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TIIVISTELMÄ
Diplomityöni aihe on Mielipaikka. Tämä oli myös ensimmäisen vuosikurssini nykyarkkitehtuurin ensimmäinen tehtävänanto, jonka tarkoituksena oli piirtää muisto tai mielikuva paikasta, jossa olisin mieluiten. Tästä syntyi idea diplomityöhöni, jonka tarkoituksena on tavoittaa
tämä suosikki- tai lempipaikka. Aihe kumpuaa omista kokemuksista ja havainnoista.
Suunnitelmani Mielipaikan kontekstina on Lapinlahden sairaalan puisto Helsingissä. Puistoalueella on monia arvoja: kulttuurihistoriallisia, rakennustaiteellisia ja maisemakulttuurillisia.
Yli 170- vuotisen historiansa aikana sairaalarakennus ja sitä ympäröivä puisto ovat muuttuneet
paljon, mikä heijastaa mielisairaanhoidon maailmanlaajuista kehitystä, Helsingin kaupungin
kasvamista sekä aikansa maailmakuvan muutosta. Mielenkiintoinen historia on vaikuttanut
vahvasti suunnitelmaani.
Diplomityössäni olen halunnut tutkia, miten uudisrakentamisen keinoin voisin tuoda esiin
tämän historiallisesti merkittävän sairaalapuistokokonaisuuden arvon. Suunnittelin puistoon
neljä paviljonkia, joita yhdistävä teema on lapsuuden metsän hiljaisuus. Jokaisella tilalle on
oma luonteensa, ja suunnittelemisen aikana tilat saivat erilaisia työnimiä: Salainen puutarha,
Veden tila, Portti sekä Valon ja hämärän tila.
Salainen puutarha sijoittuu puistoon pienelle niemelle Lapinlahden pohjukkaan, jossa ovat sijainneet sairaalan vanha sikala ja kasvihuone. Paviljonki sijoittuu kauniiden rantakallioiden
väliin vanhan kivisokkelin ympärille. Suunnitelmassani kivisokkelin keskelle istutetaan
metsäkasveja, joiden tuoksuilla tai muilla ominaisuuksilla on parantavia vaikutuksia. Tämä
metsäpuutarha muuttuu vuodenaikojen mukaan, ja uusi rakennus sen ympärillä toimii kehyksenä. Rakennuksen seinät ja katto ovat corten- terästä ja lattia puuta. Tilan läpi voi kulkea
veden äärelle tai pysähtyä istumaan kivisokkelin ympärille.
Veden tila sijoittuu meren päälle sairaalapuiston länsipuolelle, paikalle, jossa on sijainnut vanha
venelaituri ja vieressä uimahuoneita. Rakennuksen seinät ja lattiarakenne ovat ruostumatonta
terästä. Lattiarakenne on auki, ja auringonvalon paistaessa meriveteen veden liike heijastuu
seinäpinnoille. Laiturimaisen lattiarakenteen äärelle voi myös istahtaa lämpimän puureunan
päälle ja kastaa varpaat vilpoiseen meriveteen.
Valon ja hämärän tila sijoittuu puistossa sijaitsevan vanhan kappelin ja ruumishuoneen kellarin ympärille. Pimeän aikaan uusi paviljonki toimii lyhtymäisenä maamerkkinä Lapinlahdentien päässä. Valon tila on kellarin katolla; vanha kellarin sisätila on Hämärän tila. Vanhan ra-
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kenteen ympäri kiertää käytävätila, jonka kautta astutaan sisään valon tilaan. Uudet rakenteet
ovat pääosin lasia. Sisällä Valon tilassa katse kohoaa ylös kattoon, jonka läpi voi nähdä taivaan
ja ympäröivien puiden latvukset.
Portti sijoittuu vanhan jalavakujan päätteeksi puiston ja tiealueen leikkaukseen. Paviljonki
toimii maamerkkinä ohikulkeville vilkkaalla Länsiväylällä. Tilan tarkoituksena on luoda uusi
paikka sekä palauttaa näkyviin tämä vanha, nurmettunut promenadikuja, joka on aikoinaan
johtanut vanhalle näköala- ja juhannusviettopaikalle. Paviljongin rakenne on poltettua puuta:
palaneen puun tuoksu tuo muiston tulesta.
Uudet paviljongit ovat hiljaisuuden paikkoja vuoropuhelussa näkymättömän vanhan historian
kanssa. Ne luovat puistoon uuden kerroksen kunnioittaen vanhaa ja tuoden esiin piilossa olevan historian. Sairaalan ja sitä ympäröivien rakennusten tyhjennyttyä on ollut ilo huomata,
kuinka ihmiset ovat ottaneet alueen käyttöön julkisena puistotilana virkistäytymiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Puistoalue on täynnä arvokasta historiaa, ja toivoisin, että myös
jatkossa se säilyisi julkisena puistotilana kaikkien yhteisenä paikkana.

ABSTRACT
The subject of my master’s thesis is The Favourite Place. That was also the first assignment
considering the contemporary architecture during my first year. The object was to draw a
memory or an image of some place where one would love to be the most. That inspired me
to come up with this work which idea is to achieve the Favourite Place that upwells of my
own experiences and perceptions.
The context of the Favourite Place I designed is Lapinlahti hospital’s garden in Helsinki.
There are many cultural values in the park area: culture-historical, architectural and landscape cultural values. During the over 170- year’s history, hospital’s building and the garden
surrounding it, have changed a lot what reflects the global development of mental health
care, the growth of the city of Helsinki and the transforming worldview. The interesting history has had a strong impact on my plan.
In this master’s thesis, I have desired to study the way to reveal the value of the historically
significant Lapinlahti hospital’s garden. I have planned four pavilions in the park with a
theme of my childhood memory: the silence of the forest. Each place has its own character
and during the planning these places got different working titles: The Secret garden, The
Space of water, The Gate and The Space of Light and Twilight.

4

The Secret Garden is located on a headland of Lapinlahti where hospital’s old piggery
and greenhouse have been situated in earlier. A pavilion is placed between beautiful cliffs
around an old stone base. Inside the pavilion the plants of forests whose perfume and other
qualities consists in remedial influences are planted in the middle of the stone base. This
forest garden transforms according to the seasons and the new building works as a frame.
The pavilion’s walls and the roof are of corten steel and the floor is of wood. One is able to
walk across the Secret Garden by water or have a pause and sit around the flowers and the
stone base.
The Space of Water is placed on the sea on the west side of hospital’s garden to an ancient
location of old boat platforms and swimming rooms situated nearby. The walls and the floor
are of stainless steel. The structure of the floor is open and when the sun shining through
the seawater, the movements and reflections appear on inner surfaces. One is able to sit by
the edge of metal grating of the floor on a warm wooden board and wet toes into a fresh
seawater.
The Space of Light and Twilight is located in around the cellar of the old chapel and charnel
house. During darkness the new pavilion functions as a lantern style landmark down the
Lapinlahdentie Street. The Space of Light lies on the roof of the cellar, the Space of Twilight
replacing the ancient interior of the cellar. The corridor space is circled around the old cellar
leading to the Space of Light. The new structures are mainly of glass. A view is risen up to
the roof inside the Space of Light where one is able to have a look at the sky and the surrounding tops of the trees.
The Gate is situated at the intersection of the right of the way and the park area in the end
of an old elm street. The pavilion acts as landmark for passer-byes on the busy Western
Highway. The intention of this space is to create a place at the end of the old elm street and
restore visibly this promenade which in olden times used to lead to an ancient viewpoint
where also midsummer was celebrated. The structure of the pavilion is of burned tree, the
smell bringing a memory from the fire.
The new pavilions are places of silence interacting with the ancient invisible history. They
create a modern layer of a park respecting old and bringing out hidden history. When the
main building hasn´t been used as a hospital anymore, it has been a pleasure to notice how
people have served the area as the public garden area for refreshing and organising events.
The park area is filled with precious history and I would hope that it would remain as public
garden area, a common place for everyone.
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1. JOHDATUS AIHEESEEN
8

1.1. DIPLOMITYÖN AIHE - MIELIPAIKKA

Jokaisella on oma mielipaikka, josta voi kertoa oman tarinansa. Oma mielipaikkani on jokin
erityisen miellyttävä, viihtyisä suosikki- tai lempipaikka. Opintojeni ensimmäinen nykyarkkitehtuurin tehtävänanto Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla oli myös nimeltään Mielipaikka.

Harjoitustyö Mielipaikka tehtiin vapaavalintaisella tekniikalla isolle paperiarkille. Piirsin
ensin kuvaluonnoksen puurakennusten rajaamasta katutilasta, joka oli mielikuvani entisestä kotiseudusta Vanhasta Raumasta. Puurakennukset olivat mittakaavaltaan miellyttäviä,
kodikkaita sekä täynnä menneitä vuosikymmeniä ja tarinoita. Toinen luonnos, jonka lopulta toteutin lopulliseen muotoon, oli kuva hirsirakenteisen mökin sisätilasta. Olin parvella
ja katsoin alas tupaan, jossa pirttipöydän päätteenä oli ikkuna. Tupa oli autio. Harja oli
sen suojana, ja hirsien pinnat olivat lämpimiä, ja niiden uurteet tuntuivat sormenpäissä.
Tilassa tuoksui puu. Parvella vieressäni oli patja, oma pehmeä pesä ja kattoikkuna, josta
saatoin tarkkailla ohi lipuvia pilven riekaleita ja unelmoida.
Mielipaikan - opintojeni ensimmäisen tehtävänannon - tavoitteena oli esittää mielikuva tai
muisto paikasta, jossa olisin mieluiten. Tehtävä teki minusta tietoisemman siitä, että elämäni
aikana kokemani paikat vaikuttavat minuun ja jäävät elämään kanssani mielikuvina ja muistoina tietystä paikasta ja hetkestä. Tehtävä oli myös hyvä tapa tutustua muihin vuosikurssilaisiini,
sillä kuva kertoi enemmän kuin tuhat sanaa. Oma mielipaikkani oli muisto lapsuudestani: ollessani ylhäällä hirsirunkoisen mökin parvella saatoin olla suojassa ikään kuin tarkkailijana
puun oksalla. Ensimmäisen vuosikurssin harjoitustyön tehtävänanto, Mielipaikka, päätyi myös
diplomityöni lopulliseksi otsikoksi.
Tässä diplomityössäni palaan arkkitehtiopintojeni alkutaipaleelle ja esitän Mielipaikasta uuden
erilaisen kertomuksen. Opintojeni ensimmäisen tehtävänannon tavoin diplomityöni tavoitteena on esittää miellyttävä, kaunis muisto tai mielikuva. En piirrä Mielipaikasta kuitenkaan
uutta kuvaa, vaan sen muoto on toisenlainen: halusin suunnitella Mielipaikakseni pienen tilan
tai rakennuksen.
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1.2. MUISTO TYÖN LÄHTÖKOHTANA

Diplomityöni aihe kumpuaa omista havainnoista ja kokemuksista. Tehtävänanto sai minut
muistelemaan kokemiani paikkoja ja pohtimaan lähtökohtaa suunnitelmalleni. Muisto opintomatkasta Pekingiin herätti minussa uusia ajatuksia.

Saapuessamme Pekingiin taivas oli harmaa sumusta; savun keskellä hehkuvan, oranssin
objektin nimesimme maailmanlopun auringoksi. Oli vaikea hengittää. Kävelytien rinnalla
kulki pyörätie, puurivistö ja ainakin kymmenen ajokaistaa. Harmaat, korkeat rakennukset raapivat taivasta, ja niiden huiput katosivat pilvien sekaan. Päätimme tehdä matkan
kävellen, vaikka ohitse kiitävät lukuisat taksit olivatkin toista mieltä. Pitkän kävelymatkan
jälkeen tulimme sille ainoalle kävelykadulle, jonka tiesimme kaupungissa olevan. Korkeat
pilvenpiirtäjät rajasivat katutilaa, ja valomainokset vilkkuivat kutsuen ihmisiä houkutuksiin. Meihin kuitenkin vetosi enemmän kujanne, joka lomittui kahden rakennuksen väliin.
Kiinalaiset portit ja kyltit rajasivat alleen mittakaavaltaan inhimillisemmän tilan kokemiemme hirviöiden jälkeen. Kioskissa myytiin karamelliomenoita, skorpioneja ja merihevosia tikkujen nokassa. Kiinalainen kissa heilutti meille tassuaan toivottaen onnea ja menestystä ohittaessamme myyntikojut ahtaalla kujalla. Saavuimme pienelle aukiontapaiselle, jossa marionettinukke aloitti esitystään tempoillen narujen ja huutojen tahdissa. Pieni, punainen teatterivaunu tärisi rummutuksesta. Me seisoimme paikoillamme ja ihmettelimme äänien, eksoottisten makujen ja tuoksujen värittämää, mystistä paikan tunnelmaa,
jota emme olleet ennen kokeneet.

Taivaallisen rauhan aukio Pekingin excursiolla. Valokuva: Pirjo Klang
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Vieraissa paikoissa tuttuus luo turvallisuudentunteen. Pekingin kaupunkirakenne on muuttunut autojen ja liikenteen ehdoilla, ja se on toisessa ääripäässä inhimillisestä jalankulkukaupungista. Kaupunki pilvenpiirtäjineen on mittakaavaltaan aivan toista kuin mikään eurooppalainen kaupunki. Aukion käsitettä ei kulttuurissa tunneta. Taivaallisen rauhan aukioksi nimetty
1950- luvun kommunismivallan monumentti on mittakaavaltaan äärilaitaa, sen rajoja on vaikea hahmottaa. Ensivaikutelma Pekingistä kaupunkina loi vahvan kontrastin kotipaikkaani
nähden. Matkakertomuksessani tämä rakennushirviöiden keskeltä löytämämme paikka, pieni
aukiontapainen, toi mittakaavaltaan jotain inhimillistä ja miellyttävää, tuttua ja turvallista. Se
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oli mielipaikkani vieraassa kaupungissa, sillä se herätti minussa tunteen itselleni merkityksellisestä paikassa olemisesta.
Matkustaminen on tuonut uusia elämyksiä ja kokemuksia; se on myös herättänyt huomaamaan
ja arvostamaan oman kotipaikkani erityispiirteitä. Opintomatka Pekingiin muistutti, että oma
mielipaikkani ei löydy miljoonakaupungin suurien pilvenpiirtäjien juurelta tai huipulta, keinovalojen välkkeestä ja liikenteen pauhusta. Päinvastoin: Suuren kaupungin syke saa minut usein
kaipaamaan kotipaikkani hiljaisuutta, rauhaa ja luontoa. Retkistä metsään minulla on monia
hyviä lapsuuden muistoja.

Metsä on paikka seikkailulle ja vapaudelle ilman rajoja. Lapsena saatoin piiloutua mättään taakse, kiivetä puuhun tarkkailemaan, kerätä kourallisen marjoa tai kuulla oksien
rasahtavan jalkojeni alla astellessa pehmeän maaston poikki. Metsästä löysin arvoituksellisia kallion koloja, mielenkiintoisia puun haarautumia ja tasaiseksi hioutuneita kivilohkareita. Nämä paikat olivat merkityksellisiä paikkoja, jonne kiipeiltiin, leikit käynnistettiin
tai rakennettiin maja. Pieni erilaisuus ympäristöstä korosti paikan erityisyyttä, ja tällaisen
paikan etsimisessä oli iloa, löytämisessä riemua. Paikka, jonka joku muu oli jo löytänyt
aiemmin, jättänyt kenties jäljen, tuntui myös jännittävältä.
Metsä on hiljaisuuden paikka, jossa voin odottaa rauhassa, aistia ja keskittyä läsnäoloon
hetkessä. Metsän moniaistinen maailma tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille, ja metsää
kokiessa koko keho on kokonaisvaltaisesti läsnä. Metsässä saatan tuntea lempeän tuulen
vireen kasvoilla, maastonmuodot lihaksissa ja jalkapohjien alla. Voin keskittyä kuuntelemaan äänimaisemaa tai hengittämään raikasta ilmaa.

Metsän hiljaisuus. Valokuva: Niclas Mäkelä

Lapsuuden metsän hiljaisuus on vahva muisto kokemastani Mielipaikasta. Asuessani kaupungissa kaipaan tätä metsän hiljaisuuden ja rauhan kokemusta, ja tästä sain idean diplomityöni
suunnitelman teemalle: Halusin suunnitella Mielipaikakseni pienen rakennuksen, joka toisi
esiin metsän hiljaisuuden kokemuksen hälyisän kaupungin keskellä.
Asuinpaikkani kaupunkipuistot tarjosivat suunnitelmalleni sopivan kontekstin. Halusin sijoittaa pienen rakennuksen puistoon, joka loisi tilalle rauhallisen sisääntulon ja luonnonläheisen
ympäristön. Työni taustaksi tutustuin Helsingin kaupunkipuistoihin ja etsin Mielipaikkani
rakennukselle sopivaa sijoituspaikkaa näistä puistoista. Lopullisin sijoituspaikan löysin Lapinlahden sairaalan puistosta.
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1.3. KIRJALLISEN OSUUDEN RAKENNE

Diplomityöni suunnitelma sijoittuu Lapinlahden sairaalan historialliselle puistoalueelle. Alueen merkittävin rakennus on arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelema sairaala, joka oli
toiminnassa psykiatrisena sairaalana yhtäjaksoisesti liki 170 vuoden ajan (Hemgård, Schalin
& Weckman 2002: 49-51, Pro Lapinlahti). Sairaalan puisto perustettiin sairaalan rakentamisen jälkeen, ja se on historialtaan monikerroksellinen kätkien monia tarinoita. Diplomityöni
taustaksi perehdyin Lapinlahden sairaalan puistoalueen laajaan historiaan.
Diplomityöni kirjallinen osuus on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä osassa, Suunnittelualueen
kuvauksessa, tarkastelen Lapinlahden sairaalan puistoaluekokonaisuuden arvoja, kaavoitustilannetta, historian vaiheita, nykyistä toimintaa sekä alueen merkityksellisyyttä. Toisessa osassa
käsittelen sairaalapuistoon tekemääni suunnitelmaa. Alueen mielenkiintoinen historia on vaikuttanut vahvasti suunnitelmaani.
Lapinlahden sairaalan historiaan perehtyessäni, käytän työssäni pääosin taidehistorian tutkijan Helena Rosénin pro gradu- työtä Lapinlahden sairaalan suunnittelu ja rakennustyön toteutus sekä psykiatrian professori Kalle Achténin teosta Sataviisikymmentä vuotta psykiatriaa,
Lapinlahden sairaalan historia 1841‒1991. Työni taustaksi olen saanut käyttööni Helsingin
kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston vuonna 2012 vahvistetun asemakaavan viitesuunnitteluaineiston. Aineisto pitää sisällään Lapinlahden sairaalan puistoalueen historiallisen selvityksen sekä selvitykset puistoalueen suojelutavoitteista ja jatkosuunnittelusta sekä hoito- ja
kehittämissuunnitelmasta. Tämän aineiston lisäksi olen tutustunut Helsingin kaupungin karttapalvelun sekä rakennusviraston kuvapankin kautta alueen karttamateriaaliin sekä sairaalan
ja sitä ympäröivien rakennusten oleellisiin rakennuslupapiirustuksiin.

Lapinlahden sairaalan puisto lenkkipolun varrelta.

Työni taustaksi olen seurannut, miten Lapinlahden sairaala on ollut esillä julkisuudessa, ja
lehtiartikkelit ja verkkosivut ovat myös työni lähdeaineistona. Sairaalatoiminta on ollut lakkautusuhan alla Lapinlahden sairaalassa vuosikymmeniä, mikä on herättänyt paljon kansalaistoimintaa. Monet ovat ottaneet kantaa sairaalatoiminnan säilymiseen Lapinlahdessa, ja asiasta
on kirjoitettu paljon mediassa, tuotettu verkkosivuja, kerätty adresseja, järjestetty kantaaottavia tapahtumia sekä perustettu Lapinlahti Pro ry ja Lapinlahden Lähde- hanke.
Diplomityöni lähdeaineistona ovat niin ikään Lapinlahden sairaalan entisten potilaiden, hoi-
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tohenkilökunnan ja heidän perheenjäsenten kertomukset. Näistä kertomuksista olen valinnut
työni kirjalliseen osuuteen otteita siitä näkökulmasta, minkälaisena paikkana he ovat kokeneet Lapinlahden sairaalan puiston. Olen myös kirjoittanut oman kertomuksen Lapinlahden
henkeä aistimassa, joka kertoo, minkälaisena paikkana itse koin puiston eräänä kesälauantaiiltana.
Nykyisin Lapinlahden kaikki psykiatrisen sairaalan toiminnot ovat siirtyneet muualle, ja
sairaalapuisto on avattu julkiseksi puistoksi. Sairaalapuiston historia on läsnä paikassa, mutta
osin näkymättömissä. Tyhjillään olevat, ränsistyneet rakennukset tekevät paikasta aavemaisen
ja vaatisivat korjausta pikaisesti. Diplomityöni ei ole kuitenkaan näiden rakennusten peruskorjauksen ja uudelleenkäytön suunnitelma, vaan työssäni olen halunnut tuoda koko puistoaluekokonaisuuden arvon esiin uudisrakentamisen keinoin. Suunnittelin alueelle neljä kokemuksellista paviljonkia, joita yhdistävänä teemana on lapsuuden metsän hiljaisuus.
Kirjallisessa osuudessa esiintyvät valokuvat, joissa tekijätiedot on mainittu, ovat ystävieni kuvaamia; muut valokuvat olen ottanut itse. Suunnitelmani pienoismallien valokuvat ovat arkkitehti Ville-Pekka Ikolan kuvaamia. Kirjan sisäkansien ja välilehtien luontokuvat ovat valokuvaaja Niclas Mäkelän käsialaa.

2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS
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2.1. SUUNNITTELUALUE KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ
2.1.1. ARVOT
Lapinlahden sairaalalla ympäristöineen on monia arvoja. Sairaalarakennus ja sitä ympäröivä
puisto ovat vuorovaikutuksessa keskenään, ja ne muodostavat ehjän kokonaisuuden.
Alueen merkittävin rakennus, Carl Ludvig Engelin suunnittelema sairaala, toimi psykiatrisena
sairaalana yhtäjaksoisesti vuodesta 1841 vuoden 2008 loppuun, jolloin se oli Suomen vanhin
käytössä oleva sairaalarakennus ja lukeutui maailman vanhimpien edelleen käytössä olevien
psykiatristen sairaaloiden joukkoon (Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 49-51, Pro Lapinlahti). Sairaalarakennuksen rakennustaiteelliset ja esteettiset arvot näkyvät siinä, miten rakennus on sovitettu ympäristöön ja miten sen suunnittelussa on huomioitu potilaiden viihtyminen
(Lapinlahti.net- Helsingin yliopisto.). Aikansa merkittävimmän Suomessa toimineen arkkitehdin suunnittelema sairaalarakennus oli tärkeä osa Helsingin rakentamista Suomen pääkaupungiksi.
Lapinlahden sairaala on suuressa osassa psykiatrian historiaa, mielenterveyshoidon ja sen
koulutuksen kehitystä Suomessa. Aikanaan edistykselliseksi mielisairaanhoitolaitokseksi
rakennettu Lapinlahden sairaala on modernisoitu vastaamaan kunkin ajan hoitomenetelmiä
(Achté 1991: 30). Mielenterveyshoidon kehitys Suomessa seuraa maailmanlaajuista kehitystä,
ja Lapinlahden sairaala kertoo tämän kehityksen historiasta maailmanlaajuisesti.
Lapinlahden sairaalan historia kertoo maailmankuvan muutoksesta pitkällä aikajanalla. Uskonnolliset, poliittiset ja luonnontieteelliset käsitykset ovat heijastuneet eri aikakausina käytettyihin hoitomenetelmiin, jotka taas ovat vaikuttaneet kunkin aikakauden sairaalasuunnittelussa (Rosén 1988: 5). Näin nämä käsitykset ovat myös läsnä Lapinlahden sairaalassa, jonka
pitkäkestoinen toiminta psyykkisistä sairauksista kärsivien potilaiden sairaalana kuvastaa sivistyneen hyvinvointivaltion arvoja.
Lapinlahden sairaalan puiston maisemalliset ja kaupunkikuvalliset arvot liittyvät Helsingin kantakaupungin läntiseen sisääntulomaisemaan, ulkoilureittien varrelta avautuviin näkymiin sekä puiston asemaan rantamaisemassa. Puiston vanha, lehtevä puusto
muodostaa vastakohdan puistoon rajautuvalle tehokkaalle rakentamiselle. (Hemgård &
Rönkä 2004: 28)
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nuksineen sekä asuntola Koivulalle kaavoitetaan omat tontit, ja puistoalue rakenteineen
kaavoitetaan suojelumääräyksiä sisältäväksi julkiseksi puistoksi. (Ibid.)

nonkaunis Lapinlahden niemi kaupungin läheisyydestä, mutta riittävän kaukana melusta ja
hälinästä. Helsingin kaupungin kasvaessa Lapinlahden puistoaluetta on pienennetty alle puoleen alkuperäisestä koostaan. (Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 5, 9) Luonteeltaan puisto
on ollut alun perin suljettu sairaalan puisto; nykyisin sairaalatoiminnan loputtua se on avattu
julkiseksi kaupungin puistoksi. Uudet kevyen liikenteen reitit alueen reunamilla ovat parantaneet syrjäisen alueen saavutettavuutta, ja ne ovat selvästi tuoneet puistoon uusia käyttäjiä.

Puistoalueen kasvillisuuden suojelun lähtökohtana on maisematilallinen suojelu ja kehittäminen. Olennaisinta on maiseman tilallisen rakenteen (istutusalueiden ja avointen
tilojen vaihtelu) ja erityisten kasvillisuussommitelmien (lehtimajat, puukujanteet yms.)
perushahmon säilyminen. (Ibid.)

2.1.3. Alueen kaavallinen tilanne

Alueen julkista käyttöä on lisätty, ja puiston sisäalue säilyy rauhallisen oleskelupaikkana. Sisääntuloaluetta kehitetään kutsuvammaksi jäsentämällä sitä portein ja aukiosommitelmin. Reunavyöhykkeitä rajataan aidoin ja muurein, sekä osoitetaan alueita
oleskelulle, muun muassa uudet laiturit veden ääreen. Puiston saavutettavuutta kävellen parannetaan muun muassa avaamalla sisääntuloportti puistoon pohjoisesta. Lisäksi
kaavassa on osoitettu rakennusala maisemapuistoon sopeutuvalle pienimuotoiselle huvimajalle tai kahvikioskille. (Ibid.)

Lapinlahden sairaalan puistoalue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurisesti merkittäväksi alueeksi Helsingin Yleiskaavassa 2002 (Helsingin
yleiskaava 2002). Lapinlahden sairaala-alueen asemakaava on tullut voimaan vuonna 2012
(Lapinlahden sairaala-alueen asemakaavakartta). Asemakaavan tavoitteena on säilyttää alueen
rakennustaiteelliset, kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja virkistykselliset arvot sekä samalla
mahdollistaa suojeluarvoihin sopiva toimintojen kehittäminen. (Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 2011: 6-8).

Ajoyhteys Lapinlahdentieltä kulkee tonteille Fahlanderin puistokujaa (lehmuskujaa) ja Lapinlahdenpolkua pitkin. Sairaalaa kiertävä jalankulkuyhteys ja Lapinlahdenpolku ovat osa pelastusreittiä, ja huoltoliikenteellä on pääsy rakennusten sisäänkäyntien yhteyteen. Alueen pysäköintipaikat sijaitsevat nykyisin Alvila- rakennuksen edessä ja päärakennuksen etelä- ja itäpuolella.
Eteläosan paikoitus on esitetty poistettavaksi asemakaavassa, jotta alue voidaan kunnostaa
oleskelua varten. (Ibid.)

Asemakaavassa Lapinlahden sairaala-alue suojellaan kokonaisuutena, osa-alueita
kehitetään ja käytettävyyttä parannetaan historiallisen kunnostuksen keinoin. Virkistyskäyttöä ohjataan suunnitteluratkaisun ja luodaan edellytykset sosiaalitointa ja
terveyshoitoa palvelevien toimintojen sijoittamiseksi alueen vanhoihin rakennuksiin.
Rakennuksista pääosa on suojeltu rakennussuojelulailla. Muut sairaalatoimintaan kuuluneet rakennukset on suojeltu rakennuksina puistossa. Päärakennukselle huoltoraken-

Birker Käcklundin rantaraitti
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tekemäänsä valintaa senaatille:
Olemme täten yhdessä intendentti Engelin kanssa valinneet n.k. Lapinlahteen rajautuvan
niemen kärjen sopivaksi rakennuspaikaksi, josta oheisena armollisesti liitekartta, ja jossa
mielestäni on oivallinen paikka rakennukselle ja laitoksen kannalta tarpeellisia katsomiamme kävelyreittejä ”promenadeja” varten. Niemen etuna on lisäksi kaunis ympäristö.
Sitä ympäröi syvä vesi ja läheisyydessä sijaitsee makean veden lähde. (Hemgård, Schalin
& Weckman 2002: 9)
Intendentti Engelin piirustukset ja kustannusarvio Lapinlahden niemelle rakennettavaa
sairaalaa varten valmistuivat vuonna 1835, ja keisarin lopullinen hyväksyntä suunnitelmille
saatiin seuraavana vuonna. Ylijohtaja Von Haartman, intendentti Engel ja Uudenmaan läänin
maaherra Gustaf Magnus Armfelt määrättiin senaatin päätöksellä huolehtimaan rakennustyön
käynnistämisestä. Kolmen vuoden rakennusaikataulu viivästyi puolitoista vuotta, ja sairaala
aloitti toimintansa 1. heinäkuuta vuonna 1841. (Achté 1991: 26-30)

2.2.2. Carl Ludvig Engel (1778-1840)
Lapinlahden sairaalarakennuksen on suunnitellut arkkitehti Carl Ludvig Engel. Hän suunnitteli Helsingin rakennuksia uudelleenrakennustoimikunnan arkkitehtina (1816‒1824), yleisten
rakennusten intendenttinä (1824‒1840), yliopiston arkkitehtina sekä yksityishenkilöiden toimeksiannosta. (Schildts Kustannus Oy. 2012: 8) Preussista kotoisin oleva arkkitehti tunnetaan
parhaiten Helsingin Senaatintoria ympäröivien monumenttirakennuksien suunnittelijana
(ibid.: 46). Engel oli myös intohimoinen puutarhuri, ja puutarhan suomat esteettiset elämykset
lievittivät hänen ikävän kaipuuta vanhaan kotipaikkaan Berliiniin ja menehtynyttä vaimoa
kohtaan (ibid.: 74-77, 90). Engel kuoli 1840 ennen Lapinlahden sairaalan valmistumista: hänen
perhehautansa sijaitsee Hietaniemen hautausmaalla lähellä Lapinlahden sairaalaa (ibid.: 92).

2.2.3. Sairaalarakennus
Engelin piirtämät, keisarin hyväksymät piirustukset käsittivät H-kirjaimen muotoon suunnitellun rakennuksen (Rosén 1988: 27). Rakennuksen on symmetrinen, ja ulkoarkkitehtuuri on
korutonta ja yksinkertaista. Matala, kaksikerroksinen rakennus ei kohoa ympäröivien puiden
latvojen yläpuolelle. Se asettuu maastoon pehmeästi luoden miellyttävän ilmapiirin puiston
kanssa suuresta koostaan huolimatta (Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 12).
Lapinlahden sairaalarakennuksen pohjamuoto mahdollisti eri toimintojen sijoittamisen it-
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Kuva vasemmalla: Sairaalarakennus ja itäinen portti lehmuskujalta katsottuna.
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senäisiksi yksiköiksi. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan rakennuksen lännen puolella sijaitsevat kaksikerroksiset potilassiivet ja idän puolella yksikerroksiset taloussiivet. Päärakennus
oli varattu sekä julkiseen käyttöön että hoitohenkilökunnan asunnoiksi. Itäisten siipien rajoittama piha-alue on suunniteltu suljettavaksi tiilimuurilla, jonka keskellä on ajoportin ja kahden
käyntiportin muodostama porttirakennelma. Lännen puolella piha-alue on suljettu kevyemmällä lauta-aidalla. (Achté 1991: 28, Rosén 1988: 27-28)
Lapinlahden sairaalan suunnitteluajankohtana mielisairaaloiden suunnittelussa sovellettiin
vankiloiden sellijärjestelmien suunnitteluperiaatteita, eikä Lapinlahden sairaala ollut tästä
poikkeus. Ajalla tyypillinen hoitomenetelmä oli potilaan eristäminen, minkä vuoksi potilaille
suunniteltiin omat yksityishuoneet. Toisaalta vankilamaisuutta haluttiin myös välttää. (Achté
1991: 25-27, 45) Lapinlahden sairaalan potilassiivissä potilashuoneet olivat pitkän käytävän
molemmin puolin. Neljälle erilliselle huoneyksiköllä oli omat seurustelu-, ruokailu- ja työskentelytilat, ja pieniä eristyshuoneita lukuun ottamatta potilashuoneet oli mitoitettu tilaviksi ja
valoisiksi. (Ibid.: 28-30)
Engelin alkuperäistä suunnitelmaa muutettiin heti rakennustyön alkaessa toiminnallisista
syistä: rakennussuunnitelma käännettiin peilikuvaksi ja suunnitelmista poikettiin myös potilassiipien osastoinnin kohdalla. Mielenterveyshoidon kehityksen myötä Lapinlahden sairaala
on modernisoitu vastaamaan kunkin ajan hoitomenetelmiä, mikä on aiheuttanut paljon muutoksia sisätiloihin. Lisätilojen tarpeen vuoksia rakennusta myös on laajennettu useita kertoja
eri aikakausina. (Ibid.: 28-30)

2.2.4. Puistoalueen muut rakennukset
Päärakennuksen lisäksi sairaalan tontille valmistui alkuperäispiirustusten mukaan myös muita
talousrakennuksia, mutta myöhemmin kaikki vanhimmat näistä on purettu (ibid.:30). Vanhin
näistä rakennuksista on tiettävästi portinvartijantupa, joka valmistui vuonna 1837. Rakennus
purettiin 1970-luvulla, ja nykyisin paikalla on autojen kääntöpaikka Lapinlahdentien päätteenä. (Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 13, 46)
Osa 1800‒1900-lukujen vaihteessa rakennetuista ulkorakennuksista on säilynyt edelleen
sairaalan ympäristössä. Vanhin säilynyt talousrakennus on liiteri vuodelta 1870. Vuonna 1882
valmistuneen maalari- ja nikkariverstaan yhteydessä oli pieni asunto. Rakennusta käytettiin
myöhemmin musiikkiterapian tiloina, ja sitä kutsutaan Terapia- taloksi. Rannassa nykyisin
oleva kivirakenteinen sauna korvasi vanhan puisen saunan 1880-luvulla, ja rakennusta laajennettiin 1900-luvun alussa. Vanhasta rakennuskannasta on jäljellä lisäksi puinen varastoraken-

Kuva vasemmalla: Venetsia, lähdekaivo, jääkellari ja Omenapuutalo.
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nus, Omenapuutalo, aivan päärakennuksen edessä vuosisadan alusta. (Achté 1991: 30-33) Tätä
rakennusta vuokrataan nykyisin yksityisjuhlien järjestämispaikaksi.
Veden äärellä sijaitseva entinen pesutupa- ja leipomorakennus, Venetsia, rakennettiin alun
perin kaksikerroksiseksi vuonna 1895. Vuonna 1906 sen yhteyteen rakennettiin matala lisäsiipi sähkökeskusta varten. 1910-luvun alussa Venetsia korotettiin yhdellä kerroksella ja sinne
sijoitettiin asuntoja. (Ibid.) Kaunis rakennus on ollut vuosikymmeniä tyhjillään: nykyisin ikkunat on peitetty, ja punaiset tiiliseinät on töhritty graffitein. Rakennus vallattiin opiskelijoiden
toimesta vuonna 2009 (Pro Lapinlahti ry).
Sairaala-alueella on sijainnut uimahuoneita, keilarata, sikala ja vanhoja kasvihuoneita, mutta
myöhemmin nämä kaikki on purettu (Achté 1991: 30-33). Lapinlahden sairaalan kaivo oli aikoinaan merkittävä tulonlähde, ja kuuluisaa lähdevettä myytiin tynnyreittäin muun muassa
Hartwallin virvoitusjuomatehtaalle ja apteekkeihin (ibid.: 70, 101). Nykyisin kasvimaan kupeessa sijaitsee kaivon katos ja jääkellari, jotka ovat peräisin 1910-luvulta (ibid.: 33). Lähellä
kasvimaata rannassa sijaitsee myös vanhat perustusrakenteet merkkinä paikalla sijainneesta
kasvihuoneesta (Maisemasuunnittelu Hemgård 2006: 14). Vuonna 1895 alueelle rakennettiin
myös pieni kappeli ja ruumis- ja obduktiohuone, joka purettiin 1970-luvun alussa (Achté 1991:
30-33). Vanha kappelin betonilaatalla katettu kellari on edelleen säilynyt paikallaan.
Sairaala-alueella sijaitseva asuntola Koivula, nykyinen Alvila, rakennettiin sairaalan henkilökunnan asunnoiksi 1950-luvulla, ja sen nykyinen omistaja on Y-säätiö (Asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen selostus 2011: 3). Rakennus remontoitiin, ja se valmistui tukiasunnoksi kuntoutuville nuorille vuonna 2005 (Pro Lapinlahti ry).

2.2.5. Lapinniemen seutu vuonna 1841
Lapinlahden sairaalan perustamisvaiheessa koko Lapinlahden eli Lapinniemen seutu oli karua
aluetta kallioineen vaivaismäntyineen ja katajineen (Sarvilinna 1938: 232). Karuus lienee osittain myös ihmisen aiheuttamaa, koska laiduntamista harjoitettiin tuohon aikaan varsin laajalla
alueella kaupungin asutuksen ulkopuolella. Lisäksi kaupunkilaiset kävivät Lapinniemessä hakkaamassa puuta, kaivamassa soraa ja savea käyttöönsä. Alueen ympärillä sijaitsivat kaupungin
hautausmaa, ortodoksinen hautausmaa sekä Suomen kaartin hautausmaa, joiden perustaminen oli aloitettu vuonna 1829. (Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 10-12) Gyldénin Helsingin kaupunginkartasta vuodelta 1837 voidaan nähdä Lapinlahden alueen sijoittuminen
verrattaen Helsingin silloiseen kaupunkirakenteeseen. Lähimmät kaupunkikorttelit sijaitsivat
Hietalahdessa.

Kuva vasemmalla: Gyldènin kaupunkikartta Helsingistä vuodelta 1837. Lähde: http://www.vanhakartta.fi/
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2.2.6. Puistoalueen perustaminen

Leonard Fahlander (1840‒1868)

Lapinlahden sairaalan suunnitteluvaiheessa ei laadittu varsinaista puistosuunnitelmaa, mutta sairaalan ympäristön kaunistaminen istutuksin ja tasauksin kuului jo rakennusaikaiseen
työohjelmaan (Achté 1991: 30). Puiston perustamistöiden rahoitus järjestyi vuonna 1842,
jonka jälkeen alkoi varsinainen määrätietoinen puistorakentaminen. Lääkintähallituksen rahaanomuksessa ylijohtaja von Haartman perustelee, että laitoksen tarkoituksenmukaisuus ja
viihtyisyys on riippuvainen karun ja synkän ympäristön kaunistamisesta taiteen, puutarhojen
ja promenadien avulla. (Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 15-16) Puiston rakentamis- ja
istutustyöt tehtiin potilastyövoiman avulla vuodesta 1841 aina 1880-luvun alkuun asti. Näiden
vuosikymmenien aikana paikka muuttui monipuoliseksi maisemapuistoksi. (Ibid.: 21)

Lapinlahden sairaalan ensimmäiseksi ylilääkäriksi nimitettiin lääketieteen tohtori Leonard
Fahlander. Hän oli saanut keisarin myöntämän stipendin kaksivuotiselle matkalle, jolloin hän
tutustui ulkomaalaisiin sairaaloihin ja niissä käytettäviin hoitomenetelmiin. Tarkoituksena
oli, että ylilääkäri Fahlander olisi hyödyntänyt kokemuksiaan uuden sairaalan suunnittelussa
Lapinlahdessa, mutta hänen palattua Suomeen Lapinlahden sairaalan suunnittelu oli jo pitkällä. Tämän vuoksi hän osallistui vain sairaalan viimeistelytöiden suunnitteluun. (Achté 1991:
44-45)

Laajimmillaan Lapinlahden puistoalue käsitti koko Lapinlahden niemen ulottuen nykyisen
Ruoholahden ja Salmisaaren osa-alueille nykyisen Itämerenkadun paikkeille (Hemgård &
Rönkä 2004: 5). Se käsitti 17,5 hehtaaria, kun nykyisin se on enää noin kahdeksan hehtaaria
(Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 5). Puistoalueen supistamista ja sen maa-alan käyttöoikeuden siirtämistä valtiolta kaupungille alettiin kaavailla jo vuodesta 1909 lähtien. Syynä
tähän oli, että Lapinniemen eteläisen ranta-alueen käyttö oli tullut kaupungille tärkeäksi kaupungin kasvun ja teollistumisen mahdollistamiseksi. (Ibid.: 30)

2.2.7. Lapinlahden sairaala-alueen vaiheet - ylilääkäreiden toimikaudet
Tarkastelen seuraavaksi Lapinlahden sairaalan puistoalueen vaiheita ylilääkärien toimikausien mukaisissa jaksoissa. Tätä samaa jaotteluperiaatetta on käytetty myös Lapinlahden sairaalan puistoalueen historiallisessa selvityksessä, ja se on mielestäni tarkoituksenmukainen, sillä
ylilääkärit ovat vaikuttaneet osaltaan sairaalaympäristön muuttumiseen. Heidän toimikausiensa aikana sairaalarakennusta on modernisoitu vastaamaan kunkin ajan hoitomenetelmiä
ja sairaalapuistoa on muokattu sairaalan tarpeisiin. Tämän lisäksi Suomen valtakunnalliset
sairaanhoidon hallinnolliset muutokset ja Helsingin kaupungin kasvaminen puiston ympärillä
ovat vaikuttaneet sairaalassa ja sen ympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin.
Lapinlahden sairaalan puistoa on käytetty osana potilaiden työ- ja toimintaterapiaa ylilääkäreiden toimesta. Ylilääkärit ovat nähneet tämän hoitomuodon merkityksen eri tavoin eri aikakausina. 1900-luvun puoliväliin asti sairaalapuisto muodosti myös ylilääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kotiympäristön, jossa he viettivät vapaa-aikaansa. Monet ylilääkärit olivat
myös itse innokkaita puutarhureita. Puisto tarjosi heille varmasti hiljaisuuden ja rauhoittumisen paikan henkisesti raskaan työn lomassa.
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Ylilääkäri Fahlanderin aikana tehtiin pääosa puiston suurista muutostöistä potilaiden toimesta.
Puistoa perustettaessa otettiin puutarhatöiden johtoon päällysmies sairaalan potilaiden miestenosastolta, ja miespotilaat tekivät suurimman osan raivaustöistä päällysmiehen johdolla ja
hoitajien avustuksella. Ympäristön raivaamiseen kului vuosia ja maaperän parantamiseksi
jouduttiin tuomaan multaa muualta. (Achté 1991: 59-60, Sarvilinna 1938: 232)
Alueen tasoitus- ja istutustyöt aloitettiin 1850-luvulla, jolloin istutettiin muun muassa nelirivinen lehmuskujanne portilta päärakennuksen eteen. Käytävien ja ruohokenttien tekeminen
oli työlästä, sillä maa oli hyvin kivistä. Näistä kivistä rakennettiin sairaalan ja Hietaniemen
Läntisen hautausmaan välinen kivimuuri sekä laiturilaitteet Lapinlahden rantojen ympärille.
(Ibid.). Sairaalarakennuksen pohjoisrannasta kehittyi sairaala-alueen talouspuoli, jossa sijaitsivat pesula, sauna, puuliiterit ja -vajat, leipomo ja varastot. Suuri osa kuljetuksista toimitettiin
Lapinlahteen vesiteitse ja sitä varten rakennettiin jykevä kiviarkulla tuettu laituri. (Hemgård,
Schalin & Weckman 2002: 14).
Vuonna 1842 Lapinlahden sairaalan puistoon perustettiin ylilääkärin hyötypuutarha, joka katsottiin koko sairaalan eduksi ja kaunistukseksi. Keisari luovutti puistosta alueen maata tätä
puutarhaa varten, ja Fahlander osti puutarhatuotteista saaduilla rahoilla jalopuita istutettavaksi
sairaalapuistoon. (Sarvilinna 1938: 232-233)
Ylilääkäri Fahlander teki toisen opintomatkan Englantiin vuonna 1854 ja palattuaan alkoi kiinnittää huomiota pakkokeinoista vapaisiin hoitomenetelmiin sekä puutarhaan osana potilaiden
työ- ja toimintaterapiaa. Pakkokeinojen käyttöön kuitenkin palattiin muutaman vuoden kokeilun jälkeen ilmeisesti henkilökunnan vastustuksen vuoksi. (Achté 1991: 60-61)
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Helsingfors Dagbladetista julkaistu artikkeli vuodelta 1868 kertoo toimittajan vierailussa
Lapinlahden houruinhuoneessa. Toimittaja saapuu sairaalaan ensin pelonsekaisin tuntein.
Haastateltavana on ylilääkäri Fahlander. (Achté 1991:62-64)

Jo palatsimainen rakennus ilmavine
käytävineen, siisteine portaineen, suurine saleineen, avarine pihoineen ja kauniina puutarhoineen tarjosi kaikki odotuksen ylittävän
hyvän vaikutelman: se ei ollutkaan mikää hornankattila, vaan kaikkinaisilla mukavuuksilla
varustettu hoitola, turvapaikka onnettomille
ihmisraukoille.
Yhtä suotuisan vaikutelman minuun teki johtajan persoona, ammatissaan ansioitunut ja tieteellisillä tutkimuksillaan mainetta niittänyt
lääkäri. En voinut olla mainitsematta hänelle
hämmästystäni siitä ilmeisen inhimillisestä
hengestä, jota koko laitos ulkonaisesti huokui.
”Se ei ole suinkaan minun ansiotani”, sanoi tuo
kunnianarvoisa mies, ”vaan ihan yksinkertaisesti seurausta sivistyksen ja tietämyksen edistymisestä. Nämä ovat vihdoinkin opettaneet meidät tajuamaan, että mielipuolet ovat sairaita,
joita ei toki saa hoitaa pakkokeinoin, selliin telkeämällä, kahlehtimalla ja hakkaamalla ja hutkimalla, vaan tavanomaisin sisäisin ja ulkoisin
keinoin, kuten muitakin sairaita.”

...Tämän mielenkiintoisen keskustelun aikana
olimme saapuneet puutarhaan, missä joukko
potilaita oleskeli taivasalla. Jotkut kuokkivat, haravoivat tahi lapioivat, toiset kastelivat
kukkapenkkejä, mutta useimmat voimistelivat
kokeneitten hoitajien valvonnassa ja johdolla.
Rakastettava oppaani kertoi luottavansa vallan
erityisesti näihin Jumalan avaran taivaan alla
tapahtuviin puuhiin, varsinkin voimisteluun,
jonka virvoittavan vaikutuksen hän oli monaat
kerrat saanut tuta.
”Mikään muu”, hän sanoi, ”ei ole niin omiaan
vapahtamaan sielunriepuja näistä tämmöisistä houreista kuin juuri tällaiset ruumiinharjoitukset. Moni pinttynyt luulosairas saapi kiittää voimistelua toipumisestaan. Katsokaapa
vain tuota poloista professoria, joka on kaiken
elämänsä istua nököttämällä ja yksipuolisesti
sielua rasittamalla sairastunut mielisairaudesta kaikkein pahimpaan – suuruudenhulluuteen.”

Anders Thiodolf Saelan (1868‒1904)
Lääketieteen ja kirurgian tohtori Anders Thiodolf Saelan tuli Lapinlahden sairaalan johtoon
vuonna 1868 (ibid.: 65). Hän sai professorin arvonimen vuonna 1877 ja opetti lääketieteen
kandidaatteja Lapinlahden sairaalassa vuodesta 1893 lähtien (ibid.: 37). Ylilääkäri Saelan jatkoi
edeltäjänsä alulle panemaa puiston rakentamista ja painotti puutarhan terapeuttista merkitystä
osana potilaiden terapiaa. Hän oli Suomen arvostetuimpia kasvitieteilijöitä ja rikastutti sairaalan puutarhaa kasvitieteellisellä harrastuksellaan. Hänen tekemien muistiinpanojen mukaan
vuonna 1892 puistossa oli lähes 300 eri lajiketta. (Ibid.: 65-66).
Ylilääkäri Saelanin aikana tehdyt puistotyöt painottuivat suureksi osaksi 1870-luvulle,
sillä kun sairaalan pitkäaikaispotilaiden määrää vähennettiin, potilaita ei enää voitu
käyttää ulkona muissa kuin kevyemmissä ulkotöissä. Puiston kunnostustyöt rahoitettiin osaksi sairaalan kaivoveden myynnistä saaduilla rahoilla. Ensimmäisen vuoden
tuloilla Krimin sodan aikana erotettu Patteriniemi kunnostettiin jälleen osaksi puistoa.
(Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 19)
Muita Saelanin aikaansaamia muutostöitä puistossa olivat ylilääkärin puutarhan laajentaminen,
sairaalapuiston muokkaaminen heinä- ja juuresmaaksi sekä sikalan rakentaminen (ibid.: 2021). Sikala herätti kiusallista huomiota ulkopuolisissa, minkä vuoksi ylilääkäri sai lääkintöhallitukselta huomautuksen (Achté 1991: 79).
Lapinlahden sairaalan asemapiirroksesta vuodelta 1894 voidaan päätellä, että siellä oli kesäisin
runsaasti vapaa-ajan toimintaa. Alueella oli neljä uimahuonetta: nais- ja miespotilaille omansa
sekä lääkärille ja muulle henkilökunnalle omansa. Alueella sijaitsi keilarata, avoimia nurmikenttiä pelejä varten sekä useita oleskelu- ja näköalapaikkoja penkkeineen. Sairaalarakennuksen
välittömässä läheisyydessä sijaitsivat hoidetuimmat istutukset ja tärkeimmät potilaiden oleskelupaikat. (Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 21-26)
Ylilääkäri Saelanin aikana sairaalarakennukseen tehtiin monia muutostöitä. Alkuperäinen ajoportti ja kivimuuri korvattiin säleportilla sekä -aidalla ja potilassellien ikkunoita pienennettiin.
(Achté 1991: 70) Potilassiipien jatkeet valmistuivat nykyiseen muotoonsa Julius Basilierin suunnitelmien mukaan heinäkuussa 1877. Idänpuoleisista siipirakennuksista toinen korotettiin 1890
Th. Granstedtin suunnitelmien mukaan 1890 ja toinen 1920-luvulla. (Museovirasto)

Liikunnan merkitys koko kehon hyvinvointiin ymmärrettiin jo 1800- luvulla, ja toimintaterapia oli osa Lapinlahden sairaalassa käytettyjä hoitomenetelmiä.
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Christian Sibelius (1904‒1922)
Toimittaja Husberg hyökkäsi Lapinlahden
sairaalaa vastaan Finland- lehdessä vuonna
1889. Kirjoittaja oli sairastuttuaan saanut
omasta pyynnöstään paikan Lapinlahdesta.
Tekstissään hän kritisoi potilaiden oloja:

Vuonna 1890 Waldemar Churberg kirjoittaa
myös kriittisesti Lapinlahdessa oloajastaan
ja hoitohenkilökunnan välinpitämättömyydestä. Churberg kertoo esimerkin yhdestä potilaasta:

Raittiin ilman hengittäminen laajassa puistossa
ei suinkaan kuulu jokapäiväiseen ravintoon.
Tämä ylimääräinen ravinto riippuu suuresti hoitajien hyväntahtoisuudesta. Talvella lumihiutaleiden peittäessä puiston ei kävelylle päässyt
välistä viikkokausiin, oli henkilöitä, jotka eivät
kuukausimääriin päässeet ulkoilusta osallisiksi.
Niiden potilaiden asiat, jotka eivät olleet säätyluokkaa, olivat tässä suhteessa huomattavasti
paremmin, sillä heillä oli tilaisuus oleskella
ulkona auttaessaan ulkoaskareissa, polttopuiden hakemisessa, vedenkannossa ja puutarhatöissä. Kun työnteko ei tunnut kuuluva täällä
noudatettuun potilaiden hoitomenetelmään,
vaan sen yksinomaisena tarkoituksena on halvan työvoiman saaminen, ei voi olla kysymättä, millä oikeudella näitä ihmisiä, jotka ovat
sairaita ja joista kunnat maksavat suuret maksut, käytetään tällaisissa töissä enemmän kuin
muita. (Achté 1991: 73-75)

Tämä potilas, jonka vaatteet olivat likaiset
ja rikkinäiset ja joka ei koskaan poistunut
huoneestaan, pestiin ja vaatetettiin nyt uusiin,
hienoihin puuvillavaatteisiin ja vietiin kahden
hoitajan tukemana puistoon kävelemään, ensimmäisen kerran minun mielisairaalassa oloni
aikana. Potilaan naispuolinen sukulainen, joka
tapasi hänet näissä uusissa olosuhteissa, jäi
luullakseni siihen käsitykseen, että sairas sai
Lapinlahdessa hellää, melkein äidillistä hoitoa.
...Jotkut mielisairaista sanovat minulle valittaen: ”Emmehän me voi tulla paremmiksi, kun
kukaan ei yritä tehdä mitään meidän hyväksemme”. Ja suurin piirtein he olivat oikeassa.
Lapinlahdessa oltiin erittäin kiinnostuneita
rehevästä kasvi- ja eläinmaailmasta mutta kärsivä, riutuva ihmispoloinen oli jätetty oman
kohtalonsa varaan. Ihmisen arvo on siellä kovin vähäinen. (Ibid.: 76-77)

Vuonna 1904 lääketieteen ja kirurgian tohtori Christian Sibelius ryhtyi väliaikaisesti Lapinlahden sairaalan ylilääkärin virkaan, johon hänet nimitettiin pysyvästi vuonna 1909. Samana
vuonna hänet nimettiin myös psykiatrian professoriksi. Ennen virkaan astumista vuonna 1904
ylilääkäri Sibelius teki jatko-opintoja ja matkoja ulkomaille sekä sovelsi näitä oppeja työssään
Lapinlahden sairaalassa. Hän sai aikaan monia uudistuksia potilaiden parempaan kohteluun
ja hoitomenetelmien uudistamiseen. (Achté 1991: 81-85) Vuonna 1918 Suomen Sisällissodan
aikana Christian Sibeliuksen säveltäjäveli Jean Sibelius vietti talven Lapinlahdessa yhdessä
veljensä kanssa (ibid.: 96).
Ylilääkäri Sibelius piti tärkeänä, että potilaille oli järjestetty enemmän työmahdollisuuksia
puutarhassa. Sairaalalle perustettiin oma keittiötarha vuonna 1905 sekä puutarha seuraavana
vuonna. Portinvartijatuvan eteläpuolelle perustettiin myös kaalimaa hautausmaiden nurkkaukseen. Hyötypuutarhaa käytettiin sairaalan potilaiden kuntoutukseen, ja ylilääkärin puutarhan tuotot käytettiin koko sairaalan hyväksi. (Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 27-28,
Sarvilinna 1938: 467-477)
Ylilääkäri Sibeliuksen aikana pakkokeinoista luovuttiin, ja sellien tilalle tulivat uudet valvonta-,
kylpy- ja makuuosastot (Achté 1991: 82). Ullakkotiloja muutettiin asuin- ja laboratoriokäyttöön 1900-luvun alkuvuosina, jolloin myös eteläinen taloussiipi korotettiin kaksikerroksiseksi
(ibid.: 30). Sairaalaan perustettiin rajatilaosasto vuonna 1916 sekä lastenosasto vuonna 1922.
Potilaiden viihtyvyyttä parannettiin muuttamalla sairaalarakennuksien potilassiipien välissä
oleva laaja nurmialue levottomien potilaiden oleskelupaikaksi. Edeltäjänsä Saelanin pienentämät ikkunat ylilääkäri Sibelius palautti takaisin normaalikokoisiksi. (Ibid.: 84-87)
Ylilääkäri Sibelius piti välttämättömänä, että sairaalassa toimi koulutettua hoitohenkilökuntaa, ja hän lisäsi henkilökunnan määrää. Hänen toimesta sairaala muutettiin Suomen ensimmäiseksi moderniksi psykiatrian klinikaksi: ensin käynnistettiin oikeuspsykiatrian osasto ja
tämän jälkeen psykiatrinen poliklinikka. Sairaalassa aloitettiin myös mielisairaanhoitajien
koulutus ensimmäisenä Suomessa. Lisäksi tieteellistä kirjastoa kehitettiin ja sairaalan perustettiin museo. (Ibid.: 84-87)

Lapinlahden sairaalan puisto toimi ehkä jonkinlaisena kauniina kulissina, joka peitti sen,
mitä sairaalan ovien sisäpuolella välillä tapahtui.
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Harald Fabritius (1925‒1946)
Lääketieteen ja kirurgian tohtori Harald Fabritius nimitettiin psykiatrian professoriksi ja Lapinlahden sairaalan ylilääkäriksi vuonna 1925. Hän kehitti klinikassa voimakkaasti neurologiaa, ja
hänen aikanaan 1930-luvulla rotuhygienia ja perinnöllisyysoppi nousivat myös keskeisiksi tutkimuskohteiksi. (Ibid.: 104) Saksasta tulleet opit vaikuttivat omaan lainsäädäntöömme, jonka
seurauksena Lapinlahdessa etenkin naispotilaita sterilisoitiin. (Ibid.: 113)
Ylilääkäri Fabritiuksen ensimmäisinä virkavuosina sairaalarakennuksiin tehtiin paljon uudistuksia ja korjauksia. Vuonna 1925 peruskorjauksen myötä sairaala sai keskuslämmityksen ja
sisätiloihin tehtiin paljon tilamuutoksia (ibid.: 107). Ylilääkäri Sibeliuksen perustama rajatilaosasto muutettiin neurologian osastoksi (ibid.: 146). Sairaalapuiston pohjoisrantaan istutettiin
hopeapajurivi (Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 33).
Fabritiuksen aikana sairaalaympäristö muuttui merkittävästi, sillä valtion ja kaupungin tekemien tilusvaihtosopimuksien myötä Lapinlahden sairaala luovutti käytöstään maa-alueita.
Ensimmäisten alueluovutuksen kautta vuonna 1925 sairaala menetti eteläosastaan Patteriniemen juhlienviettopaikan ja sen lähellä olevat puistoalueet. Toisessa alueluovutuksessa vuonna
1927 menetettiin Lapinniemen keskiosa eli ylilääkärin puutarha, keilarata ja näitä ympäröivät
puistoalueet, luovutusajankohdaksi merkittiin vuosi 1937. Jäljelle jäänyt puistoalue oli kuitenkin edelleen suosittu ajanviettopaikka, ja sota-aikana puiston viljelyskelpoiset alueet tarjosivat
tärkeän lisän henkilökunnan ja potilaiden ruokavalioon. (Ibid.: 30-38)
Martti Kaila (1948‒1967)
Oikeuspsykiatrian tohtori Martti Kailasta tuli Lapinlahden sairaalan ylilääkäri ja psykiatrian
professori vuonna 1948. (Achté 1991: 128) Vuonna 1927 hän aloitti tieteellisen uransa Heidelbergissä ja toimi tämän jälkeen muutaman vuoden muun muassa Lapinlahden alilääkärinä
ja sairaalan apulaisopettajana vuosina 1932-35. Ylilääkäri Kaila vaikutti Suomen psykiatrisen
tutkimuksen kehitykseen opettajana ja tutkijana. (Ibid.: 144) Hänen aikana potilaiden hoitokeinoiksi tulivat käyttöön lääkkeet, jotka mahdollistivat potilaiden avohoidon (ibid.: 128).
Innokkaana harrastajakasvitieteilijänä hän jatkoi edeltäjiensä perinnettä Lapinlahden sairaalan
puutarhaympäristön arvostajana (ibid.: 135).
Ylilääkäri Kailan aikana vuosina 1958‒59 Helsinki‒Jorvas -maantien linjausta suunniteltiin Lapinniemen yli, ja esillä oli eri vaihtoehtoja. Vuonna 1958 Helsingin kaupunki
teki Helsingin Yliopiston keskussairaalaliiton (HYKS) kanssa sopimuksen, jossa kau-
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punki luovuttaa korvauksetta Lapinlahden sairaala-alueen hallinta- ja käyttöoikeuden
HYKS:lle niin kauaksi aikaa, kun aluetta käytetään sairaalatarkoitukseen. Tässä sopimuksessa Lapinlahden sairaala-alueesta erotettiin uuden maantielinjauksen alle jäävä
osa ja koko sen eteläpuoleinen alue. Tielinjauksen pohjoispuoli rajattiin myös alue liityntätien suoja-alueeksi. (Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 41-42)
Helsinki‒Jorvas- maantien rakentamisen mahdollistava kaavamuutos valmistui vuonna 1962
(ibid.). Ruoholahdesta Lauttasaareen kulkeva Lapinlahden silta valmistui vuonna 1965, ja se
avasi samalla uuden maantien, joka kokosi ensimmäiseksi Espoon eteläosissa sijaitsevien asutustaajamien liikenteen (Ylen Elävä arkisto.). Uusi maantie muutti puistoympäristön rauhallisuutta ja hiljaisuutta huomattavasti.
Kalle Achté (1968-1991)
Psykiatrian professori Kalle Achté nimitettiin HYKS:in psykiatrian klinikan, eli Lapinlahden sairaalan ylilääkäriksi vuonna 1968. Achté oli perehtynyt 1960-luvulla muun
muassa Englantiin suuntautuvilla stipendimatkoillaan työ- ja toimintaterapian uusimpiin muotoihin. Tultuaan nimitetyksi ylilääkärin virkaan hän ryhtyi kehittämään näitä
hoitomuotoja Lapinlahdessa. Hänen ansiosta työ- ja toimintaterapiasta kehittyi vähitellen sairaalan keskeinen hoitomuoto. (Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 45-48)
Ylilääkäri Achtén aikana puutarhapalstoja käytettiin osana ohjattua terapiaa, ja rauhallista
puistoympäristöä käytettiin oppimisterapiaan liittyvänä kävelykohteena. Suurin osa potilaista
sai liikkua vapaasti puistoalueella ja sairaalan ulkopuolella. Viereisellä hautausmaalla järjestetyt opastetut kävelyt olivat suosittuja. (Ibid.)
Toisin kuin edeltäjänsä ylilääkäri Achté ei asunut sairaalarakennuksessa, ja hänen aikana
ylilääkärin asunto muutettiin edustustiloiksi. Sairaalan pohjakerrokseen sijoitettiin työterapiatilat peruskorjauksen yhteydessä, ja varastokäytössä olleet asuinrakennukset muutettiin
musiikki- ja taideterapian tiloiksi. (Ibid.)
1960-luvulla sairaalan sisäänkäyntipihan kiveys purettiin ja korvattiin asfaltilla sekä lehmuskuja asfaltoitiin. Asuntola Koivulan tyhjennettyä 1990-luvulla sairaalan henkilökunta on kokonaisuudessaan asunut sairaalan ulkopuolella. Tämän seurauksena puiston merkitys henkilökunnan virkistäytymispaikkana väheni, ja henkilökunnan autojen pysäköintipaikat valtasivat
puis- tosta pinta-alaa. Kalle Achtén jälkeen Lapinlahden sairaalan ylilääkäriksi nimitettiin
professori Ranan Rimon. (Ibid.)
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2.2.8. 1990-2000-luku
1990-luvulla Ruoholahden rakentaminen on vaikuttanut voimakkaasti Lapinlahden sairaalan
puiston asemaan kaupunkikuvassa. Näistä muutoksista puiston kannalta hallitsevin on Ilmarisen toimistorakennuksen rakentaminen ja siihen liittyvä liikenneratkaisu, joka on puiston kohdalla edellyttänyt Länsiväylän korottamista. (Hemgård & Rönkä 2004: 7) Arkkitehti Pekka
Helinin suunnittelema toimistorakennus tuli Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen käyttöön, ja se valmistui vuonna 2002 nykyisen sairaalapuiston etelärajalle (Projektiuutiset).
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2000-luvun vaihteessa Lapinlahden sairaala-alueen eteläiselle rajalle on suunniteltu keskustatunnelin maanalaisen tunnelin sisäänajoreittiä. Keskustunnelin vahvistamattoman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnitelmissa vuodelta 2007 tunneli kulkee maanalaisessa tunnelissa Länsiväylältä Sörnäisten rantatielle saakka, ja se lohkaisee osan kallioalueesta
Lapinlahden sairaalapuiston ja Ilmarisen toimistorakennuksen rajalla. (Keskustatunnelin
asemakaavan ja asemakaavan suunnitelmat ja asiakirjat) Kustannussyistä hanke meni jäihin
vuonna 2008, mutta nousi keskustelun aiheeksi taas vuonna 2013 Helsingin keskustan kasvavan asukasmäärän vuoksi (Helsingin Sanomat. Uudet asuinalueet tuovat autotulvan Helsinkiin.).
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2.3. TOIMINTA NYKYAIKANA JA TULEVAISUUDESSA
2.3.1. Sairaalatoiminnan päättyminen
Helsingin Yliopiston keskussairaalaliitto toimi Lapinlahdessa vuodesta 1958 vuoden 1999
loppuun. Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) jäi Lapinlahteen vuokralle vuoteen
2005 loppuun asti, ja HUS:n syömishäiriöosasto pysyi Lapinlahdessa vuoden 2008 loppuun.
Rakennukseen muutti väliaikaisesti Hyvösen lastenkoti ja lastentarha sekä Oulunkylän perhetukikeskus toimi myös Lapinlahdessa vuoteen 2008 saakka. HYKS:in muutettua pois Lapinlahteen sijoittuvasta toiminnasta on ollut esillä erilaisia hankkeita 2000-luvulla. (Pro Lapinlahti
ry)
Nykyisin sairaala-alue rakennuksineen on Helsingin kaupungin hallinnassa Alvila- rakennusta
lukuun ottamatta. Vuonna 2009 Helsingin kaupungin Kiinteistövirasto laati hankesuunnitelman Lapinlahden sairaalan rakennuksien uudesta käytöstä. Hankesuunnitelmassa päärakennukseen ja sen huoltorakennukseen, Venetsiaan, Terapiataloon ja Omenapuutaloon sijoittuisivat
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen lastensuojelua, päihdehuoltoa ja vammaistyötä
palvelevia toimintoja kuten Pihkapuiston perhetukikeskus ja kehitysvammaisten ryhmäasuntoja.
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston pöytäkirja 2011: 3-4)

Rantakalliot ovat suosittu oleskelu- ja uimapaikka kesäisin.

Lapinlahden sairaalan peruskorjauksen suunnittelua jatkettiin ja hankkeessa edettiin rakennusurakan tarjousvaiheeseen. Kesällä 2013 Helsingin kaupunki päätti siirtää peruskorjauksen
kahdeksan vuoden päähän huonosta taloustilanteesta johtuen. (HS. Lapinlahden sairaalan
remontti uhkaa lykkääntyä vuosilla.). Lapinlahden sairaalan suojelumääräykset ja rakennuksien nykyinen kunto nostavat korjauskustannuksia, minkä vuoksi hanke ei edennyt. Helsingin
kaupungin kiinteistöviraston mukaan lähtökohta tulevaisuuden ratkaisujen suhteen on, että
Lapinlahden puisto pysyy yleisölle avoinna. (Tuuttila Juhani)
Peruskorjaushankkeen keskeydyttyä mediassa on esiintynyt uusia ajatuksia sairaalarakennuksen uudelle käytölle. Helsingin Sanomien haastattelussa Arkkitehtuurimuseon johtaja Juulia
Kauste ja Renor Oy:n toimitusjohtaja Timo Valtonen ehdottavat taas sairaalan uudeksi käytöksi esimerkiksi taidegalleriaa, hotellia ja työhuoneita taiteen alan toimijoille (HS. Lapinlahden
sairaalan voisi muuttaa hotelliksi.). Terveystieteilijä Lauri Lehto ehdottaa, että Lapinlahden
sairaalasta luotaisiin lastenpsykiatrian ja perhetyön osaamiskeskus koko Etelä-Suomea varten.
Sairaala puistoineen tarjoaisi lapsille kodikkaat tilat ja esteettisen ympäristön. (HS. Terveystieteilijä ehdottaa Lapinlahteen perhekeskusta.)
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Syksyllä vuonna 2008 Anna Wainikainen vietti viisikuukautisen harjoittelujakson psykologin
opintojensa loppuvaiheesta HUS:in syömishäiriöklinikan kokovuorokausiosastolla, joka sijaitsi Lapinlahden sairaalassa. Haastattelin Anna Wainikaista kesällä 2014.

Wainikaisen toimiessa harjoittelussa Lapinlahden sairaalassa oli jäljellä enää vain yksi
osasto, joka oli tarkoitettu vain vakavasti
syömishäiriöitä sairastaville potilaille. Huonepaikkoja oli rajoitetusti vain vaikeasti oireileville potilaille, ja osasto sijaitsi Lapinlahden
sairaalarakennuksen luoteiskärjessä ensimmäisessä kerroksessa; yläkerrassa toimi myös
syömishäiriöitä sairastavien avoin poliklinikka.
Muut HUS:n sairaalan osastot olivat siirtyneet
HYKS Psykiatriakeskukseen, ja myös viimeisen
jäljelle jääneen osaston muutto oli edessä tulevana talvena.
Wainikaisen työnkuvaan kuuluivat harjoitteluaikana psykologiset tutkimukset, ja hän kuvaili työympäristöään sanoilla: kodinomainen,
inhimillinen, rauhallinen, ei-laitosmainen. Potilaat käyttivät sairaalan sisäpihaa ja puistoa
omissa toimissaan. He saivat kulkea puistossa
yksin sovittuina aikoina tai ohjaajan tukena.
Silloisella osastonhoitajalla oli ollut tapana
järjestää osastolla juhlia aina, kun oli pienintäkään syytä. Syksyisin vietettiin syysjuhlia,
joissa saattoi olla esiintyjiä ja joissa tehtiin
sairaalan puutarhassa kasvatetuista omenoista
omenapiirakkaa ja -mehua. Myös ulkopuoliset
poliklinikan puolelta saattoivat osallistua juhliin. Potilaat olivat innoissaan leipomisesta.

Ihmisten syömättömyys vaikuttaa suuresti sosiaaliseen kanssakäymiseen. Syömishäiriötä
sairastaville ruokailutilanteet olivat vaikeita,
ja sitä oli jopa itse valmistetun omenapiirakan syöminen. Wainikaisen harjoitteluaikana
osaston taideterapeutilla oli silloin tällöin mukana oma koira, jota hän käytti potilaiden hoidon tukena. Eräs terapeutin potilaista oli niin
sulkeutunut, että hän puhui ainoastaan tälle
koiralle. Nykyisin laitosmaisissa sairaaloissa
on hankalaa, että tiloja voitaisiin hyödyntää
tämäntyyppisiin terapiamuotoihin.
Wainikaisen harjoitteluajan lopuksi klinikka
muutti HYKS Psykiatriakeskukseen. Muutto
miellytti henkilökuntaa, sillä sen myötä henkilöstötilat ja -ravintolat olivat lähellä. Muutto
isoon laitokseen tuntui heistä myös turvalliselta, sillä Lapinlahden sairaalan syrjäinen
sijainti loi turvattomuutta muun sairaalaosan
autioiduttua. Potilaat taas viihtyivät idyllisessä
Lapinlahden sairaalan ympäristössä, joka oli
erillään muusta kaupungin hälinästä. Heitä
jännitti muutto uuteen, kliiniseen, laitosmaiseen sairaalaan. Monien ajatuksissa oli pelko,
että nyt he joutuvat oikeasti sairaalaan ”hullujen pariin”.

Pro Lapinlahti ry:n ja Suomen Mielenterveysseura ry:n edustajat ehdottavat sairaalakiinteistön
uudeksi käytöksi seuraavaa:
Lapinlahden sairaalasta ja sen puistosta luodaan Helsingille kansainvälistäkin huomiota
herättävä käyntikortti teemalla ”mielenterveyttä kulttuurista”. Alueesta voisi kehittyä
Helsingin kaupungin omistama kulttuurin ja mielenterveyden keskus, jossa toimisivat
rinta rinnan mielenterveysalan ja kulttuurialan toimijat. Pienillä toimenpiteillä alueesta
voisi kehittää kaikille avoimen Mielenterveyden puiston taideteoksineen ja esityksineen.
(Pro Lapinlahti)
Yli kuudenkymmenen organisaation ja sadan hengen osuuskunta Lapinlahden Tilajakomo ilmoittautui vuokraamaan sairaalan sellaisenaan vuoden 2013 loppupuolella (HS. Kulturiväki haluaa vuokrata Lapinlahden Helsingiltä.). Huonokuntoisen sairaalarakennuksen
vuokraaminen on hankalaa terveydellisistä ja turvallisuuden syistä, ja tilat ovat edelleen tyhjillään (Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamon jäsenkokous.).
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 19.1.2015 Lapinlahden sairaalarakennuksen säilyttävien korjaustoimenpiteiden hankesuunnitelman. Rahaa kiireellisiin korjauksiin
kuten ikkunoiden ja katon korjaamiseen on varattu 6,95 miljoonaa euroa. (Lapinlahden
lähde) Rakennuksille houkutellaan ostajia kaavoittamalla sairaalan läheisyyteen lisää
rakennusoikeutta: arviolta 13 000- 15 000 neliömetriä Länsiväylän pohjoispuoleiselle
alueelle. ( HS. Helsinki ehostaa Lapinlahden sairaalaa myyntikuntoon.)
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2.3.2. Kansalaisaktivismi
Kysymykset Lapinlahden sairaalan tulevaisuudesta ovat herättäneet paljon kansalaisaktivismia
miltei kolmenkymmenen vuoden ajan. Pro Lapinlahti- liike perustettiin vastustamaan HYKS:n
muuttoa pois Lapinlahden sairaalasta vuonna 1988, kun entisten ja silloisten potilaiden sekä
henkilökunnan ja heidän omaisten tekemä protesti laajeni kansanliikkeeksi (Achté 1991: 176).
Pidettiin erittäin tärkeänä, että Lapinlahden sairaala säilyisi alkuperäisessä käytössään psykiatrisena sairaalana.
HYKS:n siirryttyä pois Lapinlahden sairaalasta Pro Lapinlahti ry jatkaa edelleen toimintaansa
ja on ottanut kantaa Lapinlahden puistoalueen rakennusten suojeluun ja alueen kaavoitukseen. Yhdistyksen tarkoituksena on myös herättää keskustelua ja myönteistä asennoitumista
mielenterveyskysymyksiin sekä parantaa mielenterveyspalveluja käyttävien ihmisten elämän
laatua. Liikkeen alkuaikoina merkittävä toiminnankohde on ollut Venetsia- rakennus, jonka
kunnostamista kaavailtiin ensin toiminta- ja asuinyksiköksi ja myöhemmin pesula-, kahvila- ja
myymälätilaksi. Yhdistyksen tavoitteena on ollut myös puistoalueen kohentaminen, ja vuonna
2006 yhdistys sai oikeuden puistossa olevien viljelypalstojen hallinnointiin. Toimintansa aikana Pro Lapinlahti ry on järjestänyt esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, vuosijuhlia sekä syksyisiä sadonkorjuujuhlia Lapinlahden sairaalapuistossa. (Pro Lapinlahti)
Lapinlahden sairaalan puisto on toiminut eri mielenilmauksien näyttämönä. Vuonna 2000
järjestetyssä Muuri- tapahtumassa Lapinlahden sairaala ympäröitiin tuhannen ihmisen muodostamalla ihmisketjulla. Samana vuonna Lapinlahden viimeisen puutarhurin Arvo Juutilaisen ideoimana puistoon istutettiin 10 000 kukkasipulia, jotka puhkesivat kukkaan seuraavana
keväänä. (Pro Lapinlahti) Kukkaloistoa on luvassa myös keväällä 2015 - lokakuussa 2014
Lapinlahden sairaalan puistoon istutettiin yli tuhat kukkasipulia tukemaan Lapinlahden lähdehanketta (Lapinlahden lähde).
Tällä hetkellä Lapinlahden sairaalan tulevaisuuden kysymys on ajankohtainen: HYKS:n ja
HUS:n osastojen siirryttyä pois Lapinlahden sairaala on ollut tyhjillään vuodesta 2009. Lapinlahden Lähde- hanke on perustettu antamaan tälle kysymykselle vastauksen. Hankkeen tavoitteena on luoda Lapinlahden autioituneesta sairaalasta uudenlainen mielen hyvinvoinnin,
yhteisöllisen toiminnan, yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja kulttuurin kohtaamispaikka (Lapinlahden lähde). Hankkeessa on mukana laaja joukko merkittäviä mielenterveys- ja kulttuurialan
valtakunnallisia ja paikallisia toimijoita Pro Lapinlahti ry mukaan lukien (ibid.).
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Kuva vasemmalla: Puutarhapalstojen satoja Lapinlahti Pro ry:n järjestämässä sadonkorjuujuhlassa vuonna 2013.
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2.4. SUUNNITTELUALUE MERKITYKSELLISENÄ YMPÄRISTÖNÄ
2.4.1. Lapinlahden sairaala-alue puutarhaterapiaympäristönä
Meille helsinkiläisille pitää olla joku rentoutumispaikka. Missä voi luontoa ihailla ja unohtaa
välillä maailman pahuuden. Näin kirjoittaa eräs kommentoija Lapinlahden lähde kaupunkilaiselle- adressin verkkosivuilla. (Adressi. Lapinlahden lähde kaupunkilaisille.)
Ekopsykologi Riitta Wahlströmin mukaan Ihmisen koko kehon, mielen ja hengen kokonaisuus
elää yhteydessä luontoon. Alkuperäinen identiteettimme lajina, kansoina ja yhteisönä on ollut
ja on syvässä yhteydessä muuhun luontoon, ja tälle pohjalle terveytemme ja hyvinvointimme on
kulttuurisesti rakentunut. (Salonen 2010: 83) Luontoympäristö elvyttää ja vaikuttaa myönteisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan (ibid.: 43).
Oleskelu luonnossa, merikylvyt, fyysinen puutarhatyö ja kaunis rauhallinen ympäristö nähtiin
1800-luvun psykiatriassa ensiarvoisen tärkeänä potilaiden tervehtymistä edistävänä tekijöinä.
(Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 49) Tämän takia Lapinlahden sairaalan sijoituspaikaksi
valittiin luonnonkaunis Lapinlahden niemi, ja sairaalan ympärille rakennettiin kaunis puisto
puutarhoineen. Sairaalapuisto rakennettiin henkilökunnan vapaa-ajan viettopaikaksi, maisema- ja hyötypuutarhaksi sekä osaksi potilaiden virkistäytymistä sekä työ- ja toimintaterapiaa.

Lapinlahti Pro ry:n järjestämä sadonkorjuujuhla Lapinlahden sairaalan puistossa vuonna 2013.

Puutarhaterapiaa pidettiin tärkeänä potilaiden paranemisen kannalta, mutta sen merkitys
väheni psyykelääkkeiden kehittymisen myötä. Tällä terapiamuodolla on rauhoittava vaikutus
potilaisiin, ja se edistää myös dementoituneiden vanhusten aikaan ja paikkaan orientoitumista.
Lisäksi puutarhassa olemisella on vaikutus ihmisen fyysiseen toimintaan: motoriikkaan, koordinaatioon, tasapainoon, lihaskuntoon ja kestävyyteen. (Salonen 2010: 80-81) Lääketieteen kehittyessä viime vuosikymmeninä luontoympäristön vaikutuksia potilaiden paranemiseen on
voitu myös tutkia. Tutkimustuloksissa on näyttöä, että luontoympäristöllä on vaikutus ihmisen
toipumiseen esimerkiksi sappikivileikkauksesta tai aivovammasta. (Hemgård, Schalin & Weckman 2002:8). Puutarhaterapian uutta nousua edustavat muun muassa Australiassa, Itävallassa,
Japanissa ja Ruotsissa toteutetut terapeuttiset puutarhat (Salonen 2010: 80).
Luontoympäristön merkitys ihmisten hyvinvoinnille tiedostetaan, ja sairaaloita halutaan
suunnitella potilaita varten ja parantumista edistäviksi paikoiksi. Nykyisin sairaalasuunnittelun
luonne on kuitenkin muuttunut, kun sairaalatoimintoja keskitetään suuriksi sairaanhoitolaitoksiksi. Periaatteena on, että sairaanhoitolaitosten integroituessa hoitomenetelmät tehostuvat,
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potilaat viettävät vähemmän aikaa sairaalassa ja suurin osa heistä kotiutetaan pian hoitotoimenpiteiden antamisen jälkeen. Esimerkiksi Helsingin Meilahden sairaala-aluetta tiivistetään
entisestään, ja alueelle suunnitellaan uutta lastensairaalaa ja trauma- ja syöpäkeskusta. Entinen
metsäinen kallioalue on valjastettu suurimittakaavaiselle rakentamiselle, ja luontoympäristöä
on jäljellä vain vähän.
Nykyinen sairaalahoidon kehitys korostaa entisestään Lapinlahden sairaalan puiston merkitystä terapeuttisena ja parantumista edistävänä paikkana. Toiminta-aikanaan Lapinlahden
sairaala tarjosi potilaille erinomaiset puitteet toipua, ja nyt kaupungin julkisena puistotilana
sillä on yhä mahdollisuus jatkaa perinnettä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Nykyaikana
kotiympäristön merkitys hyvinvointiin korostuu, ja tiiviissä kaupunkiympäristössä tarvitaan
enemmän paikkoja rauhoittumiseen, lepoon ja parantumiseen. Kauniina luonto- ja terapiaympäristönä Lapinlahden sairaalan puistolla on varmasti myös ennaltaehkäisevä vaikutus ihmisten sairastumiselle tulevaisuudessa.

2.4.2. Lapinlahden sairaalan puisto kotipaikkana
Maria Mäntyniemi kirjoittaa esseessään, Olisi edes jokin suoja. Ympäristö toipuvan mielen tukena, kuinka Lapinlahden sairaalan menneisyys tarjosi syvän merkityksen eräälle potilaalle:
Lapinlahden sairaalan ilmapiiri välittää lohtua ja rauhaa, luo kokemuksen jatkuvuudesta ja pysyvyydestä. Vanhat käppyräiset puut, jotka ovat kohdanneet mereltä puhaltaneet myrskyt, tarjoavat suojapaikan potilaalle, joka vielä heikkokuntoisena ulkoilee
vain sairaalan puutarhassa. Vanhassa luonnon ympäröimässä rakennuksessa on jotakin
lempeää ja lohdullista: se henkii turvaa ja rauhaa, jota steriili kerrostalolaitos keskellä
kaupunkia ei voi välittää. (Lapinlahti.net- Helsingin yliopisto.)

Lippukallion lehtimajan suojasta avautuu näkymä merelle.

Suuret vanhat puut ja kalliot herättävät tunteen suojaavuudesta, ja tällöin kokemukseen liittyy
myös turvallisuuden ja pysyvyyden tunteita. Luontoelementit näyttäytyvät elämässä pysyvinä
elementteinä, ja ihminen voi tuntea kuuluvansa tähän jatkumoon ja elämään. (Salonen 2010:
66) Vanhat rakennukset ja rakennetut ympäristöt herättävät myös kokemuksia pysyvyydestä,
ja niin myös Lapinlahden sairaala sai potilaan tuntemaan, että hän kuuluu elämään.
Lapinlahden merkittävin tehtävä oli auttaa potilaita ”rakentamaan tulevaisuuden talot valoisammaksi kuin menneisyyden”, pohtii Marja-Liisa Virrankari (Lapinlahti.net- Helsingin yliopisto.). Ranskalainen filosofi Gaston Bachelard (1957: 79-80) kirjoittaa:

52

53

Talo on yksi suurimmista ihmisen ajatuksia, muistoja ja unia yhteen kokoavista voimista... Talo rohkaisee jatkuvuuteen. Ilman taloa ihminen olisi hajanainen. Talo pitää ihmisen pystyssä niin rajuilmalla kuin elämän myrskyissä.
Erik Anttinen kertoo lapsuusajastaan Lapinlahden sairaala-alueella.

Olen varma siitä, että tuolla ainutlaatuisella
paikalla on ollut elämääni ja harrastuksilleni aivan ratkaiseva vaikutuksensa... Se oli
kaunis kokonaisuus vaihtelevine maastoineen,
havumetsä- ja lehtoalueineen, niittyineen ja
kallioineen, ruohikkolahtineen ja jylhine rantoineen. Kaikkein rakkain alueemme oli ns.
professorin puutarha ja sen takaiset laajat
tammistot ja pensaikkolehdot... Pikkupoikina
koimme tuon seudun todellisena Sherwoodin
metsänä, jossa moneen kertaan elimme Robin
Hoodin jokaisen seikkailun ja varmaan loimme
tarinan jatkeeksi uusiakin näytöksiä. Vanhempina, oppikouluun päästyämme, avasivat nuo
alueet meille monia kasvi- ja eläinopin ihmeellisyyksiä. Puistohan oli laajalti kuuluisa floorastaan ja faunastaan...
Isämme oli kautta elämänsä hyvin innostunut
kaikesta luontoon liittyvästä, ja hän oli meille
oiva opas. Näin saimme ehtymättömän harrastuksen itsellemme elämäämme varten. Kaikkina
näinä vuosina, jolloin Lapinlahden puistoa on

typistetty kerta kerralla ihmisen materiaalisia tarpeita ja pyyteitä palvelemaan, on sydän
vuotanut verta. On suoranainen kulttuuriskandaali, että tuollainen helmi kaupungin keskustan lähellä on päättäjien lyhytnäköisyyden
ja erityisen arvokkaasta luonnosta piittaamattomuuden tähden lähes hävitetty... (Achté
1991:122-127)
Sairaalan työntekijät asuivat suureksi osaksi
sairaalan alueella. Puisto oli tärkeä ajanvietto
paikka perheille. Laskiaisesta oli muodostunut
aivan erityinen traditio. Silloin korkealla lippukalliolle valmistettiin pitkä, jäädytetty mäki,
joka johti kauas jäälle. Tolppakelkoilla sitä
laskettiin 4-5:n hengen ”joukkueilla” huomaa
vauhtia ja ilon sekä pelon kiljahdukset täyttivät
ilman. Vappuna nautittiin usein yhdessä simasta ja tippaleivästä puiston kivipöydän ääressä
ja lehtimajoissa. Juhannuksena poltettiin kokkoa ja leikittiin piirileikkejä sileillä rantakallioilla nykyisen länteen johtavan moottoritien
kohdalla. (Achté 1991:127)

Lapinlahden sairaalassa on läsnä paljon kertomuksia, joihin potilaiden on ollut helppo samaistua. Näiden tarinoiden kautta potilaat ovat voineet tuntea yhteenkuuluvuutta menneisyyden
näkymättömien ihmisten kanssa, kokea kuuluvansa osaksi historian jatkumoa ja toivoa paranemisesta (Lapinlahti.net- Helsingin yliopisto.).
Lapinlahden sairaalan potilaiden kertomuksien perusteella potilaat ovat identifioineet itsensä
ympäristöön ja kokeneet paikan merkityksellisenä. Lapinlahden sairaalan lakkauttamisuhka
ja kysymykset sairaalan tulevaisuudesta ovat herättäneet monia mielenilmauksia vuosikymmenien ajan, mikä kertoo myös monien muiden ihmisten kiinteästä suhteesta paikkaan. Norjalainen arkkitehti ja arkkitehtuuriteoreetikko Christian Norberg-Schulz (1980:5) on kirjoittanut asumisen käsitteestä ja toteaa, että ihminen asuu, kun hän orientoituu ja identifioi itsensä
ympäristöön ja kun hän kokee ympäristön merkityksellisenä. Tällaisessa ympäristössä ihminen on ”kotona” (ibid.: 50). Monet ihmiset ovat Lapinlahden sairaalassa kuin kotonaan - paikka on auttanut ja auttaa monia löytämään paikkansa maailmassa.
Kotipaikka jättää jäljen, ja sen muistot elävät kehossa ja heräävät henkiin tuoksuissa ja tunnelmissa. Lapinlahden sairaala tarjosi potilaille ja hoitohenkilökunnalle perheineen moniaistisen maailman historiallisten rakennusten ja puiston ympäröimänä; nykyisin julkisena kaupunkitilana se muodostaa elämyksellisen luontopaikan ja kotipihan kaupungissa suuremmalle
joukolle ihmisiä. Tiiviissä kaupungissa tämä on erityisen tärkeää, kun luontoa on vain vähän
ja asutaan ahtaasti usein ilman omaa pihaa tai parveketta. Jos puisto säilyy kaikkien yhteisenä
paikkana pitkälle tulevaisuuteen, monet ihmiset tulevat varmasti muistamaan paikan lapsuuden ympäristönään, jonne voi mennä lasten kanssa ja muistella, miten itse aikanaan leikki
samassa paikassa. Ihminen muistaa yleensä lapsuudesta merkitykselliset koti- ja mielipaikat.

2.4.3. Lapinlahden sairaalan puisto hiljaisuuden paikkana
Kristiina Ahlgren kiteyttää esseessään Lapinlahden sairaala ohikulkijan silmin, kuinka Lapinlahden sairaala ja sitä ympäröivä puistoalue ilmaisevat nykyajan tehoyhteiskunnalle harvinaisia arvoja. Lapinlahdesta heijastuu kiireetön elämänmeno ja rauhallinen tunnelma, mikä tuntuu
sitäkin arvokkaammalta, koska se löytyy keskeltä kiireistä ja täyteen rakennettua kaupunkia.
(Lapinlahti.net- Helsingin yliopisto.) Hiljaisuus on yksi arvo, joka tuntuu etenevissä määrin
kadonneen nyky-yhteiskunnasta. Ympäröivän hälyisän elämän vastakohtana Lapinlahden
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sairaala on hiljaisuuden paikka.
Arkkitehti, professori Juhani Pallasmaa (1993: 155) kirjoittaa, kuinka hiljaisuuden katoaminen
ihmisten elämästä on yhteydessä elämämme maallistumiseen, materialisoitumiseen ja arkipäiväistymiseen. Nyky-yhteiskuntamme on täynnä arvoja, joita ei edes arvoiksi mielletä: näitä
ovat muun muassa kiire, hyöty ja tehokkuus. Psykologi Kirsi Salonen on huomannut työssään,
että eettinen arvomaailma vaikuttaa selvästi ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin. Ihminen joutuu kiirettä ja taloudellista hyötyä painottavassa yhteiskunnassa monesti ristiriitaisiin tilanteisiin.
Olemme kadottaneet kokemuksen hiljaisemmasta, hitaammasta ja rauhallisemmasta elämästä.
(Salonen 2010: 45-46)
Nykyajan kiihtyvä vauhti ja kiire muuttavat ihmisten kokemusta ajasta. Filosofi John Deweyn
mukaan ajattelemme usein vain tulevaisuutta tai elämme menneisyydessä emmekä ole läsnä
ja nauti nykyhetkestä (Dewey 2010: 29). Deweyn mukaan ”taiteella on erityistä voimaa, koska
se pystyy vaalimaan niitä hetkiä, joissa menneisyys syventää nykyisyyttä ja nykyhetki herättää
henkiin tulevaisuuden” (ibid.). Pallasmaan mukaan rakennukset ja kaupungit auttavat meitä
ymmärtämään historiaa ja ottamaan osaa ajan kulkuun. Vanhat rakennukset vievät meidät
rauhallisempaan aikaan ja menneisyyden hiljaisuuteen. (Pallasmaa 2005: 51-52)
Nykyajan kaupunki historiallisen Lapinlahden sairaalan puiston ympärillä korostaa paikan
asemaa hiljaisuuden paikkana. Hiljaisuus on puiston luontoympäristön rauhallisuutta ja ennen kaikkea paikan historiaa, joka kätkee monia tarinoita, merkityksiä, opetuksia ja kohtaloita.
Voidaan tulkita, että Lapinlahden sairaalan herättämä hiljaisuus on tarkkailevaa, kuuntelevaa
ja tietävää hiljaisuutta (Pallasmaa 1993: 156). Tarinalla on voimaa, sillä se on puhutellut monia
ihmisiä.
Lapinlahden sairaala luo ja ylläpitää hiljaisuutta, minkä Pallasmaa määrittelee rakennustaiteen
keskeiseksi tehtäväksi. Arkkitehtuurin herättämä hiljaisuus saa meidän kuuntelemaan itseämme ja kokemus tekee tietoisemmaksi siitä, keitä me olemme. (Ibid.) Lapinlahden sairaalan potilaiden kertomuksista voidaan päätellä, että Lapinlahden sairaala vahvisti potilaiden
itsetuntemusta ja antoi heille unelmia. Paikka tarjosi heille tilaa yksinoloon ja mietiskelyyn.
Nyt kaupungin julkisena tilana Lapinlahden sairaalan puisto on asukkaiden yhteinen paikka
rauhoittumiseen, mietiskelyyn ja lepoon. Mielestäni viihtyisän asuinympäristön on tarjottava
tilaa ihmisten yhdessäoloon, ja yhtä tärkeänä on säilyttää paikkoja yksin olemiseen, hiljaisuuteen ja unelmointiin.
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2.4.4. Paikan henki
Norberg-Schulz viittaa käsitteellä genius loci, paikan henkeen, joka herättää paikat eloon ja
määrittelee paikan luonteen (Norberg-Schulz 1980:18). Lapinlahden sairaalapuistolla on
omanlaisensa luonne ja tunnelma, aistittava paikan henki, mikä kertoo sen erityisestä merkityksestä.
Lapinlahden sairaalan puiston historia on läsnä puistoissa monin eri tavoin. Ajan jättämät jäljet
näkyvät puistojen rakenteessa, rakennelmissa, rakennuksissa, muistomerkeissä tai nimissä.
Puusto ja kasvisto kertovat paljon puiston käyttötarkoituksesta – puistoa on käytetty hyötykasvien viljelyyn ja maisemapuistona virkistäytymiseen. Vanhat puut ja promenadikäytävät ovat
arvokkaita ja tärkeä osa puistojen ajallista syvyyttä ja luonnon tuntua. Maastonmuodot tekevät puistosta omanlaisensa paikan; polut ja reitit johdattelevat kulkijan erilaisten tilasarjojen
ja tunnelmien läpi; pysähdyspaikat on tarkoin suunniteltu kauniiden näkymien tai istutusten
äärelle.
Kaupungin ihmiset ja kulttuuri ovat osa Lapinlahden sairaalan puiston luonnetta ja tunnelmaa.
Tiiviin kaupunkirakenteen keskellä puisto on nykyisin paikka ihmisten kohtaamiseen, perhejuhlille sekä suuriin tapahtumiin ylläpitäen kulttuurillisia ja sosiaalisia arvoja. Se on tärkeä osa
kaupungin sosiaalista ulottuvuutta, ihmisten yhteisöllisyyttä ja yhdessäoloa; se tarjoaa myös
paikan, jossa olla yksin ja eristäytyä, istua kalliolla tai nurmella puun alla.
Kirjoitin tarinan siitä, minkälaisena itse koin Lapinlahden paikan hengen.
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Lapinlahden henkeä aistimassa
Eräänä lämpimänä kesälauantai-iltana lähdin aistimaan Lapinlahden sairaalapuiston
tunnelmaa. Ohitin pyörälläni Hietalahden torin ja vanhan kauppahallin; Hernesaaren dinosaurukset tervehtivät minua rauhallisen uneliaina satamamaisemassa. Liikennevalojen
jälkeen nousin taas pyörän selkään ortodoksisen hautausmaan kulmalla. Ohitse vilisevät
hautakivet, ristit kukkaistutuksineen näyttivät tarunhohtoiselta niityltä, joiden yllä oli tumma havupuiden latvusto. Hautausmaan valkoinen kappeli oli kuin tuhannen ja yhden yön
tarinoista. Paksut, valkoiseksi rapatut seinäpinnat häipyivät siniseen kupolikattoon ja sitä
myöden vaaleansiniseen taivaaseen.
Sairaalapuiston portin pielissä oli monta kylttiä. Kivisen jalan ympärille oli kiedottu
nyörillä paperikassi, johon oli kirjoitettu paksulla tussilla ”Hanna 50v, suoraan porttia
kohden”. Sairaalarakennuksen eduspuiston vanhat jalopuut muodostivat pitkiä, tummanpuhuvia varjoja nurmikentälle, joka muuten kylpi lämpimässä valossa. Lehmuskujan vanhat puut rytmittivät näkymää, jonka päätteenä oli portti ja vanha sairaalarakennus. Valkoiset siivet rajasivat keskelleen piha-alueen, ja villiviinit tekivät vihreän verhon valkoiselle
taustalle. Lehdet olivat saaneet jo punaista syksyn väriä.
Kävelin polkua pitkin kohti puutarhaa. Vanhan jääkellarin edessä oli ämpäreitä; kastelukannut olivat rivissä odottamassa kaivon edessä. Puutarha oli täynnä värejä ja tuoksuja.
Kaivon takana rantaviivaa reunustivat vanhat jalopuut, niiden takana Lapinlahti. Pienen
niemen pohjukassa lepäsi puretun rakennuksen kivinen sokkeli ja sen molemmin puolin
kauniit rantakalliot.
Pysähdyin ihailemaan maisemaa auringon lämmittämälle kalliolle. Maisema levittäytyi
panoraamamaisesti merenlahdelle, sairaalan kalpea julkisivu pilkotti hopeapajujen takaa,
ja punatiilinen rakennus veden äärellä oli kuin suoraan Italiasta. Suljin silmät: aallot
löivät kevyesti vasten kalliota, ja yritin tavoittaa jostakin linnunlaulua. Kaukaa vettä pitkin
kantautui Länsiväylän kiire, nuorisojoukon huudot sekä pyörärenkaiden rapina viereisen
hiekkatien päällä.
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Palasin takaisinpäin, kaivon ja puutarhan ohi ja sieltä puiston rantatielle. Omenapuutalosta kuului iloinen nauru ja jazz – syntymäpäiväjuhlat olivat käynnissä. Rantaviivaa ja
hiekkatietä reunustivat ladotut kivet; hopeapajujen rivi rytmitti kulkuani hiekkatien toisella
puolella. Kääntyessäni ympäri näin pienellä niemellä lempipaikkani, auringon lämmittämät rantakalliot, jotka muut ihmiset olivat varanneet istuskelupaikoikseen lähtöni jälkeen.
Venetsia-talon ikkuna-aukot oli peitetty levyillä, ja vihreät köynnökset kiipesivät pitkin punatiilillä verhottuja seinäpintoja. Rakennus oli ollut joskus vallattu, ja pohdin, olikohan
siellä nyt asukkaita. Yhtäkkiä kuulin ääniä kuin konekiväärin suusta. Paukkeet jatkuivat,
ja ne tuntuivat tulevan joka suunnasta vettä pitkin. Pelonsekaisin tuntein painauduin tiilimuuria vasten, ja kurkistin rakennuksen nurkan taakse. Vaaleanpunaisella taivaalla leijui ensin kultahippusten leikkiä ja sitten savukukkasia; istuin alas kivelle ihmettelemään
ilotulitusten räiskettä keskellä kesäiltaa.
Viimeisten valopilkkujen sammuttua vaaleanpunaisella taustalla oli suuri savupilvi, joka
hälveni tuulen mukana. Astelin rakennuksen nurkan ympäri rantamuuria pitkin kuunnellen laiskanoloisten aaltojen läiskettä kivimuuria vasten. Venetsia- talon punatiilet hehkuivat lämpöä, ja koskin auringon lämmittämää tiilipintaa. Silloin ymmärsin, kuinka paljon
rakastin tätä paikkaa.
Katselin mäen päällä olevaa sairaalarakennusta, joka sulautui miellyttävästi maastoon.
Kalliot laskivat juhlavasti mereen sairaalarakennuksen edustalla kuin jättimäiset portaat,
ja ne muistuttivat minua kevätpäivästä istuessani Helsingin tuomiokirkon portailla ystäväni kanssa. Myös näillä kallioilla ihmiset istuivat siellä täällä pienissä porukoissa katsellen
merelle ja ilta-aurinkoon.
Sairaalarakennuksen valkoisten siipien rajaama sisäpiha oli aidattu verkkoaidalla. Pariskunta oli jäänyt ihmettelemään verkkoaidan läpitunkevaa puunoksaa. Puu oli kaadettu,
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mutta oksa ja metalliaita jatkoivat vielä taisteluaan siitä, kumpi on vahvempi. Kurkin aidan raoista hylättyä paikkaa. Hiljaisella sisäpihalla oli yksinäinen penkki ja huvimaja;
leppäkertun väreissä hehkuva lastenkeinu kertoi kadonneesta elämästä.
Sairaalarakennuksen ja Lippukallion välissä oli painanne, avoin nurmialue, puita ja pensaita. Ihmiset olivat kerääntyneet rinkiin, ja kuului nauru; kaiuttimista musiikki. Nurmella
tepasteli villihanhien lauma, joista yksi hanhi vahti minua ja muuta seuruetta. Kuulin, kun
joku pulahti uimaan mereen rantaa reunustavien puiden lomasta.
Kiipesin Lippukalliolle lehtimajan suojaan, näin lähisaaret ja kauas merelle. Joku oli tuonut tuolin vanhan kivipöydän viereen. Muistin kerran, kun joku oli tuonut pöydälle lyhdyn
ja havuja. Se oli kuin alttari tai muistopaikka. Särkynyt posliinienkeli oli lyhdyn sisällä.
Lehtimajan takana vanhat jalavat muodostivat katkenneita kujia puistoniityn keskellä.
Polkuja puiden välissä ei enää ollut, mutta niiden olemassaolon pystyi aistimaan puiden
sijainneista.
Oli tullut hämärää, ja sairaalarakennus näytti eittämättä kuin kummitustalolta. Julkisivu oli kalpea, ja pallonmuotoiset valaisimet heittivät valonsäteet universumiin. Vanhat
jalopuut rakennuksen äärellä olivat kuin satukirjojen lumotuista metsistä. Näiden rinnalla
ruskeaksi rapattu kerrostalo puistoniityn laidalla näytti arkisuudessaan utopistiselta. Ohitin hiekkatietä pitkin sen pihapiirin, jossa oli myös kaksi sympaattista puurakennusta. Tien
vieressä tiheiden pensaiden takaa pilkotti vanha kellarin raunio, jonka kasvit olivat vallanneet.
Palasin sairaalan portille ja käännyin ympäri. Sairaalarakennus seisoi hiljaa lehmuskujan
päätteenä. Sen takana oli vielä vieno auringon hehku kuin sädekehä vanhan rakennuksen
yllä. Kuului jazz.

62

63

3. SUUNNITELMA
64

3.1. Neljä hiljaisuuden paviljonkia

Diplomityössäni tutkin, miten uudisrakentamisen keinoin voisin tukea Lapinlahden sairaalan
puiston arvoja sekä palauttaa ja tuoda esiin osan näkymättömästä historiasta. Puiston historian
aikana tapahtuneiden muutosten myötä paikka on muuttunut paljon, mutta se ei ole kadottanut
luonnettaan hiljaisuuden ja rauhoittumisen paikkana. Diplomityöni suunnitelman tarkoituksena on korostaa paikan luonnetta hiljaisuuden paikkana.
Perehdyttyäni puistoalueen historian vaiheisiin löysin neljä sijoituspaikkaa suunnitelmalleni:
pieni niemi Lapinlahden pohjukassa, merenranta-alue Lippukallion alapuolella, puiston ja
tiealueen leikkauspinta alueen lounaisosassa vanhan jalavakujan päätteenä sekä vanhan kappelin kellarin alue puiston pääportin läheisyydessä. Suunnittelin näille edellä mainituille paikoille neljä hiljentymisen paikkaa. Jokaisella tilalle on oma luonteensa, ja suunnittelemisen aikana tilat saivat erilaisia työnimiä: Salainen puutarha, Veden tila, Portti sekä Valon ja hämärän
tila. Lapsuuden metsän hiljaisuus on suunnitelmani paviljonkeja yhdistävä teema.
Uudet paviljongit ovat vuoropuhelussa vanhan, näkymättömän historian kanssa. Ne luovat
uuden kerroksen kunnioittaen vanhaa ja tuoden esiin piilossa olevan historian ja vanhat muistot. Sijoittuneina puiston reuna-alueille ne tuovat puiston näkyvämmäksi ympäristöönsä ja
tukevat puiston nykyistä käyttötarkoitusta kaupungin julkisena puistotilana.
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3.2. PORTTI
3.4.1. Lippukallion puistoniitty
Portti sijoittuu Lapinlahden puistoalueen lounaispuolelle tiealueen ja puiston reunavyöhykkeelle vanhan jalavakujan päätteeksi. Alueen keskeinen nurmiaukio, Lippukallion avoin
puistoniitty, on sairaalapuiston tärkeimpiä avoimia puistotiloja promenadien varrella. (Hemgård
& Rönkä 2004: 7-8, 23) Puiston korkeimmalla kohdalla oleva Lippukallio muodostaa myös
tilallisen suojan sairaalarakennukselle maantiealueesta. Reunavyöhykkeen eteläisimmistä
avokallio-osuudesta on louhittu pieni osa toimistotalon pysäköintialueeksi, ja tälle alueelle on
suunniteltu keskustatunnelin maanalaisen tunnelin Läntinen sisäänajoreitti. (Ibid.)
Lippukallion laelta avautuu puiden reunustama, kaunis näkymä Seurasaarenselälle. Paikan
arvoa korostaa näköalapaikka ja puiston alkuvaiheilta peräisin oleva puolikaareen istutettujen
lehmuksien rajaama lehtimaja. Se edustaa 1850-luvulle hyvin tyypillistä puutarhataiteen aihetta,
ja alunperin näitä oli Lapinlahden sairaalan puistossa kolme. Lippukallion lehtimajan keskellä
on graniittinen pöytä, joka on todennäköisesti alkuperäinen. Kalliolla sijaitseva lipputangon
jalka on perua sairaalan juhannusperinteestä. (Ibid.)
Kävelytiet eli promenadit kuuluivat keskeisesti Lapinlahden sairaalapuistoon 1800-luvulla. Promenadit johtivat kohti puiston sisäosia, etelärantaa ja Patteriniemeä sekä kohti
ylilääkärin puutarhaa. (Ibid.: 22) Vanhojen jalavien ja lehmusten rivit ovat näkyvä osoitus käytävien alkuperäisistä paikoista. Vanhat promenadikäytävät ovat aikojen kuluessa
nurmettuneet, mutta ne erottuvat edelleen nurminiityn pinnasta. Ne ovat säilyneet fyysisesti lähes alkuperäisenä, sillä niitä ei ole peruskorjattu eikä linjauksia ole muutettu.
Polkujen käyttöarvo on nykytilanteessa kuitenkin lähes olematon, sillä paikkoja, joihin
ne ovat johtaneet, ei enää ole. (Ibid.)

Vanhojen jalavien rivit Lippukallion puistoniityllä ovat osoitus promenaadikäytävän alkuperäisestä sijainnista.
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Lapinlahden sairaalan suojelutavoitteissa on toivottu tämän käytäväverkoston hyödyntämistä
ja esille ottamista puiston tulevaa käyttöä suunniteltaessa (ibid.: 22). Suunnittelemani uuden
paviljongin, Portin, tarkoituksena palauttaa vanha promenadikäytävä ja luoda uusi paikka sen
päätteeksi.
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Portti: julkisivu itään. Valokuva: Ville-Pekka Ikola
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Portti: julkisivu luoteeseen. Valokuva: Ville-Pekka Ikola
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Portti: julkisivu lounaaseen. Valokuva: Ville-Pekka Ikola
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3.3. VEDEN TILA
3.3.1. Painanne Lippukallion alapuolella
Veden tila sijoittuu meren päälle sairaalapuiston läntiselle ranta-alueelle, joka on painanteessa
Lippukallion ja sairaalarakennuksen välissä. Painanne on vehreä nurmialue, jossa kasvillisuus
on monipuolista. Sen keskellä on pensaiden ja lehtipuiden ympäröimä tekokumpare, joka on ollut vielä 1930-luvulla intiimi oleskelutila penkkeineen (Hemgård 2006: 28). Alueella on tärkeitä
puuryhmiä, jotka on myös merkitty asemakaavaan. Vedenläheisyys ja maastonmuodot tekevät
painanteesta ja rannasta sairaalapuistoa rikastuttavan osa-alueen, jolla on keskieurooppalaisen
maisemapuiston piirteitä (Hemgård & Rönkä 2004: 21).
Rannasta avautuvat näkymät länteen merelle, kauas Keilaniemeen ja auringonlaskuun. Etelän
suunnassa Salmisaaren toimistorakennukset ja voimalaitos korkeine piippuineen muodostavat
vahvan kontrastin aavaan merimaisemaan nähden. Länsiväylä on niin äänimaisemaa kuin visuaalista maisemaa hallitseva elementti. Rantaa vastapäätä olevat saaret, Morsian ja Sulhanen,
ovat jääneet merkiksi siitä rantamaisemasta, jonka uudet rakennukset ja maantie ovat peittäneet allensa.

Näkymä kanootista Lippukalliolle ja puiston läntiselle osalle. Valokuva: Pyry Kantonen & Milla Parkkali

Sairaalapuiston historian aikana ranta-alueet ovat olleet tärkeä osa sairaalan henkilökunnan
ja potilaiden virkistäytymistä ja vapaa-ajan toimintaa. Niin myös tämäkin ranta-alueen osa
oli tärkeä osa virkistäytymistä, ja vuoden 1894 asemapiirustuksen mukaan siellä sijaitsi venehuone ja laitureita (Hemgård, Schalin & Weckman 2002: 24-25). Kivet reunustavat rantaviivaa edelleen, ja ne ovat todennäköisesti jäänteitä paikalla olleista laitureista tai venehuoneesta.
Talvisin viereiseltä Lippukalliolta laskettiin pulkkamäkeä meren jäälle, ja hieman kauempana
tästä alueesta sijaitsi myös potilaiden uimahuone (Achté 1991:102, ibid.: 24-25). Nykyisin tämä
puiston osa-alue on edelleen virkistyskäytössä, ja kesäisin nurmialueella näkee ihmisiä ottamassa aurinkoa ja retkeilemässä piknikillä. Laitureille johtaneet reitit 1800-luvulta ovat poistuneet käytöstä (Hemgård & Rönkä 2004: 9).
Alueen suojelutavoitteena on, että jatkossa alueen tilallinen rakenne ja luonne säilytetään.
Yhteyttä rantaan sairaalarakennuksen suunnasta toivotaan myös parannettavan. (Ibid.: 21)
Ranta-alueelle veden päälle suunnittelemassani paviljongissa olen huomioinut nämä puiston
suojelutavoitteet. Sijoittuessaan vanhojen laitureiden paikalle uusi paviljonki säilyttää puistoalueen rakenteen sellaisenaan. Vanha pensaiden ja lehtipuiden ympäröimä oleskelupaikka
palautetaan ja sen kautta on esteetön reitti uuteen paviljonkiin.
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Veden tila: julkisivu itään. Valokuva: Ville-Pekka Ikola
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Veden tila: julkisivu pohjoiseen. Valokuva: Ville-Pekka Ikola
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Veden tila: julkisivu etelään. Valokuva: Ville-Pekka Ikola
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3.4. SALAINEN PUUTARHA
3.4.1. Niemi Lapinlahden pohjukassa
Salainen puutarha sijoittuu Lapinlahden pohjukassa sijaitsevalle kallioiselle niemelle. Alue
ei ole kuulunut Lapinlahden maisemapuiston kokonaissommitelmaan puutarhataiteellisessa
mielessä, mutta sillä katsotaan olevan maisemallisesti merkitystä ja potentiaalia (Hemgård &
Rönkä 2004: 18). Alueen kasvillisuus on rehevää ja seassa on myös harvinaisempia kasvilajeja.
(Maisemasuunnittelu Hemgård 2006: 37) Veden äärellä on muun muassa hyväkuntoinen ja arvokas tervaleppäpuuryhmä. Niemi sijoittuu Birger Käcklundin rantareitin varrelle, mikä tekee
siitä hyvin saavutettavan ja näkyvän paikan.
Niemen rantakallioilta avautuvat kauniit näkymät Lapinlahdelle. Maisema levittäytyy panoraamamaisesti: Hietaniemen hautausmaa-alue, merenlahti ja punatiilinen Venetsia ovat osa
näkymää. Hopeajalavien muodostaman kujanteen takaa pilkottaa myös sairaalarakennuksen
valkoiseksi rapattu pohjoisjulkisivu. Niemen viehätysvoimasta kertoo se, että rantakallioilla
näkee usein ihmisiä istuskelemassa ja ihailemassa maisemaa sekä rantaveden vesilintuja kuten
hanhia, sorsia ja joutsenia.

Kasvihuoneen vanha sokkeli. Taustalla sairaalarakennus ja Venetsia.

Niemen alueella on monia historian jättämiä jälkiä. Näitä ovat muun muassa kaiverrukset rantakallioissa, kiilakivi, joka on mahdollisesti Krimin sodan ajalta, sekä vanhan kasvihuoneen
betoninen sokkeli (Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 2011). Alueella sijainnut
kasvihuone perustettiin ylilääkäri Sibeliuksen aikana (1904-1922), ja sen pystyttivät potilaat
itse hoitajien avustamina. Siellä kasvatettiin muun muassa kukkia sairasosastoille. (Hemgård,
Schalin & Weckman 2002: 27-28). Ennen kasvihuoneen perustamista niemellä on sijainnut
myös sikala ylilääkäri Saelanin ajalta. (Achté 1991:78)
Nykyisin niemi on pääosin oleskelukäytössä, mutta sitä käytetään myös puutarhajätteen läjitykseen. Alueen asemakaavoitusta varten laaditun hoito- ja kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaan alueesta kehitetään viihtyisä oleskelupaikka rannan luonnonmukaista ilmettä
vaalien. Toimenpiteinä tähän on esitetty kompostialueiden poistamista ja vanhan kasvihuoneen
perustuksen esiin ottamista. Kasvihuoneen paikasta on ajateltu tehtäväksi oleskelupaikka, ja
suunnitelmissa on esitetty myös uuden portin rakentamista Birger Käcklundin ulkoilureitin
varrelta. Uusi portti parantaisi koko sairaalapuiston saavutettavuutta tulevaisuudessa. (Maisemasuunnittelu Hemgård 2006: 37)
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Salaiseen puutarhaan istutettavia rohtokasveja ovat muun muassa nokkonen ja minttu sekä
peltokorte, joka ilmestyy puutarhaan ensimmäisenä aikaisin keväällä. Poimulehdet, punaapilat sekä tuoksuvat mesiangervot kukkivat puutarhassa keväällä ja alkukesällä; loppukesällä
kukkimisen aloittavat keltaiset särmäkuismat ja kultapiiskut sekä punaiset maitohorsmat. Iltaisin puutarhaan leviää suopayrtin tuoksu, ja yrtti tarjoaa paikan myös yöperhosille. Myöhäissyksyn kasveja puutarhassa ovat auringonhattu ja kamomillasaunio. Talventörröttäjiin lukeutuvien siankärsämön, särmäkuisman sekä seittitakiaisen varret säilyvät pystyssä talvella, ja niihin jääneet siemenet tarjoavat talviravintoa pikkulinnuille. (Heikkinen)
Metsäpuutarhan istutukset saavat auringonvaloa ja sadevettä avoimen kattoaukon kautta. Aukko on muotoiltu siten, että luonnonvalo pääsee sisätilaan kokonaan kukkaistutusten alueelle.
Katon harja laskee kahteen suuntaan, ja katto- ja oviaukkojen yläreunassa on hitsatut, cortenteräksiset ylös nostot katolta valuvien sadevesien poisjohtamiseksi.
Paviljongin lattia mukailee maaston muotoja siten, että ympäröivää maan pintaa muokataan
mahdollisimman vähän. Maan pinnan kallistukset ovat poispäin seinän vierustoilta ja
sisäänkäynneiltä. Reitti on esteetön rakennuksen sisäpuolelle ja metsäpuutarhan ympärille.
Paviljongin seinät ja katto ovat corten- terästä; lattia käsittelemätöntä, harmaantuvaa Siperian
lehtikuusta. Punaruskea corten muodostaa sävyllään kontrastin viileänharmaalle puulle ja
kukkaistutusten viherloistolle. Tilan puiset penkkirakenteet ja lattiat ovat miellyttäviä ja lämpimiä materiaaleja kosketettaessa.
Paviljongin seinien ja katon massiivinen teräslevyrakenne toimii itsekantavana. Seinät pultataan kiinni maan alla betoniperustuksiin ja -anturoihin. Puurakenteinen, laiturimainen lattia asennetaan maanvaraisesti soratäytön päälle. Lattian pinta- ja runkomateriaalina käytetään
Siperian lehtikuusta, joka on materiaalina kestävä ja luonnonmukainen eikä tarvitse käsittelysuojausta kosteutta vastaan.
Salainen puutarha: julkisivu kaakkoon. Valokuva: Ville-Pekka Ikola
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Paviljongin sisätilan seinäpinnat ja sisäänkäynnit valaistaan epäsuorasti seinien kautta. LEDprofiilivalaisimet kiinnitetään piiloon lattian ja seinän väliin lattiarakenteeseen. Kukkaistutusallasta ympäröiviin penkkirakenteisiin integroidaan myös LED-profiilivalaisimet, ja valaistuksella korostetaan metsäpuutarhaa.
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Salainen puutarha: julkisivu lounaaseen. Valokuva: Ville-Pekka Ikola
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Salainen puutarha: julkisivu koilliseen. Valokuva: Ville-Pekka Ikola
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Salainen puutarha: julkisivu luoteeseen. Valokuva: Ville-Pekka Ikola
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3.5. VALON JA HÄMÄRÄN TILA
3.5.1. Kappelin kellarin ympäristö
Valon ja Hämärän tila sijoittuu puistossa sijaitsevan vanhan kappelin ja ruumishuoneen kellarin ympärille. Kellari sijaitsee sairaalan puiston eteläisellä rajalla, jota reunustaa Ruoholahteen johtava kevyen liikenteen reitti ja tämän toisella puolella koirapuisto. Lähellä on myös
Lapinlahdenkadun päätteen autojen kääntöpaikka sekä puiston itäinen portti, joka on pääsisäänkäynti puistoalueelle. Nykyisessä kaupunkirakenteessa paviljongin sijoituspaikka tarjoaa
mahdollisuuksia, sillä se sijaitsee tärkeän kevyen liikenteen reitin varressa ja maamerkinomaisesti Lapinlahdenkadun päätteenä.
Paikassa on näkymätöntä ja kadonnutta historiaa. Ennen kevyen liikenteen reitin rakentamista
sairaalapuisto rajautui Kaartin hautausmaan muureihin. Lapinlahdenkadun autojen kääntöpaikan eteläsivulla sijaitsi puinen portinvartijantalo, joka purettiin 1970-luvulla. Ruumishuone
eli kappeli rakennettiin 1900-luvun alkupuolella ja purettiin 1970-luvulla. Jäljelle jäänyt betonilaatalla katettu kellari on nykyisin tiheän tuoksuvatukkapensaston peitossa. (Hemgård & Rönkä
2004: 25-26) Kesäaikaan kellari tuskin huomaa, ja talvisin se on tarjonnut yöpymispaikan
kodittomille.
Vanhasta valokuva- ja karttamateriaalista voidaan päätellä, että sisäänkäynti kappeliin oli
idästä, ja puurakenteista, harjakattoista rakennusta verhosivat vaakalaudat (Achté 1991: 107).
Säilynyt kellarirakenne on muurattu tiilestä, ja sokkeli on verhottu ulkopuolelta luonnonkivellä. Sisäänkäynti kellariin on rakennuksen eteläsivulla. Kellarin sisätila on rapattu ja maalattu,
katossa on tiiliholvi ja päätyseinässä on pieni syvennys.
Kappelin kellarin pohjoispuolella sijaitsee Lapinlahdenpolku, joka on yksisuuntainen ajoreitti
sairaala-alueelta pois ajettaessa. Tien molemmin puolin on asemakaavassa suojeltuja arvokkaita puuryhmiä kappelin kellarin läheisyydessä (Lapinlahden sairaala-alueen asemakaavakartta.). Maastonmuodoiltaan alue on hyvin loivaa, vehreää nurmikenttää.

Vanhan ruumishuoneen ja kappelin kellari tuoksuvatukkapensaiden ympäröimänä.
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Kappelin kellari on suojeltu asemakaavassa historiallisen puiston osana olevana rakenteena
(ibid.). Se on kuitenkin huonossa kunnossa ilman kunnollista säänsuojaa, ja ympäröivät kasvit tuhoavat haurastuvia rakenteita. Uusi paviljonki, Valon ja hämärän tila, sijoittuu kellarin
ympärille pensaston paikalle ja luo suojan vanhoille haurastuville rakenteille.
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Valon ja Hämärän tila: julkisivu pohjoiseen. Valokuva: Ville-Pekka Ikola
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Valon ja Hämärän tila: julkisivu itään. Valokuva: Ville-Pekka Ikola
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Valon ja Hämärän tila: julkisivu etelään. Valokuva: Ville-Pekka Ikola
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4. LOPUKSI
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KIITOKSET

Suurin kiitos diplomityöstä kuuluu pääohjaajalle professori Matti Sanaksenaholle ja ohjaajalle
Janne Pihlajaniemelle.
Tutustuin Sanaksenahoon diplomityöprosessin aikana, ja hänen oma diplomityönsä Tyhjä tila
on esikuva omalle työlleni. Sanaksenahon ohjaukseen oli aina helppo mennä kotipaikkakunnallani Helsingissä. Hän antoi ohjauksissaan aina aikaa ja läsnäoloa, syvällisiä ajatuksia työni
sisällölle ja muodolle, ja hänellä oli suuri vaikutus työni suunnitelmaan.
Janne Pihlajaniemi on ollut opettajani Nykyarkkitehtuurin opinnoissa kolmannelta vuosikurssiltani lähtien. Jannen sparraus tämän diplomityön suhteen on ollut ensiarvoisen tärkeää,
ja hänellä on ollut suuri vaikutus diplomityöni kokonaisuuteen, aiheen valintaan, suunnitelmaan ja kirjalliseen osuuteen.
Kiitos professori Rainer Mahlamäkeä keskusteluista diplomityöhöni liittyen sekä opetuksesta
ollessani pikku Narkilla. Hänen opeissaan ykköskurssilla teimme harjoitustyön nimeltä Mielipaikka, joka päätyi diplomityöni aiheeksi.
Oli hienoa, että diplomityö tarjosi minulle mahdollisuuden oppia uutta osastoni uusilta professoreilta. Kiitokset professori Anna-Maija Ylimaulalle, joka antoi monia vinkkejä lähdeaineistoon, työni sisällöllisiin näkemyksiin ja eri asiantuntijoiden käyttämiseksi suunnittelutyön
tukena.
Haluan kiittää Rakennusopin opettajaa Petri Aarniota, joka osasi asettaa kysymykset juuri
oikealla tavalla niin, että heräsin ajattelemaan suunnitteluratkaisuja syvällisemmin. Petri paneutui suunnitelmiini ja antoi keskusteluumme aikaa ja läsnäoloa.
Kiitän tohtori Aulikki Herneojaa keskusteluista diplomityöhöni liittyen sekä Henrika Pihlajaniemeä ohjauksesta erityisesti diplomityöni valaistussuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.
Erityiskiitokset Paavo Väinämölle opetuksesta puutyöhön ja pienoismallien rakentamiseen.
Hänen kanssa teimme yhdessä diplomityöni isot pienoismallit.
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Lisäksi kiitän lafkan muita opettajia tärkeistä opeista opiskeluaikanani sekä kiitos myös muulle
henkilökunnalle avusta opiskeluuni liittyvissä asioissa. Monet tässä mainitsematta jääneet henkilöt ovat jättäneet minuun muistojäljen jos toisenkin. Kiitos kurssikavereilleni k03- vuosikurssilla opintojemme aikana ja sen jälkeen. Kaikki me innostimme ja opetimme toisiamme.
Kiitos maisema-arkkitehti Soile Heikkilälle, joka teki pyynnöstäni luonnoksen metsäpuutarhaan istutettavista kasveista. Erityiskiitokset Ville-Pekalle diplomityöni mallien valokuvaamisesta, Niclakselle valokuvista ja Johannalle oikolukemisesta. Kiitos myös Pyrylle valokuvausmatkasta kanootilla Lapinlahdelle sekä Saaralle, Pialle, Hanna-Maijalle ja muille ystäville avusta
ja tuesta. Kiitos vanhemmille ja muulle perheelle, jotka ovat olleet kaikista merkittävimpänä
tukiverkkona.
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LIITTEET: PLANSSIPIENENNÖKSET

Jokaisella on oma mielipaikka, josta voi kertoa oman tarinansa. Opintojeni ensimmäinen nykyarkkitehtuurin tehtävänanto Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla oli nimeltään Mielipaikka, ja tämä nimi
päätyi myös diplomityöni otsikoksi. Tässä diplomityössäni palaan arkkitehtiopintojeni alkutaipaleelle ja esitän Mielipaikasta uuden erilaisen
kertomuksen. Opintojeni ensimmäisen tehtävänannon tavoin diplomityöni tavoitteena on esittää miellyttävä, kaunis muisto tai mielikuva.

