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Loppuraportti hankkeesta Taivaan ja maan välillä  
HM/4.3.2018 
 

1. Hankkeen toteuttaja 

1.1. hankkeen hallinnoija: Lappajärven kunta 

Maneesintie 5 

62600 Lappajärvi 

1.2. hankkeen johtaja  Hallintojohtaja 

paivi.huhtala@lappajarvi.fi 

puh. +358-443699414 

1.3. hankkeen koordinaattori Geologi, FT Heikki Mäkipää 

heikki.makipaa@lappajarvi.fi 

puh. +358-449941423 

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Nimi: Taivaan ja maan välillä  

Hankkeen numero: 45765 

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 

Toimenpide: 7.5. Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit 

Leader-ryhmä: Aisapari ry 

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

Taivaan ja maan välillä hankkeen tarkoitus oli hyödyntää Lappajärven kansainvälistäkin 

huomiota saanutta erikoisuutta – Euroopan suurinta meteoriittijärveä ja sen syntyhistoriaa 

luomalla valtakunnallisesti merkittävä matkailukohde sekä Järviseudun asukkaille että 

alueella vieraileville kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille. 

 

Lappajärven kunta tunnetaan samannimisestä järvestään. Järvi sai syntynsä noin 76 

miljoonaa vuotta sitten. Maahan kosmisella nopeudella iskeytynyt meteoriitti synnytti 

valtaisan kraatterin nykyisen Lappajärven kohdalle.  

 

Hankkeessa rakennettiin hotelli Kivitipusta vuokratuille alueille Lappajärven 

meteoriittikeskus – nimeä kantava kokonaisuus. Se sisältää hotellin ala-aulassa olevan 

lapsille suunnatun avaruusaiheisen leikkikentän, monitorista seurattavan suoran lähetyksen 

kansainväliseltä avaruusasemalta ja 2 teaser-kokonaisuutta, joissa esitellään hotellin 

alakerrassa olevia näyttelyjä.  

 

Hotellin alakertaan avattiin 6 erillistä näyttelytilaa, joissa esitellään maailmankaikkeuteen 

liittyviä asioita, Lappajärven syntyyn johtaneet tutkimukset, tutkimushuone, jossa vierailija 

voi mikroskooppien kautta tutustua kivi- ja mineraalimaailmaan, varsinainen kivi- ja 

mineraalinäyttely, hologrammiluola ja vaihtuvien näyttelyjen huoneessa meripihkanäyttely. 

Hankkeessa tähdättiin heti kansainvälisille markkinoille. 

 

Tämän lisäksi näyttelytiloihin hankittiin kivinäyte kuusta ja 4 meteoriittia, joista suurinta 

vierailijoiden on mahdollista kosketella. Meteoriitin maahansyöksyn voi 

meteoriittikeskuksessa kokea virtuaalitodellisuudessa. 
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Hanke toteutettiin kahdella eri suunnitelmalla siten, että kaikki näyttelyjen rakentaminen 

perustui samanaikaisesti meneillään olevaan Taivaan ja maan välillä – suunnittelu 

hankkeeseen.  

 

4. Raportti 

4.1. Hankkeen tavoitteet 

4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet 

Tavoitteista tärkein oli saada Järviseudulle meteoriittikeskus, jossa alueen syntyhistoria 

tuodaan monipuolisesti esille niin, että se info-pisteineen palvelee alueen pyrkimyksiä 

päästä Unescon Geopark alueeksi. 

 

4.1.2.  Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli hyödyntää Lappajärven alueen erikoinen syntyhistoria 

rakentamalla hotelli Kivitipun yhteyteen Lappajärven meteoriittikeskus. Tavoitteena oli 

olla joustava samanaikaisesti toteutettavan meteoriittikeskuksen suunnitteluvaiheen 

kanssa niin, että kaikkein uusimmat kehittämissuunnitelmat voitaisiin myös 

käytännössä toteuttaa. 

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 24.4.2017 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. 

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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Seiniin tehtävät aukot vaativat erikoissuunnittelua ja erikoistyökaluja. 
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Rakentamisen aikana käytettiin hyväksi läheiset yhteistyösuhteet Helsingin yliopiston 

Geotieteiden laitoksen, Luonnontieteelliseen museon ja Geologian tutkimuskeskuksen 

välillä. Jo suunnitteluvaiheen ja etenkin tämän rakentamishankkeen aikana pidettiin 

monta lehdistötilaisuutta ja saatiin aikaan siteet, jotka kantoivat myös koko hankkeen 

toteuttamisvaiheen yli. 

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 toteutti nämä Järviseutu-Seura ry:n kokoelmista olevilla 

näytteillä. 

 
 

Näyttelytilojen yleissuunnitelman mukaisesti hotelli Kivitipun alakerran näyttelytilojen 

rakentaminen aloitettiin Maailmakaikkeus ja meteoriittihuoneesta. Kaikki 

näyttelytiloissa olevat kuultokuvat otettiin NASA:n avoimesta arkistosta. 

 

 

 

 

 

 

 

Aulan tasanteelta teaserit ohjaavat kohti näyttelyä 
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         Osaan kuvista käyttöoikeus ostettiin valokuvaaja Tomi Katajamäeltä. 
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Maailmankaikkeus ja meteoriittihuoneen kunnostuksen ja maalauksen jälkeen saatiin 

esille näyttävät valokalvokokonaisuudet: maailmankaikkeus, aurinkotuulet, meteoriitit, 

meteoriittikraatterit ja kuun valloitus. 

  

 
 

 
Huoneen keskelle asetettiin Bjurbölen meteoriitti, josta on määritelty koko 

aurinkokuntamme ikä 4,57 miljardia vuotta. 
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Kuututkimus muodostaa myös mielenkiintoisen kokonaisuuden. Näyttelyyn on 

hankittu Yhdysvalloista aito kuukivi. Ensimmäisenä ihmisenä Kuussa käynyt Neil 

Armstrong oli 1969 luovuttanut kuvansa alkuperäisellä omistuskirjoituksella 

pietarsaarelaiselle Leif Hellmanille, joka deponoi kuvan Lappajärven kunnalle. 

Kunnanjohtaja vastaanottamassa kuvaa. 

 

 
 

 
 

 

Pala kuuta 

Neil Amstrongin 

aidolla nimikrjoituksella 

varustettu kuva 
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Ennen meteoriittikeskuksen ensimmäisen vaiheen avaamista 1.6.2017 täytyi 

Lappajärven synty – huone uusia ja aukaista siitä oviaukko uuteen 

tutkimushuonetilaan. 
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Informaation jakaminen Lappajärven synty – huoneessa muodostui keskeisimmäksi 

toimeksi. Se vaati mm. mittavan karttatyöskentelyn GTK:n toimesta, jotta 3D kuva 

Lappajärvestä saatiin aikaiseksi. Samoin oikean tiedon jakaminen professori Martti 

Lehtisen elämäntyöstä Lappajärven meteoriittikraatterin löytämisessä haluttiin tuoda 

näyttävästi esille. 
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Hotelli Kivitipun ja samalla meteoriittikeskuksen ensimmäisen vaiheen auettua 

rakentamista 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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Saatu tutkimushuonekokonaisuus antaa kävijälle poikkeukselliset olosuhteet. 

Tutkimushuoneessa kävijä voi itse ryhtyä hetkeksi tutkijaksi erilaisten 

mikroskooppien avulla. Kraatterin kivien salaisuudet avautuvat 

polarisaatiomikroskooppien avulla kirkkaina värimaailmoina.  Coesiitti, 

maskelyniitti, planaarielementit ja muut omaperäiset mineraalien muunnokset 

tulevat tutuiksi ja kävijä huomaa kivien mielenkiintoisen maailman vievän 

mennessään. Kiinteä yhteys Helsingin yliopiston geotieteiden laitokseen antaa 

mahdollisuuden osallistua paikalla olevan tutkijan kanssa mielenkiintoisiin 

kraatterin salaisuuksien tutkimiseen. 
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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. 

 

Rakentaminen aloitettiin suunnitelman mukaisesti tilojen kunnostamisella ja 

maalaamisella sekä suuri aineen kiertokulku – vitriinin rakentamisella. 

 

 
 

  
 

 

LuLuonnontieteellisestä keskusmuseosta deponoituja kivi- ja mineraalinäytteitä. 
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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. 

 

 

 
Laava- ja magmakivien vitriini selityksineen. 

 

 

 

 

 

Aineen suuri kiertokulku 
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Kivi- ja mineraalinäyttelyn yleisilme. 

Maapallo on jatkuvan muutosprosessin alainen. Valtameret avautuvat ja 

sulkeutuvat, vuoristot kuluvat ja tasoittuvat. Kiertokulun ja ajan merkityksen 

ymmärtäminen ovat geologisen ajattelutavan perusta. Alkuaineet 

muodostavat mineraaleja ja mineraalit kivilajeja. Näyttelyssä yli 200 mineraalia 

ja kivilajia antavat käsityksen eri kivilajien synnystä ja niiden synty-

ympäristöstä. Hologrammin avulla kävijä voi paneutua mineraalien 

kidemaailmaan yli puoli metriä suurten hologrammikiteiden avulla. Tämän 

ymmärtäminen on oleellista ymmärtääkseen kivien syntyä. 

 
Hologrammi maasälvästä 
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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

 
Täydennykseksi todellisuudelle hotellin aulaan avattiin suora yhteys kansainväliselle 

avaruusasemalle. 

 
 

Lappajärven meteoriittikeskus avattiin kokonaisuudessaan 19.1.2018. 

 

 

Virtuaalilasien läpi voit kokea itse meteoriitin putoamisen Lappajärvelle 
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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 61 350,00 €, johon rahoitus jakautui 

seuraavasti: 25 767,00 € EU:lta ja 4 908,00 € valtiolta (yht. 50 %) sekä 30 675,00 € 

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 suunnitelman mukaisesti hankkeessa saatiin aikaan merkittävä 

kokonaisuus, josta voidaan hyvällä syyllä käyttää nimitystä Lappajärven meteoriittikeskus.  

 

Tämän rakentamishankkeen varsinainen tulos näkyy eri näyttelykokonaisuuksien 

onnistumisena.  Hankkeen yhteydessä näyttelytiloihin perustettiin vaihtuvien näyttelyjen 

huone, jossa ensimmäisenä esille pääsivät Järviseutu-Seura ry:n omistuksessa olevat 

meripihkanäytteet ja – korut. Hankkeessa perustettiin seuraavat näyttelyt: 
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Taivaan ja maan välillä – näyttely 
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Lappajärven synty - näyttely 
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Helsingin yliopiston Geologian ja mineralogian laitoksen tutkimushuone 
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Kivi- ja mineraalinäyttely 
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Kuun palanen takaisin maan pinnalle 
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Meripihkanäyttely 
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Hologrammi kiteistä 

 

 
Virtuaalitodellisuus meteoriitin törmäyksestä Lappajärvelle 76 miljoonaa vuotta sitten 

 

 
 

Hologrammi 

Virtuaalilasien läpi voit kokea itse meteoriitin putoamisen Lappajärvelle 
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Lisäksi hotellin vastaanottoaulaan rakennettiin lapsille avaruusaiheinen leikkipaikka 

 

 

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 rakentamishanke 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. 
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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. Jo ensi kommentit 

matkailijoiden puolelta puoltavat hologrammin ja VR:n jatkokehittämistä. 

 

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 

 

Päivi Huhtala 
Hallintojohtaja 
Lappajärven kunta 

 
 
 


