanlaa-
juisen kristillisen kirkon selkein 
ja keskeisin symboli paikkakun-
nalla. Kirkon konkreettinen auki 
pitäminen on siten viesti kaikille 
paikkakunnalle asuville ja vierai-
leville, ei vain seurakunnan omille 
jäsenille. Yhteisö, jonka ovet 
ovat pääosin suljettuina ja jonka 
tilojen aukiolosta on vaikea saada 
selvää, ei toivota uusia ihmisiä 
tervetulleeksi.

Pelkkä aukiolo ei kuitenkaan 
vielä riitä. Seurakunnan on hyvä 
pohtia myös sitä, miksi kirkkoja 
pidetään avoinna ja mitä sillä 
tavoitellaan ja kerrotaan. Perin-
teisesti kirkkoon on tultu hiljenty-
mään ja etsimään turvaa. Tällai-
sena kirkko on lähes universaali 
merkki Jumalan etsimisestä ja 
hänen läsnäolonsa löytämisestä. 
Kirkkotilojen monimuotoistuessa 
myös tilojen merkitykset ja toi-
minnallisuudet monipuolistuvat, 
ja ehkä myös viesti syvenee. 
Kirkkotiloja tutkineen Bert Daele-
mansin (SJ) mukaan kirkko avau-
tuu kokemuksen tasolla kolmella 
eri tavalla: yksittäisen vierailijan 
näkökulmasta ilmapiirinä, kau-
pungin tai rakennetun lähiyhtei-
sön näkökulmasta tienviittana ja 
jumalanpalvelusta viettävän seu-
rakunnan näkökulmasta näyttä-
mönä. (Daelemans 2015, 15.)

Kirkon laajempaa aukioloa pohti-
van seurakunnan on hyvä kiin-
nittää huomiota näistä jokaiseen. 
Ensinnäkin tienviitan tulee olla 
kutsuva ja rehellinen, jotta ihmi-
set voisivat ylipäätään 
löytää tiensä kirkkoon, 
eikä annettu viesti tuot-
taisi pettymystä. Toi-
seksi ovien avauduttua 
ilmapiirin tulee toivottaa 
vierailija tervetulleeksi 
ja kutsua häntä turval-
lisesti uskon aarteiden 
ääreen. Kolmanneksi 
esiin nousee kirkon 
ensisijainen käyttö siellä 
vietetyn jumalanpalve-
luselämän näyttämönä, 
joka kutsuu vierailijaa in-
himillisellä lämmöllään 
ja hengellisellä syvyy-
dellään yhä syvemmälle 
uskon salaisuuksiin.  

Samalla on hyvä huo-
mata, että kirkko 
todistaa tällä tavoin 
kristillisestä uskosta 
myös niille, joille paikal-
linen kieli ja kulttuuri 
ei muutoin aukea. Siksi 
kirkoissa olisi hyvä olla 
yksinkertaiset perus-
tiedot seurakunnasta 
ja kristillisestä uskosta vieraan-
varaisella tavalla kansalliskielten 
lisäksi myös muilla tarvittavilla 
yleisimmillä kielillä. Tämä koskee 
myös diakoniaa ja sielunhoitoa. 
Suomalainen toimiva mutta 
kirkkotiloissa vain harvoin näkyvä 
diakonia on maailmalla pääsään-

töisesti tuntematon poikkeus.

Avoin kirkko nostaa erityisellä 
tavalla esiin viestinnän merkityk-
sen. Viestin tulee olla saatavilla ja 

avautua tavalla, joka ei torju vai-
keudellaan ja vieraudellaan vaan 
houkuttelee ja kutsuu tutustu-
maan niihinkin asioihin, jotka 
saattavat olla ennalta tuntemat-
tomia. Saavutettavuus koskee 
kaikenlaisia ihmisiä.

3. AVOINTEN OVIEN VIESTI JA VAATIMUS

Kirkko on samaan aikaan sekä inhimillinen rakennus että Juma-
lan kohtaamisen paikka seurakunnan elämän keskellä. Saman 
katon alle – raportti kuvaa kirkkorakennusta perinteiseen tapaan 
Jumalan asuinsijana (domus Dei) ja seurakunnan kotina (domus 
ecclesiae). Tämä määritelmä toimii avaimena sen ymmärtämiseen, 
mikä kirkkotila teologisessa mielessä on ja miten sitä voidaan käyt-
tää kirkkojärjestyksen mukaan ”sen pyhyyteen soveltuvilla tarkoi-
tuksilla”. (Saman katon alle 2019, 9; KJ 14:2,1.) 
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Osallisuuden paikka ja yhteisö

Työpaikka ja tehtävä

Saavutettavuuteen oleellisesti 
kuuluva fyysinen esteettömyys 
todistaa siitä, ketkä kirkkoon ovat 
tervetulleita. Liikkumiseen ja 
aistimiseen liittyvät kysymykset 
kytkevät kirkon uskon suoraan 
sen rakennettuun ympäristöön. 
Kulkua ja oleskelua helpotta-

vat ratkaisut kuten luiskat ja 
saniteettitilat kuuluvat näiden 
kysymysten pariin. Laajennettu 
aukiolo merkitsee väistämät-
tä panostusta kaikkeen siihen, 
mikä mahdollistaa eri tavoin 
kykenevien kirkossa vierailijoiden 

osallisuuden. Esimerkiksi esteet-
tömän wc:n tarjoaminen ei ole 
vain käytännöllinen vaan myös 
teologinen kysymys, joka kertoo 
yhteisön uskosta ja arvoista ja 
parhaimmillaan todistaa myös 
rakastavasta Jumalasta. 

Samaan aihepiiriin kuuluvat 
myös kysymykset eri ikäisten 
osallisuudesta, joihin on kirkolli-
sessa päätöksenteossa määrätty 
kiinnittämään erityistä huomiota: 

Kirkon käyttämisestä päättävät 
kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai 
seurakuntaneuvosto yhdessä. 
Kirkkoherra valvoo kirkon käyt-
töä.    (KJ 14:2) 
Lapsen edun edistämiseksi kir-
kollisen viranomaisen on pää-
töksen valmistelussa arvioitava 
ja otettava huomioon sen vaiku-
tukset lapsiin.  (KJ 23:3) 

Kirkon aukiololla on selvästi 
lapsivaikutuksia, kun pohditaan, 
miten avoin kirkko ottaa lapset 
vastaan ja palvelee paikallisyh-
teisön laajempia tarpeita. Tämä 
tulee selvästi esiin kahden esi-
merkin kautta. 

Erään seurakunnan laajan strate-
giaprosessin yhteydessä kaupun-
gin varhaiskasvatuksen ammat-
tilaiset toivoivat seurakunnalta 
selvää informaatiota siitä, milloin 
ja millä ehdoilla heillä olisi lupa 
vierailla arkena kirkossa ja mitä 

siellä voisi tehdä lasten kanssa. 
Kyse ei niinkään ollut toiveesta, 
että seurakunta järjestäsi heil-
le erityistä toimintaa, vaan että 
he saisivat itse vierailla kirkossa 
osana omaa kasvatustyötään. 
Seurakunnan on hyvä pohtia 
päätöksenteossaan myös tällai-
sia kysymyksiä. Avoimet kirkot 
muuttavat avainten vallan perin-
teisesti tekemän jaon “meihin” 
ja “heihin” ja ”omaan” ja ”toisten” 
toimintaan. Avoin kirkko tekee 
yhteistyötä varjelematta musta-
sukkaisesti omaansa. 
Toisessa seurakunnassa taas 

pantiin merkille se, kuinka kirkon 
pandemia-aikana laajentunut 
aukiolo toi kirkkoon kasvavassa 
määrin lähialueen lapsia tutki-
maan paikkoja ja leikkimään. 
Tähän kutsui erityisesti kirkko-
tilaan lapsia varten rakennettu 
oma paikka, joka kutsui leikki-
mään myös jumalanpalvelusten 
ulkopuolella. Tämä tuotti paljon 
iloa kirkon aukiolosta vastanneil-
le vapaaehtoisille, mutta herätti 
myös kysymyksiä osallisuudesta, 
turvallisuudesta ja vapaaehtois-
ten koulutuksesta.

Avoin kirkko kutsuu väistämät-
tä pohtimaan monipuolistuvan 
käytön mahdollisuuksia ja rajoja. 
Olemme tottuneet esimerkiksi 
Tiekirkko -toiminnan puitteissa 
pitämään kirkkoja auki yksityistä 
hiljentymistä ja kulttuurihistori-
allista kiinnostusta varten, mutta 
mitä tapahtuu, jos seurakunta-
laiset ottavat esimerkin lasten 
tapaan Ovet auki -strategian 
todesta ja haluavat kokoontua 
vapaaehtoisesti omaan kirkkoon-
sa esimerkiksi pitämään raa-
mattupiiriä tai vaikka taloyhtiön 
hallituksen kokousta?

Myös kirkkosaleihin viime vuosi-
na rakennetut tarjoilu- ja ko-
koontumistilat laajentavat tilan 
monimuotoista käyttöä tähän 
suuntaan. Kyseessä on sama 

muutos, joka on monin paikoin 
jo tapahtunut kirjastoissa, joista 
on tullut palvelujen laajetessa 
uudella tavalla lähiyhteisöjen 
keskuksia. Seurakunnan päät-
täjien tulee tällöin jo ennalta 
linjata, onko tällaiseen aitoon 
avoimuuteen valmiutta ja mah-
dollisuuksia ja millä ehdoilla se 
toteutetaan; miten hoidetaan 
tässä kohden viestintä, tilojen 
mahdollinen varaaminen ja vas-
tuukysymykset. Kirkon avaimet 
ovat edelleen sekä maallisen että 
hengellisen vallankäytön merk-
ki, josta päättäminen ei ole vain 
tekninen kysymys. 
 
Kirkkorakennus on myös monen 
ihmisen työpaikka. Se on esimer-
kiksi kanttoreille harjoittelupaik-
ka, jolloin kirkon hyvään käyttöön 
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4. AVOINTEN OVIEN VASTUULLINEN KÄYTTÖ

Jos kirkon auki pitäminen on strateginen valinta, jolla on selkeä 
teologinen merkitys, seuraa tämän toteuttamisesta monia, kaikelle 
hyvälle kiinteistöjen ja julkisten tilojen hoidolle yhteisiä käytännön 
toimia. Näiden valintojen myötä sana tulee lihaksi ja niiden kautta 
myös lopulta arvioidaan, onko seurakunnan sanoilla katetta.

Kiinteistön toiminta ja turvallisuus

kuuluu muun muassa sen suun-
nitteleminen, mitä muuta voi 
samassa tilassa tapahtua yhdes-
sä musiikin harjoittelun kanssa 
ilman, että nämä häiritsevät 
toisiaan, ja voidaanko esimerkiksi 
joitain tiloja käytännössä erottaa 
tai äänieristää toisistaan.
Edelleen on syytä pohtia, miten 

avoinna oleva kirkko palvelee 
seurakunnan perustehtävää 
suhteessa siihen, miten työnte-
kijöiden arkinen työ järjestetään 
suhteessa tiloissa vieraileviin. 
Tämä laittaa seurakunnan poh-
timaan uudella tavalla eri toi-
mintojen ja tehtävien liittymistä 
toisiinsa. Tilojen monimuotoinen 
käyttö kutsuu keskittymään 
olennaiseen, ihmisten ja Jumalan 
kohtaamiseen, jolloin perinteinen 
virasto jää vain sille välttämätön-
tä viranomaistoimintaa varten.
 
Kirkko on usein luontevin paik-
ka esimerkiksi toimituskeskus-
teluille, jos näille on järjestetty 

asianmukaiset puitteet. Samoin 
kirkko saattaa olla sielunhädässä 
olevalle ihmisille huomattavasti 
helpompi paikka tulla etsimään 
apua kuin papin virastopäivystys. 
Esimerkiksi säännöllinen rukous-
hetki tai viikkomessu voi lähettää 
viestin siitä, että pappi on niiden 
yhteydessä aidosti tavattavissa 
rippiä ja sielunhoitoa varten niin 
kuin monessa kirkossa tehdään 
jo nyt. Yhteinen rukous antaa täl-
löin tulijalle turvalliset puitteet lä-
hestyä ja pohtia uskaltaako uskoa 
asiansa tälle. Samoin se kokoaa 
kaiken koetun ja puhutun koko 
kirkon yhteiseen rukoukseen.
 
Kirkon aukiolon laajentamiseen 
on siis monia syitä, joista osa sopii 
joihinkin kirkkoihin ja seurakun-
tiin ja osa toisiin. Paikalliset olo-
suhteet tuntee seurakunta itse 
parhaiten. Jos esimerkiksi seu-
dulla kulkee pyhiinvaellusreitti 
asettaa tämä aivan omanlaisensa 
kysymykset pyhiinvaeltajien vas-
taanottamisesta ja huoltamises-
ta. Samoin tekee kirkon sijoit-
tuminen sosiaalisesti erityisen 
haastavalle alueelle tai vaikkapa 
erämaahan tai saaristoon. Tämän 
oppaan tehtävä ei ole siten antaa 
vastauksia kaikkiin näihin kysy-
myksiin vaan rohkaista jo opitun, 
selvitetyn ja kokeillun perusteella 
kutakin seurakuntaa pohtimaan 
itse näitä kysymyksiä ja laajenta-
maan kirkkojensa käyttöä ja auki-
oloa mahdollisuuksien ja mission 
mukaisesti.

Onnistunut kiinteistönhoito pe-
rustuu toimivalle suunnittelulle, 
säännölliselle toiminnalle ja va-
rautumiselle, jotka tukevat sekä 
arjen perustyötä että toimintaa 
poikkeustilanteissa. Yleisen tur-
vallisuuden takia on tärkeää, että 
kullekin kiinteistölle on laadittu 
pelastussuunnitelma. Ennakoi-
valla ylläpidolla on keskeinen 
merkitys riskien tunnistamisen ja 
niihin varautumisen kannalta. 

Hyvänä apuvälineenä ylläpi-
toon ja kiinteistönhoitoon toimii 
kiinteistötoimen vuosikello, jossa 
määritellään kunakin vuodenai-
kana tehtävät kiinteistöhoidon 
toimenpiteet. Talvella on esi-
merkiksi tärkeää varmistaa, että 
katolla olevat lumet ja jäät eivät 
putoa hallitsemattomasti ja siten 
vaaranna kiinteistön käyttäjiä. 
Talviaikaan kuuluu myös hiekoi-
tuksesta huolehtiminen kiinteis-
tön piha-alueilla. 

Läpi vuoden tapahtuvaan sään- 

nölliseen toimintaan kuuluvat 
puolestaan esimerkiksi paloilmoi-
tinjärjestelmien kuukausikokeet 
ja määräaikaistarkastukset sekä 
hätäpoistumistievalojärjestelmän 
akkutestit. Jatkuvaan ylläpitoon 
kuuluu myös se, että poistumis-
tiet ja -reitit pidetään vapaina 
tiloihin helposti kertyvistä tava-
roista ja muista esteistä. 

Kiinteistötoimen vuosikellossa 
määritellään näihin liittyvät tar-
peelliset tehtävät sekä nimetään 
niiden tekijät ja vastuuhenkilöt. 
Sen avulla kiinteistönhoidosta 
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Esteettömyys, saavutettavuus ja erityisryh-
mien tarpeet

saadaan ennakoitavampaa ja 
suunnitelmallisempaa. 

Kun kirkon aukioloa lisätään, 
johtaa se myös kiinteistönhoidon, 
siivouksen ja päivystyksen työ-
määrän kasvuun ja tiukempiin 
vaatimuksiin. Tämän ei kuiten-
kaan tarvitse johtaa käytön ka-
ventamiseen vaan pikemminkin 

yhä parempaan suunnitteluun ja 
tietoisiin ratkaisuihin siitä, miten 
kutakin tilaa voidaan käyttää 
ja millaista kalustusta ja muita 
tilaan riittyviä ratkaisuja kasvava 
ja monipuolistuva käyttö vaatii. 
Samalla se merkitsee sitä, että 
laajentuvaan käyttöön tulee vara-
ta myös taloudellisia resursseja.

Kirkon viesti osallisuudesta tulee 
todeksi siinä, kuinka sen käytössä 
otetaan huomioon erilaisten ih-
misten ja ryhmien tarpeet, joista 
osa vaatii teknisiä erityisjärjeste-
lyjä. Näihin kuuluvat esimerkiksi 
erilaiset tekniset apuvälineet ja 
järjestelmät, joilla voidaan vähen-
tää ja poistaa kirkkojen näkö-, 
kuulo- ja liikuntaesteitä. 

Liikuntaesteet nousevat usein 
eteen kirkon sisäänkäynnin ja 
vaikkapa korotetun kuorin tai 
alttariosan kohdalla. Näihin on 
monin paikoin rakennettu jälki-
käteen erilaisia luiskia, jotka mah-
dollistavat esimerkiksi pyörätuo-
lilla liikkumisen. Muita haastavia 
paikkoja saattavat olla kynnykset 
ja luiskan tasanteet ovien edessä 
sekä ovien avaaminen, joka ei 
aina onnistu ilman erityisjärjes-
telyjä esimeriksi pyörätuolista 
käsin.

Sisällä kirkkotilat saattavat olla 
akustisesti haastavia. Kuuloes-
teettömyyttä voidaan varmistaa 
esimerkiksi standardien mukai-
sesti säädetyillä induktiosilmu-
koilla. Näköesteiden voittami-
seksi tulee varmistaa, että tilassa 
on riittävä ja oikein kohdennettu 
valaistus. Näiden lisäksi voi olla 
tarpeen asentaa erilaisia visuaa-
lisia opasteita koko kiinteistölle. 
Seurakunta voi hankkia ja teettää 
esteettömyyden tarkastelun poh-
jaksi esteettömyyskartoituksen.

On hyvä huomata, että esteettö-
myyteen panostaminen helpot-
taa kaikkia tilan käyttäjiä samalla, 
kun se palvelee erilaisten erityis-
ryhmien tarpeita. Esimerkiksi 
esteettömästä yleisöwc:stä on 
hyötyä kaikille kirkon käyttäjille ja 
tieto sen aukiolosta on olennai-
nen esimerkiksi pyhiinvaeltajille 
ja muille matkaa tekeville. 

Pyhiinvaeltajien tarpeita palvelee 
myös tieto siitä, löytyykö kirkosta 
paikka, jossa voi täyttää vesipullon, 
syödä eväitä tai vaikka oikaista le-
päämään ja parhaimmillaan käydä 
peseytymässä. Hengellisiin tarpeisiin 
puolestaan kuuluvat mahdollisuus 
hiljaiseen rukoukseen, mahdollinen 
kirkossa tarjottava erityinen rukous-
materiaali, jonka voi ottaa mukaansa, 
sekä tieto pyhiinvaelluspassin leima-
simesta, joka voidaan sijoittaa sekä 
kirkon sisä- että ulkopuolelle, ja tieto 
paikkakunnalla mahdollisesti kulke-
vista muista pyhiinvaellusreiteistä ja 
-palveluista.

Panostaminen pyhiinvaeltajiin on 
samalla sijoitus kirkossa käyviin mui-
hin hengellisiin ja henkisiin etsijöihin. 
Samoja tarpeita palvelee hyvin jär-
jestetty viestintä, jota voidaan tukea 
oppaiden ja esitteiden lisäksi myös 
esimerkiksi QR-koodilla ja seurakun-
nan verkkosivuilla jaettavalla lisäai-
neistolla. 

Viestinnän tapojen lisäksi tulee kiin-
nittää huomiota sen sisältöön, ajanta-
saisuuteen ja saavutettavuuteen. Eri 
kielillä ja esimerkiksi selkokielellä tuo-
tettu materiaali auttaa erityisryhmien 
kysymyksissä. Tämän lisäksi kirkon 
ilmoitustaululla ja verkkosivuilla tulisi 
viestiä selkeästi kirkon palveluista ja 
tapahtumista, aukioloajoista, induk-
tiosilmukasta, yleisöwc:stä, parkkialu-
eista ja kirkkotilan esteettömyydestä 
tai mahdollisista esteistä. 
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Muutostyöt ja korjaukset Tekniset järjestelmät

Kirkossa on useimmiten erilaisia teknisiä järjestelmiä, joista osa liittyy 
turvallisuuteen, osa toiminnalliseen käytettävyyteen ja osa esteet-
tömyyteen ja saavutettavuuteen. Kirkoista löytyy yleensä joitain tai 
kaikki seuraavista: 

• Murtoilmoitinjärjestelmä ja kulunvalvonta
• Automaattiset paloilmoitinjärjestelmät
• Sammutusjärjestelmät
• Automaattiset sammutusjärjestelmät
• Alkusammutuskalusto
• Lämmitysjärjestelmät ja automaatiojärjestelmät
• Sähköjärjestelmä ja valaistus
• Vesi- ja viemärijärjestelmät
• Ilmanvaihtojärjestelmät
• Kameravalvontajärjestelmä 
• Hätäpoistumistievalojärjestelmä
• Äänentoistojärjestelmä ja induktiosilmukka 

Näiden järjestelmien säännöllinen hoito ja huolto mahdollistavat sen, 
että kirkkorakennus pysyy mahdollisimman turvallisena ja hyvässä 
kunnossa sekä toiminnallisesti käytettävänä. Tähän liittyvät toimen-
piteet on hyvä toteuttaa ennakoivasti sisällyttämällä ne kiinteistötoi-
men vuosikelloon.

Kirkkotilojen monipuolistuva ja 
laajeneva käyttö merkitsee myös 
sitä, että juoksevan kiinteistön-
hoidon ohella tunnistetaan kir-
kon kiinteistöjen sekä rakenteita 
että järjestelmiä koskevat uusi-
mis- ja korjaustarpeet. Suurem-
pien korjausten tunnistamisen 
ja varautumisen pohjana toimii 
kiinteistön kuntoarvio ja pitkän 
tähtäimen suunnitelma. Isom-
missa korjauksissa kuntoarvioi-
den ja kuntotutkimusten pohjal-
ta edetään hankesuunnittelun 
kautta korjausten suunnitteluun, 
kilpailuttamiseen ja toteuttami-
seen.

Mahdollisia muutostöitä suunni-
teltaessa on otettava huomioon 
kirkkolain määräykset kirkollisten 
rakennusten suojelusta (KL 14). 
Kirkon korjaus- ja muutostyö on 
vaativa prosessi, johon tulee va-

rautua huolellisesti. (Kirkollisten 
rakennusten hoito ja restaurointi 
2020; Pajunen 2021.) 

Alkuun vaatimattomalta tun-
tuva muutos, kuten esimerkiksi 
luiskan rakentaminen niin kirkon 
sisäänkäyntiä varten ulkopuolelle 
kuin sisällä alttarialueelle saattaa 
suunnittelun edetessä osoittau-
tua kirkkolain tarkoittamaksi 
”olennaiseksi muutokseksi”, jonka 
osalta seurakunnan tai seurakun-
tayhtymän on pyydettävä jo asiaa 
koskevasta suunnitelmasta Mu-
seoviraston lausunto. (KL 14:5a) 
Tätä ei kuitenkaan tarvitse pelätä 
vaan suunnitella rohkeasti kirkon 
uudistuvaa käyttöä yhdessä eri 
alojen ammattilaisten ja viran-
omaisten kanssa. Lopulta kirkon 
käyttö on sen parasta suojelua, 
joka puolestaan on kaikkien 
asianomaisten yhteinen tahto.
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Riskienhallinta ja vakuutukset Pohja vakuutusyhtiöiden suojeluohjeiden pohjalta laadittavaksi 
tarkastuslistaksi:

Osa-alue /
Suojeluohjeen  

vaatimus

Vaatimukseen  
vastaaminen Muut huomiot

Oviin liittyvät vaatimuk-
set, esim. ulko-ovet on 
ovityyppi huomioiden 
varustettava asianmu-

kaisella lukituksella

Esim. umpiovi, johon on 
asennettu käyttölukko

Ikkunoihin liittyvät 
vaatimukset: esim. 

ikkunoiden on oltava si-
säpuolelta salpaamalla 
suljettuja, ettei niitä saa 
ulkopuolelta rikkomatta 

auki

Esim. kaikki ikkunat on 
suljettu sisäpuolelta 

salpaamalla.

Rakenteisiin liittyvät 
vaatimukset

Jne.*

Olennaista on huomioida, että vakuutusyhtiöiden kirkkoja koskevat 
suojeluohjeet saattavat poiketa toisistaan. Näin ollen on tärkeää var-
mistua juuri oman seurakunnan vakuutusyhtiön tarkemmista suoje-
luohjeista ja toimia niiden mukaisesti. Tämä on hyvä muistaa myös 

vakuutusyhtiöitä vaihdettaessa. Seurakunta varmistaa siten osaltaan, 
että se saa vahinkotilanteissa asianmukaiset korvaukset.

Kirkkotilojen vakuutuksiin liitty-
vät kysymykset ja velvoitteet ovat 
osa riskienhallintaa. Tätä voidaan 
pitää luonnollisena lähestymis-
tapana, sillä suotuisan vakuu-
tusympäristön luomiseen kytkey-
tyy jo itsessään ajatus toimivasta 
riskienhallinnasta. 
Seurakunnan tulee kirkkotilojen 
riskinhallintaa ja vakuuttamis-
ta tarkastellessaan käydä ensin 

läpi oman vakuutusyhtiönsä 
suojeluohjeet. Vakuutusyhtiön 
suojeluohjeiden velvoitteista ja 
yksittäisistä kohdista kannattaa 
laatia oheisen taulukon kaltainen 
tarkistuslista, joka käydään seu-
rakunnassa jokaisen kiinteistön 
osalta kohta kohdalta läpi. Mikäli 
puutteita havaitaan, tulee ryhtyä 
ohjeiden ja velvoitteiden mukai-
siin toimiin.

* Jatka listaa itse kiinteistökohtaisesti suojeluohjeiden vaatimusten 
läpikäynnillä ja niihin liittyviin vaatimuksiin vastaamisella.
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Avainhallinta, lukitukset, vartiointi ja  
valvonta
Kirkon avaamisen ja aukiolon 
vastuuhenkilöiden kanssa on 
sovittava pelisäännöt kirkon 
lukitsemisesta ja avaintenhallin-
nasta. Avainten luovuttaminen 
ja käsittely vaativat luottamusta. 
On syytä pohtia, missä tilanteis-
sa luovuttaa avaimet ja missä 
tilanteissa kirkko voidaan käy-
dä aukaisemassa ja jättää auki 
riittäväksi ajaksi siten, että vas-

tuukysymykset säilyvät selvinä ja 
vakuutusehtojen mukaisina.

Vakuutusyhtiöt vaativat, että kir-
kon ulko-ovet pidetään lukittuna 
silloin, kun tiloissa ei ole valvon-
taa.

Lukitus on toteutettava siten, 
että murtautuminen tilaan ei 
ole mahdollista rakenteita rik-

komatta. Tuulettuvan alapoh-
jan tuuletusaukot pitää suojata 
teräsverkoilla ja katolle johtavien 
tikkaiden luvaton käyttö on estet-
tävä. Tällaiset rakenteelliset toi-
menpiteet ovat olennainen osa 
vahingonteon ehkäisemisessä.

Toimivan avaintenhallinnan ja 
tilojen lukitsemisen ohella sää-
dösten ja viranomaismääräys-
ten mukaiset valvontalaitteistot 
(mm. palo- ja rikosilmoittimet, 
kameravalvonta) sekä mahdolli-

set sammutuslaitteistot ovat osa 
toimivaa riskienhallintaa.

Vartiointiliikkeen palvelut ovat 
kullanarvoisia ilkivalta- ja mui-
den häiriötapausten kohdalla. Ne 
ottavat vastaan hälytyksiä myös 
silloin, kun kiinteistö on lukittu-
na ja vailla käyttäjien tarjoamaa 
valvontaa. Päivystävä vartiointilii-
ke pääsee hälytyksen sattuessa 
yleensä nopeasti paikalle totea-
maan tilanteen.
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Poikkeustilanteet, pelastussuunnitelma ja 
käyttäjäkoulutukset

Hyvä suunnittelu mahdollistaa 
sen, että kirkon käyttö on ta-
vanomaisesti helppoa ja miel-
lyttävää. Käytön ja ylläpidon 
näkökulmasta haasteet tulevat 
esiin silloin, kun tapahtuu jotain 
poikkeavaa tai syntyy ongelma-
tilanteita. Näihin kuuluvat esi-
merkiksi tulipalot, sähkökatkot, 
lämpökatkot, vesivuodot sekä 
ilkivaltatilanteet. 

Seurakunta varautuu poikkeus- 
ja vaaratilanteisiin laadituttamal-
la pelastussuunnitelman, jossa 
käydään läpi kiinteistöön liittyvät 
riskit, niiden toteutumisen mah-
dolliset seuraukset, riskeihin va-
rautumisen ja poikkeustilanteissa 
toimimisen. Tämän lisäksi on 
hyvä suunnitella, kuinka poikke-
us- ja vahinkotilanteissa voidaan 
suojata tai pelastaa kiinteistön 
sakraaliesineitä ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaita esineitä. 

Tärkeydeltään ensisijaista ja siten 
pelastussuunnitelman keskiössä 
on aina ihmisten turvallisuus. 
Vasta tämän jälkeen tulevat 

vahinkojen laajenemisen estämi-
nen sekä rakenteiden ja irtaimis-
ton säilymisen turvaaminen.

Pelastussuunnitelma tulee pitää 
ajan tasalla ja sen on hyvä olla kir-
kossa nähtävillä. Sen sisältö sekä 
toimiminen erilaisissa poikkeus- 
ja vahinkotilanteissa on tärkeää 
kouluttaa sekä työntekijöille että 
tiloissa toimiville vapaaehtoisille.  
Samalla on hyvä korostaa sitä, 
että vaaratilanteista ja vahingois-
ta sekä ”läheltä piti”-tilanteista 
tulee ilmoittaa kiinteistöjohdolle. 
Näin erilaiset turvallisuuteen tai 
vahinkoihin liittyvät tapahtumat 
saadaan mahdollisimman pian 
tietoon ja niihin liittyviin riskei-
hin pystytään valmistautumaan 
paremmin.

Tilojen käytöstä vastaavien 
henkilöiden on hyvä järjestää 
kiinteistöllä säännölliset poistu-
misharjoitukset sekä varmistaa 
säännöllisillä koulutuksilla työn-
tekijöiden alkusammutus- ja 
ensiapuvalmiudet. 

Tarkistuslista

Varmista ainakin seuraavat kokonaisuudet, kun haluatte avata kirkon 
ovet:

 • Aiemmin tehdyt päätökset tilojen aukiolosta ja käytöstä

 • Avainhallinta ja lukituskäytännöt

 • Seurakunnan vakuutusten kattavuuden läpikäyminen

 • Vakuutusyhtiön suojeluohjeet

 • Pelastussuunnitelman laatiminen ja päivitys

 • Kiinteistönhoidon ennakoivan vuosikellon ja jatkuvaluon- 

 teisten tehtävien kartoittaminen ja suunnittelu

 • Järjestelmien määräaikaiset tarkastukset ja testit 

Käyttäjäkoulutukset

 • Alkusammutus

 • Ensiapu

 • Pelastussuunnitelma

 • Poistumisharjoitukset 

 • Vaara- ja poikkeustilanteisiin reagoiminen

Viestintä 

 • Laaja viestintä avoimista ovisa sekä kaikista muutoksista

 • Perusviestintä aukioloajoista ja toiminnasta kirkon sisään- 

 käyntien yhteyteen sekä seurakunnan verkkosivuille

 • Viestinnän saavutettavuus ja ajantasaisuus
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5. AVOIMISTA OVISTA OPITTUA

Paraisten seurakuntayhtymä

Kirkon aukiolon laajentaminen on tämän päivän suomalaista kon-
tekstuaalista teologiaa. Sitä tehdään vain paikan päällä. Muualla 
tehdystä kannattaa kuitenkin oppia ja pohtia, miten tämän voisi 
tehdä meillä.

Paraisten seurakuntayhtymällä 
on seitsemän kirkkoa ja neljä 
kappelia, joita käyttävät Länsi-Tu-
runmaan suomalainen ja ruotsa-
lainen seurakunta. Seurakunnat 
ovat panostaneet kirkkojen au-
kioloon kullekin kirkolle sopivalla 
tavalla alueelliset olosuhteet huo-
mioon ottaen.
 
Paraisten kirkko on suuri kes-
kiaikainen harmaakivikirkko, 
joka sijoittuu keskelle kaupun-
kiasutusta mantereeseen silloilla 
yhteydessä olevalle Paraisten 
saarelle. Sen säännölliseen päivit-
täiseen aukioloon on panostettu 
siten, että kirkko on kesäaikaan 
avoinna arkisin klo 10-19 ja vii-
konloppuisin klo 09-16. Tällöin 
kirkossa toimii myös kesäopas 
klo 16 saakka, jonka jälkeenkin 
kirkko on vielä auki ilman erityis-
tä opastusta. Talviaikaan aukiolo 
on rajoitetumpaa mutta silti joka-
päiväistä.
 
Kirkkotilassa on kirkon auki olles-
sa ja myös kirkollisten toimitus-
ten aikana mahdollista liikkua ja 
käydä yksityisesti hiljentymässä. 

Kirkossa ei ole erityistä työnteki-
jäpäivystystä, mutta seurakun-
nan työntekijät ovat käytettävis-
sä muutoin mahdollisuuksien 
mukaan.

Kirkossa on tallentava valvon-
takamera ja hälytysjärjestelmä, 
jonka lisäksi aukiolo on otettu 
huomioon seurakuntayhtymän 
vakuutuksissa. Kirkossa on myös 
keskiaikaista kalustusta ja Kan-
sallismuseosta kirkkoon sijoitetut 
Pyhän Olavin ja Pyhän Birgitan 
patsaat on sijoitettu sopimuksen 
mukaisesti vitriiniin. Sakasti on 
mahdollista lukita.
 
Muut seurakuntayhtymän kirkot 
ovat puolestaan lauttamatkan 
päässä saarilla, joiden asutus ja 
satunnaisten vierailijoiden määrä 
vaihtelevat suuresti. Saaristokirk-
koja pidetään etenkin kesäaikaan 
auki vapaaehtoisvoimin. Näistä 
runsaasti ja suunnitellusti laajan 
aukiolon kirkkoja ovat Nauvon, 
Korppoon ja Houtskarin kirkot. 
Pääasiallinen syy siihen, ettei 
noin kymmenkunnan vakituisen 
asukkaan Jurmon saaren kirkko 

ole auki ympärivuorokautisesti 
on eläinten pääsyn estäminen 
sisälle kirkkosaliin. Norrskatan 
kirkkoon taas voi pyytää avaimen 
paikalliselta yrittäjältä, joka tar-
joaa saarella majoitusta. Näissä-
kin kirkoissa on tallentava kame-
ravalvonta ja hälytysjärjestelmät.
 
Suomalaisen seurakunnan 
kirkkoherra Juho Kopperoinen 
kertoo järjestelyn toimineen 
hyvin. Seurakuntien kesällä 2021 
ostama tienvarsimainos johti sa-
tunnaisten kirkossakäyntien mer-
kittävään kasvuun, eikä kirkoissa 
ole tähän asti koettu ilkivaltaa tai 
vahingontekoja. Nykyiseen järjes-
telyyn on päädytty harkinnan ja 
kokeilemisen kautta.
 
Kopperoinen kannustaa myös 
muita seurakuntia laajentamaan 
kirkkojen aukioloaikoja ja tiivistää 
Paraisten seurakuntayhtymän 
opit kolmeen kohtaan:
 
1.)  Hyödynnä paikallistuntemus-
ta. Jokainen kirkko ja alue on 
oma yksilönsä. Toimi paikallisten 
olosuhteiden mukaan.

2.)  Laajenna aukioloa kokeile-
malla. Kerralla ei kannata hau-
kata liian suurta palaa, vaan 
kannattaa aloittaa siitä, mikä on 
kulloinkin mahdollista, ja suun-
nitella työskentely kirkossa niin, 
että se tukee aukioloa. Liikkeelle 
lähtö on helpointa viikonlopuista, 
jolloin kirkossa on jo muutoinkin 
toimintaa jumalanpalvelusten ja 
toimitusten muodossa.

3.)  Panosta viestintään. Luo au-
kiololle selkeä järjestelmä, jossa 
ei ole paljon vaihtuvia kellonai-
koja. Kirkkoja on parempi pitää 
auki säännöllisesti ja vähemmän 
aikaa kerrallaan kuin laajemmin 
mutta vaikeasti hahmotettavin 
aukioloajoin.
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Kallion kirkko
Helsingin Kallion seurakunta ku-
vaa monelle kaupunkiympäristöä 
haastavimmillaan. Seurakunnalla 
on kaksi kirkkoa, joista Kallion 
kirkko kuuluu kirkkoherra Riikka 
Reinan mukaan seurakuntalai-
sille erityisen merkityksellisiin 
”maamerkkikirkkoihin”. Kallion 
seurakunta on tehnyt strategi-
sen valinnan pitää kirkkoa auki 
arkisin klo 07-21 ja viikonloppuisin 
klo 09-19.
 

Päivä alkaa Kallion kirkossa siten, 
että suntio avaa ovet aamulla 
töihin tullessaan ja joku työnte-
kijöistä tai kirkon vapaaehtoisista 
sulkee ovet illalla yön ajaksi. Laaja 
aukiolo nousee seurakuntalais-
ten omistajuudesta. Kirkkotila ei 
ole työntekijöiden omaisuutta 
vaan kuuluu alueen kaikille ihmi-
sille.
 
Kallion kirkossa tämä on erityisen 
totta, koska kirkko on samal-
la hautausmaa. Sen kryptasta 
löytyy uurnaholvi, kolumbaario, 
johon kuuluu sekä kaikille yh-
teinen kalliohauta että yksittäi-
set uurnapaikat, joiden uurnat 
siirretään yhteiseen hautaan 25 
vuoden jälkeen. Kirkon muistelu-
paikka on suosittu ja kirkkoherra 
uskoo tämän käytännön yleisty-
vän jatkossa vielä enemmän.
 
Kirkko ei ole kuitenkaan varattu 
vain muistelua ja hiljentymis-
tä varten, vaan päivään sisältyy 
monenlaista elämää. Kirkkoa 
siivotaan ja huolletaan, kantto-
rit harjoittelevat, ihmisiä tulee 
ja menee. Aukioloaikaan liittyy 
sekin, että alueen kodittomien 
yömajat suljetaan aamuseitse-
mältä, jonka jälkeen on mahdol-
lista siirtyä kirkkoon jatkamaan 
lepoa.
 
Alueen luonteen huomioon 
ottaen laajennettu aukiolo toimii 
yllättävän hyvin, eikä häiriöitä 
juuri ole. Tämän takaaviin järjes-

telyihin on kiinnitetty erityistä 
huomiota. Kirkkoherra Reinan sa-
noin: ”Kirkko ei ole museo – mu-
seaaliset tavarat siirretään juma-
lanpalveluksen jälkeen lukittuihin 
tiloihin.” Tiloihin ei muutoinkaan 
jätetä sellaisia arvoesineitä, joi-
den varastamista ei voitaisi kor-
vata, ja tiloja seuraa joka tapauk-
sessa tallentava valvontakamera. 
Vaikka kirkkotila voi olla neljäkin 
tuntia päivässä ilman työntekijää, 
liikkuu työntekijöitä samaan ai-
kaan kiinteistön lukitulla alueella 
omissa tehtävissään.

Järjestelyihin kuuluu myös 
esimerkiksi paloturvallisuuden 
parantaminen siten, että ostet-
tavissa olevia tuohuksia ei ole 
kerralla kymmentä enempää 
ja suntio käy kolmasti päivässä 
lisäämässä niitä tarpeen mukaan. 
Kirkossa palaa koko ajan yksi 
Vartija-kynttilä alttarilla muistut-
tamassa Kristuksen valvomisesta 
sekä kynttilä lähetyskynttelikössä 
ja muistelualueella.
 
Näky avoimesta kirkosta ja 
seurakunnasta näkyy myös sen 
toiminnassa. Kirkon aukiolo on 
merkinnyt muun muassa sitä, 
että pappien virastopäivystyk-
sestä on luovuttu kokonaan. Sen 
sijaan joku papeista päivystää 
joka arkipäivä kirkossa klo 15-17 ja 
toimittaa messun klo 18. Päivys-
tyksen aikana on mahdollisuus 
sielunhoitoon ja rippiin, josta 
todistavat Suomen oloissa poik-
keukselliset rippituolit, joita osa 
papeista käyttää. Toiminnallisesti 
painopisteen muutos on johta-

nut siihen, että Kallion kirkossa 
on selvästi Helsingin suurin eh-
toollisaktiivisuus myös osallistuja-
määrin mitattuna.
 
Avoimuus merkitsee myös 
luottamusta seurakuntalaisiin. 
Kirkossa on noin kymmenen va-
paaehtoisen päivystäjän joukko, 
jolle on uskottu kirkon avaimet 
ja jotka vastaavat muun muassa 
osana päivistä kirkon sulkemises-
ta ja lukitsemisesta yöajaksi. Va-
paaehtoiset saavat tehtäväänsä 
koulutuksen, jossa panostetaan 
turvallisuuteen, kohtaamiseen ja 
käytäntöihin. Jotkut seurakun-
talaisista myös siivoavat kirkkoa 
säännöllisesti vapaaehtoispohjal-
ta. Vapaus synnyttää vastuuta.
 
Kirkkoherra Riikka Reina muis-
tuttaa, että kirkkoja ei ole tar-
koitettu suojelua vaan käyttöä 
varten. Kun kirkon merkitys 
yhteiskunnassa ja ihmisten 
elämässä muutoin vähenee, 
on tärkeää antaa mahdollisuus 
suhteen muodostumiselle kirk-
kotilan kautta. Työntekijöille 
kyse on avainten luovuttamisen 
muodossa myös omasta vallasta 
luopumisesta, joka on osoittau-
tunut sen arvoiseksi. Häiriöiden 
määrä jää lopulta vuodessa hyvin 
vähäiseksi ja ne voidaan hoitaa 
asiallisesti samoin kuin muis-
sakin julkisissa tiloissa tehdään. 
Kirkkoja kannattaa pitää avoinna 
ja ihmisiin kannattaa luottaa. 
Luottamus ja avoimuus rakenta-
vat luottamuksen ja avoimuuden 
kulttuuria.
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