Suvelan kappeli
ja asukaspuisto

SUVELAN KAPPELI JA ASUKASPUISTO
Suvelan kappeli valmistui vuonna 2016.
Kokonaisuuden on suunnitellut arkkitehti Anssi
Lassila arkkitehtitoimisto OOPEAAsta. Rakennuttajana oli Espoon seurakuntayhtymä ja
pääurakoitsijana YIT Rakennus Oy.

Kappelissa on kaksi seurakuntasalia, nuorisoja lapsityön toimitilat, työntekijöiden työhuone- ja vastaanottotiloja sekä askartelutila, jota
käytetään yhdessä Espoon kaupungin asukaspuiston kanssa.

Kappelin tiloja käyttävät Espoon tuomiokirkkoseurakunta ja Esbo svenska församling.
Rakennus sisältää myös vuokratilat Espoon
kaupungin asukaspuistolle.

Suvelan kappeli tarjoaa olohuoneen alueen
asukkaille. Sinne kokoontuu viikoittain eriikäisiä seurakuntalaisia jumalanpalveluksiin,
pienryhmiin ja muihin tapahtumiin. Salin avara
tila antaa hyvät puitteet konserteille. Aulakahvioon voi poiketa arkisin.

Kantavat rakenteet ovat puuta ja betonia.
Katto on kuparipeltiä. Julkisivut ovat kuparia ja
puuta. Kellotorni toimii alueen maamerkkinä.
Kappelin kokonaispinta-ala on 2420 m2.
Rakennus on esteetön.
Kappelisali on avara ja valoisa, seinien puupaneelit ovat suomalaista kuusta. Salissa on tilaa
160 ja eritysjärjestelyin 270 hengelle. Alttarin ja
kappelin kalusteet ovat saarnia. Urut valmistuvat vuonna 2018.
Alttariseinällä on taiteilija Hannu Konolan 16,7
metriä pitkä ja 2,1 metriä korkea lasiteos ”Minä
elän”. Kuva-aiheina ovat punahehkuinen Kristus
siunaavat kädet levällään, granaattiomena ja
kyyhkysiä. Kookas ikkunoiden edessä oleva
teos rajaa näköyhteyden kirkkosalista kadulle.
Avaran aulatilan ja kappelisalin väliseen
lasiseinään on kirjoitettu digiprinttitekniikalla
Raamatun tekstejä 16 eri kielellä. Teos kuvaa
Suvelan alueen asukkaiden monia erilaisia
kulttuurisia taustoja.

Kappelisali on avoinna myös henkilökohtaista
hiljentymistä varten. Monenlaiset vapaaehtoistehtävät antavat seurakuntalaisille mahdollisuuden olla yhdessä rakentamassa kappelin
toimintaa ja palvelemassa alueen asukkaita.
Kokoonnumme uskon ja rakkauden yhteisönä.
Kappelin tiloissa toimiva Suvelan asukaspuisto on perheiden kohtaamispaikka erilaista
ohjelmaa ja tapahtumia varten. Lapset saavat
leikkiä toistensa kanssa ja vanhemmat voivat
keskustella kahvikupin ääressä. Asukaspuiston tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen
ilmapiiri alueen asukkaiden välillä yhteisen
olemisen ja tekemisen kautta.
Kappelia voi varata häitä, kasteita tai siunaustilaisuuksia varten Espoon seurakuntien palvelukeskuksesta.
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