
Minä Olen Tie
metriä

0 1010-

terveyskeskus

keskusta





1 seurakuntasali

2 aula

3 kirkkosali

4 keittiö

5 sakasti

6 kabinetti tai 
lastenhoitohuone tai

7 rukoushuone tai 
musiikkivarasto 

8 henkilökunnan 
pukuhuoneet ja wc:t 

9 lämmönjakohuone ja 
sähköpääkeskus

10 tuolivarasto

11 siivoushuone

12 wc-tilat

13 pääsisäänkäynti

14 tuolivarasto

15 morsiushuone tai 
pyhäkoulutila

16 urkuparvi on
aulan yläpuolella

17 juhlasisäänkäynti

18 hautajaisovet

Uusi huone

Huoneet: Sankarihautaus-

maa, Vapaussoturien muisto-

merkki, Jaakolan sukuhauta, 

Vanha kirkko, ja uutena huo-

neena Uusi kirkko.

Luonnonkivimuuri rajaa 

uuden huoneen. Muurin 

tarkoitus ei ole estää ihmisten 

saapumista vaan merkitä  

arjesta erotettua tilaa. Muuri on 

matala ja paksu eikä sen 

aukoissa ole portteja.

Talo

Kirkko on kuin iso talo. Poh-

janmaan lakeuksille istuu 

yksinkertainen perusmuoto ja 

suuri mittakaava. Kirkko on 

suojassa suuren paanukaton 

alla. 

Talon sisältä löytyy risti-

kirkko. Aula jakaa kirkon kirk-

kosaliin ja seurakuntasaliin. 

Muut huoneet ovat salitilojen 

sivuilla. Sakastilla ja keittiöllä 

on omat sisäänkäyntinsä. Seu-

raavan kahden sadan vuoden 

aikana huoneita käytetään mitä 

erilaisimpiin tarkoituksiin. 

1 seurakuntasali 227m2

2 aula 101m2

3 kirkkosali ja kuori 632m2

4 keittiö 60m2

5 sakasti 60m2 sisältäen wc:n 

ja vaatehuoneen

6 kabinetti tai lastenhoito-

huone 39m2 tai

7 rukoushuone tai musiikki-

varasto 39m2

8 henkilökunnan pukuhuo-

neet ja wc:t 22m2

9 lämmönjakohuone ja sähkö-

pääkeskus

10 tuolivarasto 16m2

11 siivoushuone 16m2

12 wc-tilat 22m2

13 pääsisäänkäynti

14 tuolivarasto 16m2

15 morsiushuone tai pyhäkou-

lutila 16m2

Taivaallinen järjestys 

Kirkon paanukattoa kannat-

telee puinen avaruusristikko. 

Paljastettu salaisuus: vanhan 

kirkon kattotuolien rakenteelli-

nen kauneus.

Kattoristikosta on kuin 

koverrettu kaksi pyramidin 

muotoista tilaa: suurempi pyra-

midi ristin muotoisen kirkkosa-

lin yllä, pienempi pyramidi 

neliön muotoisen seurakunta-

salin yllä. Vaikka kattoristikko 

todellisuudessa lepääkin 

paikalla valettujen betonisei-

nien päällä, syntyvä vaikutelma 

on päinvastainen: kattoristikko 

on kuin laskeutumassa taivaasta 

alas maan päälle.

Jaakobin tikkaat

Kattoristikko kuvaa maan 

päälle laskeutuvaa taivaallista 

rauhaa tai yhteyttä taivaan ja 

maan välillä.

Kattoristikko ei ylety 

maahan asti, mutta kirkkosalin 

päätteestä löytyy maan pinnalla 

seisova kattoristikon palanen. 

Se on risti.

Ylivieskan kirkon laajennus 

ja ympäristö
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