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Loppuraportti hankkeesta Taivaan ja maan välillä / suunnittelu 
HM/4.3.2018 
 

1. Hankkeen toteuttaja 

1.1. hankkeen hallinnoija: Lappajärven kunta 

Maneesintie 5 

62600 Lappajärvi 

1.2. hankkeen johtaja  Kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi 

tuomo.lehtiniemi@lappajarvi.fi 

puh. +358-443699611 

1.3. hankkeen koordinaattori Geologi Heikki Mäkipää 

heikki.makipaa@lappajarvi.fi 

puh. +358-449941423 

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Nimi: Taivaan ja maan välillä – suunnittelu 

Hankkeen numero: 46259 

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 

Toimenpide: 7.6. Kulttuuri- ja luonnonperintö 

Leader-ryhmä: Aisapari ry 

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

Taivaan ja maan välillä – suunnittelu hankkeen tarkoitus oli hyödyntää Lappajärven 

kansainvälistäkin huomiota saanutta erikoisuutta – Euroopan suurinta meteoriittijärveä.  

 

Lappajärven kunta tunnetaan samannimisestä järvestään. Järvi sai syntynsä noin 76 

miljoonaa vuotta sitten. Maahan kosmisella nopeudella iskeytynyt meteoriitti synnytti 

valtaisan kraatterin nykyisen Lappajärven kohdalle.  

 

Kunnan viestinnän kaikki keinot on valjastettu kraatterijärven ainutlaatuisuuden esiin 

tuomiseen ja aitouteen.  Kunta on rakentanut yhteistyöverkkoja yritys- ja kulttuurielämän 

toimijoihin, oppi- ja tutkimuslaitoksiin, järjestöihin ja yhdistyksiin. Työtä on tehty 

suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Yhdellä kärjellä tavoite on päästä pienen kunnan 

voimavaroilla kehittämään sisältöä tehokkaammin. 

 

Hankkeessa tehtiin kauaskantoinen suunnitelma Meteoriittikeskus-kokonaisuuden 

toteuttamisesta. Hankkeessa tähdättiin heti kansainvälisille markkinoille. 

 

Hanke toteutettiin kahdella eri suunnitelmalla: toinen sijoitettaisiin Hotelli Kivitipun 

eteisaulaan ja toinen hotellin alakertaan. Mittavan taustatyön jälkeen hankkeen 

asiantuntijaksi valittiin Geologian tutkimuskeskus, jossa on riittävää asiantuntemusta. 

Kehitystyön keskiöön nostettiin aineen suuri kiertokulku, jonka perusteella voitiin 

suunnitella koko näyttelytila (kuva alla). 
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Suunnittelun aikana solmittiin läheiset yhteistyösuhteet Helsingin yliopistoon Geotieteiden 

laitokseen, Luonnontieteelliseen museoon ja Geologian tutkimuskeskukseen. Jo 

suunnitteluvaiheen aikana pidettiin monta lehdistötilaisuutta ja saatiin aikaan siteet, jotka 

kantoivat myös hankkeen toteuttamisvaiheen yli. 

Jo suunnitteluvaiheen alussa oli selvää, että tämä hanke toteutuisi rinnan toisen hankkeen 

kanssa: Taivaan ja maan välillä. Suunnitteluhankkeen ja varsinaisen rakentamishankkeen 

yhteisellä samanaikaisella toteuttamisella oli positiiviset vaikutukset lopputulokseen. 

Esimerkiksi alkujaan meteoriittikeskukseen oli suunniteltu 3D elokuvan tekeminen 

meteoriitin maahan syöksystä, mutta hankkeen edetessä siitä luovuttiin ja siirrettiin 

voimavarat virtuaalitodellisuus-hankkeeseen. 

Tämän suunnitteluhankkeen ansiosta saatiin varsinaisen meteoriittikeskuksen 

rakentamiselle selvät suunnitelmat. Myös hankkeen tavoite kauaskantoisemmasta 

suunnitelmasta toteutui. 

4. Raportti 

4.1. Hankkeen tavoitteet 

4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet 

Tavoitteista tärkein oli luoda Järviseudulle suunnitelma, jossa voitaisiin toteuttaa 

Lappajärven meteoriittikeskuksen rakentaminen palvelemaan alueelle kehittyvää 

matkailua. Samalla keskus palvelisi alueen pyrkimyksiä päästä Unescon Geopark 

alueeksi. 

 

 

 

 

 

Aineen suuri kiertokulku 
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4.1.2.  Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli tehdä kauaskantoinen suunnitelma Lappajärven 

meteoriittikeskuksen toteuttamiselle. Tavoitteena oli olla joustava samanaikaisesti 

toteutettavan meteoriittikeskuksen rakentamisvaiheen kanssa niin, että kaikkein 

uusimmat toteuttamissuunnitelmat voitaisiin myös käytännössä toteuttaa. 

Tavoitteena oli saada aikaan Hotelli Kivitipussa seutukunnan ainutlaatuiseen 

meteoriittikraatteriin liittyvä geologisten kohteiden esittelyn yleissuunnitelma. 

Suunnitelma jakautui kahteen osioon: Kivitipun aulaan tulevat teaserit ja 

pohjakerrokseen tulevat näyttelytilat. 

4.2. Toteutus 

4.2.1. Toimenpiteet 

Vuoden 2016 lopulla Hotelli Kivitipun siirryttyä yksityiseen omistukseen kirkastui 

uusien omistajien tahtotila saada hotellin yhteyteen Lappajärven erikoisuudesta 

kertova Meteoriittikeskus. Omistajat tekivät päätöksen vuokrata Lappajärven kunnalle 

keskuksen vaatimat tilat 18.4.2017. Kunta teki päätöksen asian tiimoilta 

perustettavasta hankkeesta ja siihen palkattavasta suunnittelijasta, joka toimisi tulevan 

hankkeen projektipäällikkönä. 

Hankkeen projektipäällikkö teki karkeaa yleissuunnittelua siten, että heti 

hankehakemuksen jättämisen jälkeen voitiin aloittaa erillisen hankehakemuksen 

mukaiset rakentamistoimet Kivitipussa. Hanke vietiin suunnittelun osalta siihen 

pisteeseen, että 2.5. GTK:n kanssa pidettävässä suunnittelukokouksessa oli valmius 

aloittaa yläkertaan ikkunan viereen kolmelle tasolle tulevien teaserien rakentaminen 

meteoriittikeskuksesta, mineraalinäyttelystä ja planeettakuvastosta. Portaiden 

vasemmalle puolelle nykyisen puisen esittelylokerikon tilalle tuli tervareittiin liittyvää 

aineistoa ja esittely. Tämä kokonaisuus oli määrä olla valmiina 1.6.2017. 

GTK teki toteuttamissuunnitelman varsinaisiin näyttelytiloihin siten, että kaikkien 

tilojen vaatimat rakenteelliset muutokset voitiin tehdä ennen 1.6. päivämäärää, jolloin 

Hotelli Kivitippu aukesi. 

Geologisen tutkimuskeskuksen valinta näyttelykokonaisuuden suunnittelijaksi oli 

monisäikeinen tapahtumasarja, koska keskus oli ainoa vastaavanlaisia suunnitelmia 

tehnyt taho Suomessa. Vastaava taho Ruotsissa on myös toteuttanut joitain 

näyttelyjen suunnittelutoimenpiteitä. Geologisen tutkimuskeskuksen referenssit olivat 

mittavat ja näin ollen sen valinta jäi ainoaksi mahdollisuudeksi. 

Ennen näyttelyn avaamista tiloihin tehtiin rakennemuutossuunnitelma (seinien 

läpivienti), tilojen värisuunnitelma, näyttelyesineiden vitriinisuunnitelma, uusien 

avaruuskuvien ja opastustaulujen suunnittelu ja hankinta sekä yhteistyöpartnereiden 

informoiminen tapahtuvista asioista.  
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Näyttelytilojen yleissuunnitelma. 

 

Hotelli Kivitipun ja samalla meteoriittikeskuksen ensimmäisen vaiheen auettua 

suunnittelua jatkettiin huone huoneelta kokonaissuunnitelman mukaisesti. 

Tutkimushuoneen vaatimat laitteista tehtiin erillinen suunnitelma, joka toteutui 

enemmän kuin täysimääräisesti. Meteoriittikeskukseen saatiin deponoituna 

alkuperäistä Lappajärven tutkimusmateriaalia sekä tutkimuksiin liittyvää laitteistoa. 

 

 
Helsingin yliopistolta deponoituja mikroskooppeja. 
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Yhtä aikaisesti tutkimushuoneen toimintasuunnitelman laatimisen kanssa aloitettiin 

mineraalinäyttelyhuoneen yksityiskohtainen suunnittelu GTK:n tekemän 

yleissuunnitelman pohjalta. Erityistä huomiota kiinnitettiin edustavien kivinäytteiden 

saamiseksi näyttelyyn. Deponointisopimusten laatiminen Helsingin yliopiston ja 

Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa niiden kivi- ja mineraalikokoelmista ja FT 

Heikki Mäkipään yksityiskokoelmista varmisti rakentamishankkeelle korkeatasoiset 

näytteet. 

 

  
 

 

LuLuonnontieteellisestä keskusmuseosta deponoituja kivi- ja mineraalinäytteitä. 

Kaikkiaan noin 700 kivi- ja mineraalinäytteen kokoelmasta valittiin näyttelyyn hieman 

yli 200 näytettä. Niiden esille asettamisesta tehtiin suunnitelma siten, että se myötäili 

aiemmin koko näyttelyn ideaksi valittua suurta aineen kiertokulkua. 

 

Heti suunnitteluhankkeen alkuvaiheessa pyydettiin Geologian tutkimuskeskuksesta 

esitystä siitä, miten mineraalit voitaisiin tuoda esille kidemuodossa. Ratkaisuksi 

esitettiin perinteistä puusta tehtyjä malleja. Hankehenkilöstön piirissä ryhdyttiin 

suunnittelemaan tästä poikkeavaa uutta lähestymistapaa. Siksi valittiin hologrammi. 

Sen käytöstä kiteiden esittelyyn ei ollut aiempaa kokemusta edes yliopistojen piirissä. 

Lukuisten prototyyppien suunnittelun ja tarkkojen matemaattisten mallien ansiosta 

hologrammi saatiin siihen kokoon, että kiteen mitta on puoli metriä. 

 

Lappajärven meteoriittikraatterin synnystä oli tehty elokuva vuonna 1994. Se oli 

puolen tunnin mittainen ja siinä esiintyi ammattinäyttelijä. Siihen aikaan moderni 

teknologia näyttäytyi tänä päivänä varsin alkeelliselta ja sen vuoksi ryhdyttiin 

suunnittelemaan uuden teknologian hyväksikäyttöä. Siksi valittiin virtuaalinen 

todellisuus (VR). 

 

VR yrityksiä Suomessa on kourallinen, joskin niiden lukumäärä lisääntyy lähes 

päivittäin. Tarjouspyyntö lähetettiin neljään yritykseen, joista 2 antoi pyydettäessä 

tarkemman suunnitelman. Niiden perusteella toteuttaja valittiin. 

 

Lappajärven meteoriittikeskus avattiin kokonaisuudessaan 19.1.2018. 
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4.2.2.  Aikataulu 

Hankkeen alkuperäinen aikataulu oli 18.4.-31.12.2017, mutta hankkeelle saatiin 

jatkoaikaa 31.3.2018 saakka johtuen VR toteutuksen moninaisuudesta. Toiminta on 

muuten ollut suunnitelman mukaista toiminnallisesti ja kustannuksiltaan. 

 

4.2.3.  Resurssit 

Lappajärven kunnassa hankkeen johtajana toimi kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi ja 

osa-aikaisena (60 %) työntekijänä geologi Heikki Mäkipää. Heidän lisäksi kunnasta 

hankkeeseen osallistui hallintojohtaja Päivi Huhtala ja elinkeinoasiamies Pauli 

Kankaanpää. 

 

Hotelli Kivitipun puolesta hankkeeseen osallistuivat johtaja Arja Virtanen ja 

hotellipäällikkö Susanna Keskinen. 

 

Yhteistyökumppanuuden kautta hankkeeseen oleellisesti vaikuttivat Helsingin 

yliopistosta professori Juha Karhu, yli-intendentti Arto Luttinen ja yliopisto-opettaja 

Pasi Heikkilä. 

 

Taloudelliset resurssit mahdollistivat osaltaan Geologisen tutkimuslaitoksen ja Platonic 

Partnership Oy:n resurssit hankkeen käyttöön. Tätä kautta saatiin myös Järviseutu-

Seura ry:n materiaaliresursseja käyttöön. 

 

4.2.4.  Toteutuksen organisaatio 

Suunnitteluhankkeen organisaatio pidettiin mahdollisimman kevyenä. Sitä johti 

kunnanjohtaja ja jäseninä hallintojohtaja ja elinkeinoasiamies työntekijän 

(projektipäällikkö) toimiessa esittelijänä. 

 

4.2.5.  Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen hyväksytyt kustannukset olivat 39 108,00 €, johon rahoitus jakautui 

seuraavasti: 16 425,36 € EU:lta ja 12 905,64 valtiolta (yht. 75 %) sekä 9 777,00 € 

Lappajärven kunnalta. 

 

4.2.6.  Raportointi ja seuranta 

Hankkeen organisaatio on kokoontunut lähes viikoittain eri kokoonpanoilla. 

Toteutuksesta on projektipäällikkö raportoinut edellytellyllä tavalla ja hankkeen aikana 

on seurattu kunnan laatimien talousraporttien avulla hankkeen taloutta. 

 

Lappajärven kunnanhallitus on käsitellyt hankkeen asioita kokouksissaan 4 kertaa, 

joiden yhteydessä kunnanjohtaja on informoinut hallituksen jäseniä hankkeen 

edistymisestä. 

 

Tiedotus eri tiedotusvälineisiin on ollut säännöllistä. 

 

4.2.7.  Toteutusoletukset ja riskit 

Hanke on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja riskit ovat rajoittuneet uusien 

avauksien (hologrammi ja VR) onnistumiseen. 
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4.3. Yhteistyökumppanit 

Hankkeessa on tehty erittäin kiinteää yhteistyötä Helsingin yliopiston Geotieteiden 

laitoksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. 

Yhteistyökumppanit ovat paitsi kommentoineet suunnitelmia myös kaikki käyneet paikan 

päällä toteamassa suunnitelmien toimivuuden. 

 

Paikallisesti yhteistyötä on tehty Järviseutu-Seura ry:n, Kraatterijärven toimijat ry:n ja 

Hotelli Kivitipun kanssa. Koska hanke on ollut Lappajärven kunnan hallinnoima, niin 

hankkeessa ovat kiinteästi olleet mukana kunnan keskushallinto, elinkeinotoimi, tekninen 

toimisto ja taloustoimisto. 

 

Keskeisimmät yhteistyötahot tiedottamisessa ovat olleet Yle/Pohjanmaa, Pohjalainen, Ilkka 

ja Järviseudun Sanomat. Lisäksi GTK:n toimesta on hankkeesta julkaistu artikkeleita 

geologian alan/harrastajien lehdissä. 

 

4.4. Tulokset ja vaikutukset 

Hankkeen alkuperäisen tulosolettaman mukaisesti hankkeessa saatiin aikaan kattava 

suunnitelma Hotelli Kivitippuun sijoitettavasta Lappajärven meteoriittikeskuksesta. Koska 

suunnitteluhanke kulki hieman edellä varsinaista meteoriittikeskuksen rakentamishanketta, 

saatiin jo suunnitteluvaiheessa arvokasta tietoa rakentamisen mahdollisuuksista ja 

rajoitteista. 

 

Tämän suunnitteluhankkeen varsinainen tulos näkyy Taivaan ja maan välillä – hankkeen 

onnistumisena. Vaikutuksiltaan tämä hanke antoi sysäyksen myös Järviseudun matkailun 

Master Plan työlle, jonka eri vaiheissa hankehenkilöstöä konsultoitiin. 

 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Järviseudun matkailun Master Plan suunnitelma valmistui aivan tämän hankkeen 

loppuaikana. Koska hankkeen henkilöt olivat olleet mukana Master Plania suunniteltaessa, 

voitiin saada aikaan mahdollisimman hyvä synenergia. Tämä suunnitteluhanke toteutti 

täysimääräisesti koko alueen matkailun kehittämiselle asetettuja tavoitteita. 

 

Hanke tuotti kuitenkin selkeitä ajatuksia jatkotoimenpiteistä. On selvää, että koko 

Järviseudun matkailun kehittyminen on kiinni sen kärki-vetovoimatekijöistä. Yhdessä on 

päästy yhteisymmärrykseen siitä, että matkailun kärkenä on Lappajärven meteoriittijärvi. Se 

luo pohjan vastaisuudessa monelle toiminnalle. Yksin meteoriittikeskus ei riitä saamaan 

aikaan sitä vetovoimaa, jota alueen matkailu eittämättä tarvitsee. 

 

Meteoriittikeskus tarvitsee edelleen kehittämistä. Näyttelytoimintaa on edelleen 

laajennettava koskemaan myös muualla maailmassa olevia impaktiittikiviä ja –

muodostumia. Jotta alue voisi palvella ulkomaisia turisteja, täytyy jatkossa kiinnittää 

huomiota monikieliseen opastukseen. Jo nyt hyviksi havaitut hologrammi ja VR 

mahdollistavat jatkossa niiden kehittämisen. Erityisesti VR-puolella on avautunut uusia 

mahdollisuuksia, jotka ovat maailmanlaajuisestikin harvinaisia. 
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Niin meteoriittikeskus kuin koko alue tarvitsee kipeästi oman matkailuportaalin. Hyvän 

pohjan kehittämiselle luo Kraatterijärven toimijoiden portaali, jonka kaltainen 

laajennettuna on saatava kaikkien käyttöön. Palvelujen digitalisoiminen on heti tehtävä 

toimenpide. Tähän liittyy palvelujen markkinointikokonaisuus sekä alueellisen brändin 

tuotteistaminen. 

 

Lappajärven meteoriittijärven ympärille on tehty Georeitti-suunnitelma, joka on nopeasti 

saatava toteutukseen. Maanomistajien luvat ja jätehuolto lienevät ensisijaisia kehittämisen 

kohteita. Ilman hyvää georeittiä alueesta ei koskaan tule Geopark-statuksen saamaa 

matkailun kärkikohdetta. 

 

6. Allekirjoitus ja päiväys 

Sähköisesti Hyrrässä 

Tuomo Lehtiniemi 
Kunnajohtaja 
Lappajärven kunta 

 


