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Korkea punatiilinen ehdotus voitti Tikkurilan kirkkokilpailun 
 
 
Verstas arkkitehdit voitti Liitto -ehdotuksellaan Tikkurilan kirkosta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun. 
Suunnitelman tekijöinä ovat arkkitehtiylioppilas Väinö Nikkilä, arkkitehti Jussi Palva, Riina Palva ja 
arkkit.yo. Ilkka Salminen. Palkinnon suuruus on 28 000 euroa. Ehdotus istuu paikalleen kuin se olisi aina 
ollut siinä, kiittää palkintolautakunta. 
 
Kulttuuriministeri Tanja Saarela julisti Tikkurilan kirkkokilpailun tuloksen tiistaina Heurekassa Vantaalla. 
Voittanut punatiilinen ehdotus tuo uudelle kauppatorille arkkitehtonisen lisän, joka on helppo kokea 
hengen asuinpaikaksi, sanotaan esittelyssä. Rakennus nousee suoraan kadun laidasta, jolloin tulija voi 
kokea rakennuksen fyysisen vaikutuksen ja korkeuden. Poikkeuksellisten muotojensa vastapainoksi 
punatiili liittää kirkon vaivatta ympäröiviin rakennuksiin. 
 
Uudisrakennus liittyy vanhaan rakennukseen matalalla välikkeellä ja liittää nykyisen kirkkosalin 
laajennukseksi uuteen saliin. Kirkon sisäänkäynti säilytetään nykyisessä paikassa, mutta kadulta tuleva 
väylä kallistetaan niin, että sisääntulossa vältytään portailta. 
 
Ulkoasun kaartelevat muodot hallitsevat myös kirkkosalin sisätilaa. Ehdotuksessa on myös varmistettu, 
että seinien kaarevuus hajottaa äänen sopivasti eivätkä heijastukset keräänny yhteen pisteeseen. Alttarin 
valaistus suoraa ylhäältä on vaikuttava. 
 
Voittajatiimi kertoo olevansa ilahtunut siitä, että tiimin ajatus lämminhenkisestä kirkosta keskellä 
kaupunkia on saanut vastakaikua. ”Yhteistyömme seurakunnan kanssa on vasta  alussa. On hienoa 
päästä työskentelemään tahon kanssa, joka pitää ihmisyyden puolia alati kovenevassa 
yhteiskunnassamme." 
 
Toinen palkinto jäi jakamatta 
 
Toista palkintoa ei jaettu. Kolmannen palkinnon jakoivat ehdotukset Kuori ja Synopsis. Molemmat 
ehdotukset saivat 14 000 euron palkinnon. Kuorin tekijät ovat arkkitehdit Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, 
Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä. 
 
Kuoria palkintolautakunta piti kauniin arkkitehtonisen kokonaisuuden muodostavana ehdotuksena. 
Vanhasta ja uudesta rakennuksesta on saatu sympaattinen toimiva kokonaisuus. Ehdotus olisi tulevaa 
kävelyraittia ja Tikkurilan keskustan tärkeää aukiota arkkitehtonisesti rikastuttava lisä. 
 
Erityismaininnan ehdotus sai hyvin suunnitellusta lapsi- ja perhetyön tilakokonaisuudesta ja siihen 
liittyvästä pihasta. Synopsiksen tekijät ovat arkkitehdit Sami  Heikkinen ja Vesa Humalisto sekä 
arkkitehtiylioppilas Antti Lehto. 
 
Synopisiksen kirkkosalia palkintolautakunta piti yhtenä kilpailun vaikuttavimmista ja kauneimmista. 
Uudisrakennus on suunniteltu kokonaan korttelin sisäpihalle. Näin vanha Tikkurilan kirkko säilyttää 
ehdotuksessa nykyisen asemansa kaupunkikuvassa ja tulevalla kävelyraitilla. Uudisrakennuksen 
päämassa muodostuu kolmesta suppilomaisesta muodosta, johon kirkko- ja seurakuntasalit sekä erillinen 
kappeli sijoittuvat. 
 
Julkisivumateriaalit ovat perinteiset, punatiili ja kupari. Erityismaininnan ehdotus sai hyvin järjestetystä 
ajoyhteydestä pysäköintikellariin sekä uudesta sisäänkäynnistä  kirkkorakennukseen. 
 
Onnistunut kilpailu 
 
Palkintolautakunnan mielestä sadan ehdotuksen joukossa on useinta hienoja ja monipuolisia, myös 
uudentyyppisiä ja ennennäkemättömiä kirkko-seurakuntakeskusratkaisuja ja hyviä kaupunkikuvallisia 
näkemyksiä. Kilpailutehtävä on kuitenkin ollut vaikea, mikä näkyy siinä, että parhaissakin ehdotuksissa on 
virheitä ja puutteita, jotka edellyttävät jatkotyöskentelyä. Tällaisia on mm. liikenteen ja huollon 
järjestelyissä. 


