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Tiivistelmä: Tämä tutkielma tarkastelee kirkkotilaa esteettisen kokemuksen näkökulmasta. 
Uskonnolliset rakennukset ovat usein symboleja itsessään, niihin on sisäänrakennettu 
uskonnollinen symboliikka ja tietty sosiaalinen järjestys. Kokemus ja koskettavuus syntyy kuitenkin 
siitä, mitä me ruumiillamme koemme – aistien avulla havaittavista asioista, käsityksistä, 
mielikuvista ja muistoista. Mitä jos kirkko sijaitseekin rakennuksessa, jota ei ole rakennettu 
kirkoksi? Mikä kirkosta tekee kirkon silloin kun symboliikka ja sisäänrakennettu järjestys puuttuvat 
– mistä kokemus syntyy? Tutkimuskysymys on: Minkälainen Virtakirkko on esteettisesti koettuna 
sunnuntaimessussa käyvien seurakuntalaisten kertomana? Tutkimuskohteena on Vantaankosken 
seurakunnan väliaikainen kirkko Virtakirkko, joka sijaitsee Virtatalo -nimisessä 
toimistorakennuksessa Myyrmäessä. Tutkielma on laadullinen haastattelututkimus, ja aineisto on 
kerätty haastattelemalla kahdeksaa Virtakirkon sunnuntaimessussa käyvää eri-ikäistä ja eri 
sukupuolia edustavaa seurakuntalaista. Haastattelut toteutettiin puoliavoimen teemahaastattelun 
avulla, ja aineisto analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. 
Tutkielman teoreettinen viitekehys on fenomenologisen ympäristöestetiikan paikan kokemisen 
teoriassa ja fenomenologiapainotteisessa arkkitehtuurin ja tilan analyysissä, sekä eletyn uskonnon 
tutkimuksessa. Esteettistä kokemusta tarkastellaan paikan esteettisen kokemisen elementtien, 
kuten paikan aistein havaittavien ominaisuuksien, historiallisen ulottuvuuden, sosiaalisen 
ulottuvuuden, tunnelman, genius locin eli paikan hengen sekä mielikuvien avulla. Lisäksi 
kirkkotilaan liittyviä kokemisen elementtejä ovat esimerkiksi kirkkorakennukseen liittyvät 
erityispiirteet, sakraali taide, rauha ja kokemus pyhästä. Tutkimuksen perusteella piirtyy esiin 
monta erilaista tapaa kokea Virtakirkko esteettisesti. Tulokset tukevat ajatusta paikan 
ymmärtämisestä kokemuksena, joka on luonteeltaan muuttuva, monimuotoinen ja kompleksinen. 
Kirkkotila paitsi koetaan hyvin eri tavoilla, sitä kohtaan on lisäksi hyvin erilaisia odotuksia ja 
toiveita. Virtakirkko ei niinkään synnytä arkkitehtuurin aikaansaamia kokemuksia vaikkapa pyhästä. 
Sen sijaan Virtakirkossa korostuu paikan sosiaalinen ulottuvuus. Paikan kokemisen elementit ja 
mielikuvat punoutuvat haastateltavien kertomuksissa yhteen ja ulottavat esteettisen kokemuksen 
aistimellista havaitsemista laajemmaksi. Esteettisen ja uskonnollisen kokemuksen läheinen yhteys 
nousee mielenkiintoisella tavalla esiin. Esteettinen kokemus paikasta liittyy myös kokemukseen 
hyvinvoinnista – esteettinen kokeminen voi tuottaa tai vähentää esteettistä hyvinvointia.  



   

  


