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TIIVISTELMÄ

Diplomityön nimi on Kolme Taloa Kuninkaansaareen. 

Aihevalintani alkoi nimellä Hiljaisuuden keskus. Halusin tuoda hiljaisuuden 
keskuksen lähelle kiireistä kaupunkielämää viettäviä ihmisiä sekä matkailijoita,
jotka haluavat suomalaisen luontokokemuksen. Tavoitteena oli vaivaton kulku 
Helsingin keskustasta luonnon läheisyyteen. Ajatukseni siirtyivät saaristoon, jonne 
vesiteitse siirtyminen jo itsessään luo puitteet hiljentymiselle. Helsingin edustalla 
sijaitsevat Vallisaari ja Kuninkaansaari olivat sopivasti vapautumassa puolustus-
voimilta ja aukeamassa lähivuosina yleisön virkistyskäyttöön. Kuninkaansaari tuntui 
mittakaavaltaan ja sijainniltaan sopivimmilta paikalta hiljentymiskeskukselle.

Kuninkaansaari on vuosikymmeniä erittäin vähäisellä käytöllä ollut saari, jossa ei 
ihmisen jälki juurikaan näy. Saaren sotilashistoria, sen vanhat sota-aikaiset rakennelmat 
sekä luonnon monimuotoisuus luovat edellytyksiä jopa mystiselle kokemukselle. 
Näiden piirteiden ansiosta saaren tunnelma antaa kulkijalle vahvan aistimuksen 
ajasta ja ympäristöstä. 

Diplomityössäni olen halunnut tutkia sakraalirakentamisen teemoja uskontovapaan 
kokemuksen saavuttamiseksi. Olen pohtinut Kuninkaansaarta hiljentymiskeskuksena 
ja tarkensin suunnittelua kolmen kappelin osalta.  Näiden kolmen rakennuksen 
tarkoitus on löytää keinoja luoda sekä yhteinen että yksilöllinen hengellinen kokemus 
ihmisille eri kulttuureista. Tavoitteena on luoda hiljainen kokemus johonkin 
isompaan kokonaisuuteen kuulumisesta.

Hiljentymiskeskus koostuu olemassa olevista rakennuksista ja historiapoluista, 
uusista hiljentymispoluista, elämysmajoista, savusaunasta sekä kolmesta talosta: Aika, 
Tuntematon ja Yhteisö. Alue toimii päiväkäytössä vierailijoille sekä retriittinä ja sen 
toimintojen on tarkoitus opastaa ihmisiä omaan hiljentymiskokemukseen. Kappelit 
sijaitsevat historia- ja hiljentymispolkujen varrella. 
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Kappeleissa olen soveltanut sakraalirakentamisen perinteisiä keinoja. Siirtymä alkaa 
käytävästä, jonka mittakaava kutistuu sisään mentäessä luoden tunteen turvasta 
suuruuden sijaan. Käytävän päässä on tila, joka on vastine perinteiselle alttarille. 
Alttari ei ole katseen päätepiste, vaan paikka jossa olla ja kokea kappeli. Tilasta 
poistuessa siirtymän mittakaava on pienestä suurempaan, kääntäen perinteisen 
sakraalirakennuksen tilahierarkian päinvastaiseksi. 

Aika sijoittuu eteläisemmän ohjuspatterin jatkeeksi jyrkänteen reunalle. Sisäänkäynti 
on kapea ja korkea aukko puiden välissä, joka muovautuu näköalatasanteeksi kohti 
horisonttia. Tasanne suuntautuu kohti maisemaa, jota sotilaat aikoinaan vahtivat. 
Kappelin luoma tila on siirtymä metsän vehreästä vertikaalisesta maisemasta 
horisontaaliin ajattomaan näkymään. Kappelin puurakenne korostaa tätä 
havainnoinnin siirtymää.

Tuntematon sijaitsee saaren korkeimmalla kohdalla vanhojen ohjuspattereiden 
läheisyydessä. Kappelin pinnat on tummaksi patinoitunutta kuparia ja lattia vaaleaa 
kivetystä. Hämärä tila, joka aukeaa ylöspäin korostaa taivaankantta sekä säätiloja. 
Öisin kappelin suojasta aukeaa vaikuttava näkymä tähtitaivaalle.

Yhteisö sijaitsee kahden maan kohoaman välissä upoten maastoon. Kappeli on 
käänteinen betonikupoli, joka lepää pylväiden päällä. Tiheä pylväikkö suojaa sisätilaa 
ulkopuolisilta katseilta. Kupolin keskellä on aukko, josta pääsee tikkaita pitkin 
kiipeämään kupolin sisälle. 

Kuninkaansaaren ainutlaatuinen historia ja luonto ovat voimakkaasti läsnä. Kolme 
kappelia ja niiden sivutoiminnot antavat mahdollisuuden pysähtyä ja syventyä saaren 
arvoihin.
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ABSTRACT

The Subject of my master’s thesis is The Three Chapels to Kuninkaansaari.

My subject started from a thought of a House of silence. It was my goal to bring a 
place of peace for the people in hectic city life and for the travellers who seek to meet 
the finnish nature. Considering the above-mentioned it was essential to have easy 
access from Helsinki city central but yet in the arms of nature. My thoughts wandered 
to the archipelago which has in itself the experience of silence. Conveniently, within 
15 minutes via boat there lie two islands. Vallisaari and Kuninkaansaari, which are 
former finnish defence forces islands are now opening for public use for recreational 
purposes. The size and the location of Kuninkaansaari made it the island of my choice.

For decades Kuninkaansaari has been nearly untouched terrain where a trace of a 
person is not a common encounter. The militant history, the old fortresses and the 
exessiveness of unaltered nature enable a most mystical experience. Because of these 
qualities, the island provides a strong experience of time and nature.

In my thesis I wanted to examine the means of sacral architecture as a tool for achieving 
a peaceful yet religion free experience. I drafted a theme of an island of silence and
immersed my designs on three chapels. The purpose of these three chapels is to find 
an individual and a shared experience of peace, for people from different cultures and 
backgrounds. My aspiration is to create an experience and  a sense of belonging.

The island of silence consists of existing buildings and paths, paths of silence, nature 
cottages, smoke sauna, main building and the three chapels: the Time, the 
Unknown and the Community. The island offers its history and tranquility for day 
time visitors and also acts as a retreat of silence. The three chapels are places for 
thought and feeling along the paths of history and silence.
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In the process of designing the chapels I used the means of traditional sacred 
architecture inversely. Entering a building the transition is from larger scale to smaller 
scale, which creates a feeling of a safe place rather than a experience of grandeur. At 
the end of transition stands a space which is a counterpart for traditional altar. The 
shrine is not the endpoint of a view. It is the place to be and the place to experience 
the chapel. Exiting the chapel the transition is from small to large scale, inverting the 
traditional spatial experience.

The Time stands at the front of the southern stronghold on the edge of a rampart. 
The threshold is high and narrow gap between the trees, which shapes into a low and 
wide panoramic view deck for the horizon. The deck is oriented towards the view that 
many soldiers during the wars have guarded. The space that the chapel creates is a 
transition from the vertical of the trees to the horizontal of the horizon. The wooden 
structures of the chapel highlights the transition effectively.

The Unknown is situated on the highest part of the island near to the northern 
stronghold. The volume is dark patinated copper and the flooring light grey stone. 
Dusky space opens upwards and emphasizes the sky and the weather. At night the 
chapel offers an astonishing view of the night sky.

The Community lies in a dell merging into the landscape on the south side of the 
island. The idea of the chapel is a reverse dome which lies on top of steel pilasters. 
Standing outside the  view in is limited due to the pilasters, which creates a nest-like 
safe place under the dome. At the bottom of the dome, there stands a ladder which 
takes you through a hole on the bottom of the dome to the inside of the dome.

The history of Kuninkaansaari and the diversity of nature are unique. They are strongly 
present wandering through the island and have a distinct effect on the visitors. The 
three chapels and the other functions of the island offer a possibility to pause and 
immerse oneself into the values of the island.



Maasilta Vallisaaren ja Kuninkaansaaren välillä
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1.1  AIHEENA HILJENTYMINEN

Hiljentyminen ja siihen liittyvät hetket ovat henkilökohtaisia kokemuksia. On monia 
tapoja ja intensiteettejä hiljentyä sekä monia paikkoja. Joku hiljentyy luonnossa 
liikkuen, toinen kirkoissa rukoillen ja kolmas omassa kodissaan ruokaa laittaen. 
Hiljentyminen voi tarkoittaa ajatusten poissaoloa tai asioiden pohdintaa, yhteen 
asiaan syventymistä tai kokonaisuuden tarkkailua. Se on monesti jaettu kokemus, 
joka on samalla hyvin intiimi. 

Minulle pohtiva hiljentyminen koostuu kolmesta aihepiiristä, jotka koen yhtenäisenä 
ja lohdullisena kokonaisuutena. Oma aika osana historiaa: on aika ennen minua ja 
minun jälkeeni. Oma mittakaava: maailmankaikkeudessa olen lähes olematon, kun 
taas ihmisenä olen koti solujen galaksille. Oma yhteisö: perhe johon kuuluu, kiintopiste 
loputtomassa maailmassa. 

Asiat jotka yhdistävät kaikkia ihmisiä ovat aika, ympäristö ja yhteisö. Nämä ovat 
aiheita joihin kaikilla on omanlaisensa suhde. Ne ovat myös aiheita, jotka monesti 
vaativat syvempää pohtimista hahmottuakseen selvästi. Näiden kolmen teeman 
ympärille olen rakentanut suunnitelmani kappelit. 

Sakraalirakentamisen teemoista saa hyvän lähestymissuunnan hiljentymisen 
arkkitehtuuriin. Sillä ne asettavat monet ennalta opittuun mielentilaan. Richard 
Stemp (Stemp, 2010:14-61) selittää kristinuskoon liittyvää arkkitehtuuria kirjassaan 
liittyen edellä mainittuun kolmeen yhdistävään aiheeseen seuraavasti. Sakraali 
ympäristö asettaa ihmisen asemaan, jossa hän kokee itsensä pieneksi olennoksi 
suuremman voiman edessä. Sakraalin rakennukseen liittyvät niin haudat, 
kryptat kuin myös ristiäisetkin. Aiheet viestivät henkilölle ihmiselämän ajallisista 
rajoitteista. Seurakunta tarjoaa ihmiselle yhteisön ja turvan johon kuulua. 
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Kolme hetkeä hiljentymisestä

Meri. “Olen Itämerellä, noin päivän matkan päässä Gotlannista matkalla kohti 
Gdyniaa. Horisontissa näkyy aika ajoin satunnainen rahtialus. On jo myöhä, 
aurinko laski jokin aika sitten ja toisella puolella horisonttia kuu alkaa hahmottua. 
On hämärä, mutta kuun valossa merenpinta kimaltelee. Ilma on kosteaa ja hieman 
viileää. Meren roiskeet tuntuvat tuulen kylmettämillä kasvoilla lämpimiltä ja 
maistuvat suolaisilta. Kohtalaiseen merenkäyntiin totuttelu ruorin takana vie pienen 
hetken. Aallokon korkeus vaatii myötäohjailua, mutta siihenkin rytmiin ohjaus 
asettuu. Oma liikehdintä sulautuu veneen keinuntaan aallokossa. Vene kulkee aallon 
pohjalta aallon harjalle kuin itsestään. Ajatukset vapautuvat ja katse kohtaa vain 
keinuvan horisontin, tunnen olevani rauhassa ja onnellinen.” 

Öinen tähtitaivas. “On keskikesä ja takana on päivän vaellus vuoristossa. Kello on 
paljon, on ollut jo pitkään pimeä. Istun auringon lämmittämällä kallion kielekkeellä 
Alpeilla jossain päin Sveitsiä. Ilma on lämmin, vaikka korkealla vuoristossa onkin 
suhteellisen viileää. Vuoriston suuruuden rinnalla oman pienuuden pohdinta on 
lähes väistämätöntä. Pienuuden tunteessa on jotain huojentavaa: kokemus omasta 
tarpeettomuudesta ja merkitsemättömyydestä. Tämä kallio on ollut tässä samalla 
paikalla jo tuhansia vuosia ennen minua. Yllä aukeava tähtitaivas saa myös vuoren 
tuntemaan itsensä pieneksi.”

Koti. “Istun, allani on pieni ja pehmeä tyyny. Jalkani lepäävät pehmeällä nukkamatolla, 
varpaat puoliksi uponneina mattoon. Käteni asettuvat vaivattomasti lepäämään 
paljaiden polvieni päälle. Pääni tuntuu keveältä, lähes tyhjältä. Hartioissani tunnen 
viimeaikojen kiireen tuoman jäykkyyden, joka hiljalleen sulaa pois. Kuulen talon 
ääniä, hiljaista huminaa. Ulkona tuulee ja puut havisevat. Ilmassa leijailee vielä 
vastapestyn pyykin kevyt tuoksu. Keskityn tunnustelemaan hengitystäni, rintakehän ja 
pallean rauhallista liikehdintää. Hengitys on rauhallista ja vähäistä, tunnen sen myös 
vatsassani. Tunnen paitani liikkeen ihoa vasten hengityksen jatkuessa. Olen lakannut 
kuulemasta ympäristöni ääniä, myös hajut ja tuoksut ovat jo unohtuneet. En muista 
jäykkiä hartioita tai lämpimiä varpaitani. Enää on jäljellä pelkkä hengitys. Sillä 
on oma vakaa rytminsä johon minun ei tarvitse puuttua. Irrotan siitä huomioni ja 
katoan tajunnan tyhjiöön.”
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1.2  TUTKIELMAN RAJAUS

Diplomityöni suunnitelman sijainti on Kuninkaansaari, joka on toiminut 
historiallisesti osana Helsingin meripuolustusvyöhykettä. Saarella käynti on 
toistaiseksi luvanvaraista. Työni tueksi kuvailen saarta ja sen luontoa sekä historiaa. 

Kirjallinen osuus on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa, eli suunnittelualueen 
kuvauksessa, tarkastelen Kuninkaansaaren arvoja, historian vaiheita osana Viaporin 
linnoitusvyöhykettä sekä tulevaisuutta. Toisessa osassa esittelen suunnitelmani 
kolmesta talosta. 

Kuninkaansaaren arvoja ja tulevaisuutta käsitellessä käytän pääosin tukena 
Metsähallituksen vuonna 2008 teettämää hoitosuunnitelmaa sekä syksyllä 2015 
valmistunutta aluesuunnitelmaa, jonka pohjalta nyt valmistellaan kaavoitusta 
Vallisaareen ja Kuninkaansaareen. Saaren historiaa käsitellessäni olen edellä 
mainittujen lähteiden lisäksi  perehtynyt Ove Enqvistin ja Taneli Eskolan teokseen 
Kruunun jalokivet, 2011. Aineistosta saa laajan käsityksen alueen arvoista ja 
identiteetistä sekä hoito- ja kehittämistarpeista. Suunnitelmien lisäksi olen 
seurannut alueen toimintaa ja kehitystä lehdistä, haastatteluista sekä sosiaalisessa 
mediassa. Valtion taloudellinen tilanne on asettanut haasteita etenemiselle. Siitä 
huolimatta hankeen julkinen kuva on positiivinen, saarten kunnostusta on edistetty 
vapaaehtoistyönä talkoovoimin.

Kuninkaansaari on uudessa yleissuunnitelmassa osoitettu hiljentymisteemaiseksi. 
Olen yleissuunnitelman ehdoilla osoittanut saarelle kolme kappelia. Kappelit luovat 
puitteet saaren tunnelmaan syventymiseen ja pohdintaan. Suunnittelussa olen 
välttänyt uskonnollisia aiheita ja korostanut ympäristön sekä historian läsnäoloa.  

Diplomityön kuvat ovat itse otettuja. 
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Ajan valtaamat portaat.



Kuninkaansaaren eteläiset rantakalliot.



2 .  SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS
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2 . 1   ARVOT

Patterin rautaovi
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2.1.1  KÄYNTI KUNINKAANSAARESSA

Aamulla satoi vettä kaatamalla. Seisoin Helsingin kauppatorin laidalla sadetakki 
päällä, kamera eväiden seassa muovipussissa. Silmäilin satama-altaan veneitä ja 
toivoin, että kyytini tarjoaisi edes jonkinlaisen sadesuojan. Onnekseni kohta istuin 
puisen moottoriveneen kajuutassa katsellen Helsingin saaristomaisemaa pyöreän 
ikkunan takaa. Vene ajoi laituriin Vallisaaren pohjoisrannalla. Nousin kyydistä 
ensimmäisenä huomatakseni sateen lakanneen ja pilvipeitteen hieman repeilevän. 
Vallisaaressa järjestettiin Helsinki Design week:in workshop, joten saaressa oli melko 
vilkasta. Lähdin kävelemään kohti Kuninkaansaarta, siellä saisin olla rauhassa 
koko päivän. Tultuani Vallisaaren länsirannalle edessäni häämötti jo maasilta, jota 
pitkin pääsisin Kuninkaansaaren. Maasilta on kiinnostava elementti saarten välissä. 
Maamassan toisella puolella ulkosaariston aallokko iskeytyy sillan reunaan. Sillan 
pohjoispuolella muutaman metrin päässä meren lyömästä kivikosta on saarten välissä 
täysin tyyni vesiallas. 

Sillan ylitettyäni nousen tietä pitkin kahden kallion välistä sisälle saareen. Sateen 
jälkeisessä auringonpaisteessa luonto virkoaa silmissä. Kasvillisuus on yhtä suurta ja 
tiheää massaa. Näen juuri ja juuri ensimmäiset linnoituksen muurit ylhäällä kalliolla 
viherpeiton takana. Huomaan että on aivan hiljaista, vaikka äsken meren pauhu oli 
läpitunkevaa. Saaren sisällä laaksossa kohina katoaa täysin kasvuston taakse. 

Olen eteläisemmän patteririntaman juurella. Vanhat kasvillisuuden valtaamat 
patterirakennelmat ja varastorakennukset vaikuttavat olleen täysin unohduksissa 
pitkään. Aika-havaintoni tuntuu vääristyvän, ihan kuin itsekin olisin ollut jo pitkään 
poissa ihmisten läheisyydestä. Tunne on jopa hämmentävän voimakas. Innostun 
hieman sillä tajuan että minulla on vielä monta tuntia aikaa tutustua saareen ja sen 
tuomiin tuntemuksiin.

Kiipeän patteririntaman päälle ja suuntaan kohti jyrkännettä sen eteläpuolella. 
Patteriston päällä on aukeaa, joka loppuu äkisti hyvin tiheään puustoon. Kasvusto on 
villiintynyt, jopa heinikko yltää kasvojeni korkeudelle. Työnnyn puiden ja pensaiden 
välistä kohti määränpäätäni. Hetken etenemisen jälkeen aukeaa edessäni vaikuttava 
maisema: Muutama metri heinää ja kivikkoa, jonka jälkeen kielekkeen reuna laskee 
jyrkästi siten, että tasangon jälkeen näkymä karkaa alhaalla kasvavien puiden latvoja 
myöten avomerelle horisonttiin.  
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Palaan ohjuspatterin luo ja jatkan matkaani saaren pohjoispuolelle. Maasto laskee 
jyrkästi mereen, mutta puita on silti tiheästi. Puiden runkojen välistä aukeaa näkymä 
kohti Helsingin keskustaa. Voin mielessäni nähdä millaista olisi yöpyä rinteessä puiden 
lomassa ja katsella öisen Helsingin kirkasta siluettia. Viivyn hetken ajatusteni kanssa 
ja jatkan matkaa kohti pohjoisempaa ohjuspatteria sekä saaren korkeinta kohtaa. 
Täällä on suojaisampaa ja patterit ovat suurempia, mutta aukeaa on vain niukasti. 
Puut aukean ympärillä ja korkeat betonirakenteet ohjaavat katsetta ylöspäin. Tämä 
on hyvä paikka katsella öistä tähtitaivasta.

Kuljettuani saaren poikki saavutan eteläisen kalliorannan. Tässä paikassa näyttäytyy 
saariston hienous. Auringon lämmittämä kallio, joka vienosti vavahtelee aaltojen 
lyönneistä. Aallokko tuo Itämeren miedon suolan  ja  levän tuoksun. Löydän 
rantakallioiden välistä suojaisan paikan, joka on selvästi ollut maihinnousukohtana 
etelärannalla. Istun kivelle ja suljen silmäni. Kuvittelen itseni hämärään savusaunaan, 
jonka hiljaisuus korostaa saaristomeren rauhoittavaa äänimaailmaa. 

Saaren etelärannan rantakallio.
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Saaren etelärannan metsikköä.
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2.2.2 SIJAINTI

Kuninkaansaari sijaitsee Kruunuvuorenselän eteläisellä reunalla Santahaminan ja 
Suomenlinnan välissä Vallisaaren yhteydessä. Saari on noin 32 hehtaarin kokoinen 
ja sijaitsee neljän kilometrin päässä Helsingin Kauppatorilta. “Kauppatorilta 
pääsee Vallisaareen 20 minuutissa. Jo sijaintinsakin vuoksi Vallisaaresta tulee urbaani 
luontokohde”, Metsähallituksen projektipäällikkö Minttu Perttula kertoo. HS/ 
8.9.2015

Kuninkaansaari sopii sijainniltaan erittäin hyvin hiljentymistarkoitukseen. 
Siirtymä meriteitse mahdollistaa jo omanlaisensa hiljentymiskokemuksen. Helppo 
saavutettavuus keskusta-alueelta on olennainen mietittäessä hiljentymiskeskuksen 
tarvetta sekä potentiaalia. On poikkeuksellista, että Suomen suurimman 
kaupungin kiireestä on helppo ja luonteva yhteys paikkaan, jossa saa olla turvassa 
kiireeltä ja ärsykkeiltä. Potentiaalia mietittäessä on tärkeä miettiä yleisöä, niin 
paikallisia kuin turistejakin. Kauppatori toimii hyvin ankkuripisteenä Esplanadin 
ja Aleksanterinkadun läheisyydessä. Vaikka saaret sijaitsevatkin vajaan viiden 
kilometrin päästä keskustan vilkkaimmasta alueesta, meri eristää ne tehokkaasti 
omaksi maailmakseen. Kuninkaansaaren keski- ja eteläosat ovat kaikkien aistien 
osalta irrallaan kaupungista, vaikka matka kauppatorilta onkin hyvin lyhyt 
vesiteitse. 

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren sijaintiin liittyvä historia on voimakkaasti 
saarilla läsnä. Saarilla on vuosisatojen aikana koettu valloituksia, antautumista 
ja pommituksia sekä kapinaa sotien aikana. Sotahistorian lisäksi saaret ovat 
olleet tavallista laidunmaata sekä asuinympäristöä useammalle sukupolvelle. 
Historian kerrostuman aistii Kuninkaansaaressa väistämättä. Historiaa on saaren 
rakennuksissa, mutta niin myös sen villiintyneessä luonnossa. Saaren ainutlaatuinen 
identiteetti luo hiljentymiskeskukseen mielenkiintoisen lisän ja syventää kävijän 
kokemusta entisestään. 

Sijaintikaavio.



pages 

0        100        200    300       400 m

selänteet vaihettumis-
vyöhyke laakso valli-/patte-

rivyöhyke
kallioinen 
ranta-alue kalliojyrkänneavokallio

RINTEIDEN JYRKKYYDET

TOPOGRAFIA

0% yli 20%

+0 m mpy +30 m mpy

MAISEMAN VYÖHYKKEET

RANTATYYPIT

kallioranta louhikko-, 
kivikkoranta

pikkukivi-
ranta hiekkaranta

vaikeakulkuinen 
rantajyrkkä rantalaituri, raken-

nettu ranta

0        100        200    300       400 m

selänteet vaihettumis-
vyöhyke laakso valli-/patte-

rivyöhyke
kallioinen 
ranta-alue kalliojyrkänneavokallio

RINTEIDEN JYRKKYYDET

TOPOGRAFIA

0% yli 20%

+0 m mpy +30 m mpy

MAISEMAN VYÖHYKKEET

RANTATYYPIT

kallioranta louhikko-, 
kivikkoranta

pikkukivi-
ranta hiekkaranta

vaikeakulkuinen 
rantajyrkkä rantalaituri, raken-

nettu ranta
Kaaviot: WSP Finland oy 2015

Saaren etelärannan metsikkö.
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2.2.3 MAISEMA

Kuninkaansaaren luonto on monella tapaa ainutlaatuinen. Voimakkaimmin 
huomio kiinnittyy saaren topografiaan, sillä saari muodostuu kahden korkean 
harjan ympärille. “Suhteelliset korkeuserot ovat Helsingin saariston suurimmat.”  
(Metsähallitus, WSP, Verstas Arkkitehdit & Tmi Lauri Putkonen 2015:21). 
Kuninkaansaaren korkeimmat kohdat kohoavat yli kahdenkymmenenviiden 
metrin korkeuteen. Pohjoisosassa maasto laskee mereen melko jyrkästi luoden 
kiinnostavan maisemarinteen. Rinteeltä aukeaa näkymä puuston raoista kohti 
Helsingin siluettia. Saaren keskelle puolestaan muodostuu sulkeutunut vehreä 
laakso, johon eivät edes meren aaltojen äänet yllä. Saaren eteläosan maasto laskee 
hitaasti polveillen kohti avomerta. Tiheän kasvuston seassa ei ilman aaltojen 
kohinaa uskoisi olevansa meren äärellä. Eteläisiltä rantakallioilta näkymä merelle 
on suora ja välitön. Aallot lyövät voimakkaasti rantaan ja niiden kohina peittää 
allensa kaiken muun.

Saaren kasvusto on monimuotoinen. Vuosikymmenet hiljaiseloa viettänyt saari on 
antanut kasvualustan hyvin laajalle kasvi- ja eliökunnalle. “Pinta-alaan suhteutettuna 
saari on luonnon monimuotoisuudelta koko Helsingin rikkain alue.” HS/ 8.9.2015. 
Suurin osa puustosta on lehtipuita, havupuista mänty esiintyy voimakkaimmin 
ranta-alueiden kallioilla. Kuninkaansaaressa on pääosin amfiboliittia ja 
sarvivälkegneissiä sekä pintakivilajeja, jotka ovat suotuisia kasvillisuudelle. 
Kasvupaikkatyypit vaihtelevat kuivista kankaista lehtoihin. Hyönteislajisto on 
laaja ja joukkoon kuuluu myös uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja. Saari 
majoittaa myös suuren määrän lintulajeja, joista niistäkin osa on uhanalaisia 
tai lähes uhanalaisia. Nisäkkäitä kuten ilveksiä ja näätiä käy Kuninkaansaaressa 
monesti kausiluontoisesti jäitä pitkin. (Jansson & Raatikainen 2008: 20-29).

Saarten ympäristö on kansallisesti katsoen arvokas. Kuninkaansaari ja 
Vallisaari ovat Suomen mittakaavassa poikkeukselliset sekä kasvustoltaan että 
menneisyydeltään. Historian ja luonnon monimuotoisuus on myös maailman 
laajuisesti merkittävä. “Metsähallitus kuvaa saaria myös kansainvälisesti arvokkaaksi 
linnake- ja luontokohteeksi.” HS/ 3.9.2013
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2.3.3 LINNOITTAMINEN

Kuninkaansaari on kuulunut  merellisen  Helsingin  sisääntuloväyliä  
puolustaneeseen linnoitussaarten ketjuun. Kuninkaansaaren linnoittautuminen 
alkoi Krimin sodan aikana. Saarelle rakennettiin maarakenteisia pattereita 
myötäilemään etelärannan kallioita. Saaren pohjoispuolelle rakennettiin patteri 
lennätinaseman suojaksi. 1860-luvulla pohjoiskallioille rakennettiin redutti. 
(Enqvist & Eskola 2011:91-92)

Turkin sodan aikaan 1870-luvulla Kuninkaansaaren linnoittaminen aloitettiin 
kunnolla ja saarelle tuotiin uutta tykistöä. Tuolloin syntyi saaren nykyisen 
patteririntaman muoto. Rintamaa vahvistettiin kivirakentein ja niille rakennettiin 
tiilimuurattuja  ammusvarastoja. Sodan jälkeen Kuninkaansaari sai oman 
kasarmialueen ja muita sen toimintaan liittyviä rakennuksia. Saarelle rakennettiin 
kokonaisuudessaan seitsemän patteria ja seitsemän kivi- ja tiilirakenteisia 
ruutikellareita, sekä varastorakennuksia hirrestä saaren pohjoispuolelle. 1900- 
luvun alussa kolme pattereista päivitettiin kokonaan betonisiksi. (Enqvist & 
Eskola 2011:92-93)

Eteläinen patteririntama.
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Ensimmäinen muuri saavuttaessa 
Kuninkaansaareen.
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Ammusvarasto.
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2 .2   H ISTORIA
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2.3.1 RUOTSIN VALLAN AIKA

Ruotsin vallan aikana Kuningas Fredrikin käskystä aloitettiin Susiluotojen 
(vuodesta 1750 Sveaborg, Viapori) linnoittaminen, jolloin suunnitelmiin myös 
kuului Vallisaaren pienimuotoinen linnoittaminen. Vuonna 1723 ruotsalainen 
kenraalimajuri ja kreivi Axel Löwen esitti ensimmäisen suunnitelman Helsingin 
saariston suurlinnoituksesta. Löwenin suunnitelmien pohjalta syntyi kreivi Hans 
Henrik von Liewen ja everstiluutnantti August Ehrensvärdin suunnitelma, joka 
hyväksyttiin vuonna 1747.  Suunnitelmaan kuului muutama linnoituslaite 
Vallisaareen, mutta ei vielä Kuninkaansaareen. Vaikka saarien linnoittaminen 
olisikin ollut tuolloin uusimpien linnoitusoppien mukaista, jäivät ne kuitenkin 
taloudellisista syistä linnoittamatta, kuten myös Sveaborgin mantereen puolella 
olevat alueet. (Enqvist & Eskola 2011:9-10,43-46)

Suomenlinnan huoltosaarissa Vallisaaressa ja Kuninkaansaaressa pidettiin karjaa, 
kerättiin polttopuita sekä poltettiin viinaa. 1700-luvun jälkipuolelta lähtien 
luotsitoiminta sijoittui pääosin Vallisaareen, jonka pohjoisrannalle varsinainen 
luotsikylä syntyi. Kuninkaansaaren rooli oli vähäinen, sillä se pääsääntöisesti 
kuului Santahaminaan vielä 1700-luvun lopulla. (Enqvist & Eskola 2011:9-
10,46-47,93-95) (Jansson & Raatikainen 2008: 12)

Vuonna 1752 Kuningas Fredrik moitti erityisesti Vallisaaren linnoitustilannetta, 
jolloin linnoitustöiden johtajana ollut Augustin Ehrensvärd vähätteli syystä tai 
toisesta saarten merkitystä puolustuksessa. Venäjän vallatessa Santahaminan, 
Kuninkaansaaren ja Vallisaaren keväällä 1808 saaret osoittautuivat erittäin tärkeäksi 
puolustuksen kannalta. Saarille pystytetyt venäläiset väliaikaispatterit saivat 
Suomenlinnan linnoituksen nopeasti polvilleen. Pääsyynä nopeaan antautumiseen 
oli se, ettei Viapori ollut valmistautunut talvitaisteluun, se oli puhtaasti keskittynyt 
meritaisteluun ja talven jäät muuttivatkin tilanteen maataisteluksi. (Enqvist & 
Eskola 2011:9-10,47-53)

2.3.2 AUTONOMIAN AIKA

Keisari Aleksanteri I kävi ihastelemassa valloituksiaan. Viapori oli erittäin tärkeä 
osa Pietarin puolustusta ja Aleksanteri I huomasi siinä heti puolustuksellisia 
heikkouksia. Uuden vahvistamissuunnitelman työt aloitettiin 1811, mutta 
voitettuaan Napoleonin vuonna 1815 Venäjän into saarien kunnostamiseen 
hiipui. (Enqvist & Eskola 2011:10-12,77)
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Kuninkaansaari liitettiin virallisesti Viaporiin Santahaminan mukana keväällä 
1817. Tällöin Kuninkaansaaren hallinnollinen asema muutettiin samaksi kuin 
Vallisaarella. Linnoitusten edistyminen oli hyvin hidasta 1800-luvun puolivälille 
aina suurvaltojen välien kiristymiseen asti. Vuosina 1852 - 1853 laadittiin uudet 
suunnitelmat koko linnoitukselle. (Enqvist & Eskola. 2011:10-12,77-79)

Vuonna 1853 Venäjä aloitti Krimin sodan, johon harva Euroopan maa suhtautui 
suopeasti. Venäjän oli tehostettava Pietarin puolustusta, johon kuului myös 
Viaporin selkeä muutos. Kuninkaansaari ja Vallisaari muiden joukossa saivat uusia 
maarakenteisia pattereita. 1855 elokuussa liittoutuneiden kahdeksankymmenen 
laivan laivasto aloittivat Viaporin pommituksen. Vahingot olivat kuitenkin 
vähäisiä pommitukseen nähden, eikä laivasto yrittänyt maihinnousua. Krimin 
sodan jälkeen aseiden sekä materiaalien, kuten raudan ja teräksen, kehitys 
kiihtyi muuttaen sodankäynnin varustusta. Pietarin puolustuksen tuli pysyä 
ajanmukaisena. 1860-luvulla Kuninkaansaareen, Vallisaareen ja Santahaminaan 
muodostettiin redutit, lisäksi koko Viaporin alueelle tuotiin uutta tykistöä. 
(Enqvist & Eskola 2011:10-12,79-81)

Vuonna 1878 Venäjä aloitti jälleen sodan Turkin kanssa. Edellisen sodan 
vastoinkäymiset mielessä Venäjä panosti Viaporiin. Kuninkaansaari sai kolme 
uutta patteririntamaa ja jokaiselle ruutikellarit. Sota ei tällä kertaa ylettynyt 
Viaporiin ennen loppumistaan. (Enqvist & Eskola 2011:10-12,81)

Venäjän laivaston päätukikohta siirrettiin Latvian rannoille ja Viaporin tehtäväksi 
jäi suojata Pietaria maihinnousulta. Vähitellen Viaporin määrärahat kutistuivat ja 
kalusto vanhentui. 1890-luvun lopulla Kuninkaansaaren pattereita vahvistettiin 
betonirakenteilla ja puuovet korvattiin jykevillä rautaovilla kestämään entistä 
voimakkaampia räjähteitä. 1900-luvun alussa Kuninkaansaareen nousi 
ensimmäiset kokonaan betonirakenteiset patterit. (Enqvist & Eskola 2011:81-82) 
(Jansson & Raatikainen 2008: 14)

Venäjän hävittyä Port Arthurin sota Japanille tyytymättömyys hallitsijoita 
kohtaan lisääntyi. Osa Viaporin miehistöstä nousi kapinaan. Kapinan alku 
ilmoitettiin Kuninkaansaaresta kolmella tykinlaukauksella muille kapinallisille. 
Kuninkaansaari pommitti Suomenlinnan pääsaaria Vallisaaren avustuksella.  
Kapinan kolmantena päivänä hallituksen joukot osuivat yhteen Kuninkaansaaren 
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ruutivarastoista, jonka räjähdys johti kapinan päättymiseen. (Enqvist & Eskola 
2011:82-83)

Ensimmäisen maailmansodan alkuvaiheilla Viaporin varustuksen päivitys 
lisääntyi ja se määriteltiin yhdeksi torpedo- ja sukellusvenetukikohdista. Uudeksi 
päätukikohdaksi valittiin Tallinna. Tallinnan valmistelu oli hidasta ja Viaporin 
laajennus ja vahvistaminen tuli tärkeämmäksi. Helsingin ulkosaaristoa alettiin 
linnoittaa, jotta suurienkin veneiden ankkurointi olisi turvallista sisäsaarten 
etelärannoille. (Enqvist & Eskola 2011:83-84) 

2.3.4 ITSENÄISYYDEN AIKA

Itsenäisyyden aikana Kuninkaansaari toimi edelleen armeijan alueena, asevarasto- 
ja kasarmitoiminnassa. Saari on toiminut muun muassa merivartioasemana. 
(Enqvist & Eskola 2011:129-131)

Kuninkaansaari ja Vallisaari ovat toimineet yhdessä saariparina, jotka ovat 
yhteydessä toisiinsa maasillan avulla. Talvisin yhteys jäätä pitkin on ollut tärkeä. 
Puolustusministeriö suunnitteli 1920-luvulla saarille siltayhteyttä mantereelta, 
mutta rahatoimikamari ei pitänyt tuolloin yhteyttä tarpeellisena. Silta-aihe on 
noussut esiin aina aika ajoin omassa ajankohtaisessa muodossaan. (Enqvist & 
Eskola 2011:135-137)

Kuninkaansaarella ja Vallisaarella on ollut asutusta suurimmillaan kolmensadan 
asukkaan verran aina vuoteen 1996 asti. Saarilla on asunut valtion viroissa olevia 
siviilejä. Heidän työpaikkansa ovat useimmiten sijainneet joko Suomenlinnan 
tai Helsingin keskustan alueella, mikä tuotti aikanaan paljonkin ongelmia 
etenkin talviaikaan. Eniten murhetta aiheutti maastoon hautautuneet räjähteet.
Vallisaaressa 1937 sattunut onnettomuus aiheutti kahdentoista ihmisen kuoleman. 
Räjähdyspaikka tunnetaan nykyään Kuolemanlaaksona. Asukkailla oli käytössään 
kauppa, koulu sekä kirjaston sivupiste. Suurinta iloa asukkaille toi kuitenkin 
Vallisaaren makeanvedenallas, jossa vietettiin monesti kuumia kesäpäiviä.  
Asukkaiden lähdettyä saari on ollut hyvin vähäisellä käytöllä, jopa lähes autiona 
viimeiset kaksikymmentä vuotta.  (Enqvist & Eskola 2011:193-198)

“Alueen historia ja tarinat ovat avain nähdä syvälle maisemaan.” (Luukkola 2012)
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Laituri pohjoisrannalla
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2 .3  TULEVAISUUS
Vanha tiilirakennus Vallisaaressa
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2.3.1 JOHDANTO

Helsingin tulevaan yleiskaavaan liittyvässä Merellinen Helsinki-kartassa Vallisaari 
ja Kuninkaansaari on osoitettu virkistys- ja matkailupalveluiden alueeksi. 
Saarten vapautuminen tarjoaakin oivan mahdollisuuden saariston ja koko 
pääkaupunkiseudun matkailun sekä virkistyskäytön kehittämiseen. Vallisaari 
ja Kuninkaansaari avautuvat yleisölle 2016. Saaria kunnostetaan yleisöä varten 
vapaaehtoistoiminnan voimin. (Metsähallitus ym. 2015:9)

Saaret ovat harvinaislaatuinen kokonaisuus. Niiden historia-, maisema- ja 
luontoarvot ovat mittavat. Viimeisen vuosikymmenen aikana lähes koskemattomissa 
pysynyt, pääosin 1800-luvun loppupuolen venäläinen linnoitus poikkeuksellisen 
kasvuston ja mielenkiintoisen topografian keskellä. Nämä piirteet ovat erittäin 
vetovoimaisia sekä tärkeitä suojelun kohteita. 

2.3.2 UUSI YLEISKAAVA

Kuninkaansaarta ja Vallisaarta on vuosien saatossa suunniteltu esimerkiksi 
puolustusvoimien virkistysalueeksi. Vuonna 2008 puolustusvoimat kumminkin 
ilmoittivat luopuvansa saarista. Saarien kohtalo selveni vuonna 2013, jolloin 
valtion työryhmä kuvaili saaren arvoja seuraavasti: “Työryhmä korostaa saarten 
poikkeuksellisen luonnon sekä kulttuuri- ja sotahistoriaan liittyvien arvojen 
säilyttämistä ja toisaalta saarten tarjoamia virkistys- ja matkailumahdollisuuksia.” 
HS/ 4.3.2013. Siitä lähtien saaria on kehitetty virkistys- ja matkailukäyttöön, 
ympäristöä unohtamatta.

Syksyllä 2015 Metsähallitus, WSP, Verstas Arkkitehdit sekä Toiminimi 
Lauri Putkonen yhteistyössä julkaisivat alueelle uuden yleissuunnitelman. 
Suunnitelmassa osoitetaan Kuninkaansaareen ja Vallisaareen erilaisia virkistys-, 
hiljentymis- sekä historiaelämysaiheita.
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Suunnitelmassa on perehdytty perinpohjaisesti saarten ympäristöön, historiaan, 
luontoon ja luonteeseen. Vaikka saarille on suunniteltu monenlaisia toimintoja 
ja huimaa kävijämäärää, on tutkinnan tulos se että kaikki tämä tehdään saarien 
suojelun ja säilyvyyden ehdoilla. “Metsähallituksen tilaamassa selvityksessä 
85 prosenttia luonnonsuojelualueeksi muutettavasta Vallisaaresta jätetään 
koskemattomaksi ja 15 prosentille on tarkoitus rakentaa infraa saaren houkuttelevuutta 
lisäävän yritystoiminnan käyttöön.” HS/ 8.9.2015 Rakentamisen määrän lisäksi 
suunnitelma on kolmivaiheinen, sekä rakentamismenetelmiä ja -tapoja on 
pohdittu, jotta myös saarten rakennusaikainen rasitus olisi vähäistä.

Vallisaareen täydennys tapahtuu lisäämällä ja sekoittamalla toimintoja. 
Vallisaarenkylän (pohjoisosa) on tarkoitus sisältää liike-, työskentely-  ja 
majoitustiloja sekä julkisia toimintoja sekakäyttöisesti. Vallisaaren 
päänähtävyysväylällä (länsiosa) yhdistetään vanhoihin varasto- ja luolarakennelmiin 
uusia toimintoja, kuten galleria- ja ravintolatoimintaa sekä hyödynnetään saaren 
näköalapaikkoja. Suuressa roolissa ovat myös saaren kunnostetut ja uudet 
kulkureitistöt. Saarten väliin Vallisaaren itärannalle tulee luontevasti suojaiseen 
paikkaan  vierasvenesatama. Kulku Kuninkaansaareen käy vanhaa maasiltaa pitkin. 
Kuninkaansaaren läpi kulkee historiapolkuja vanhojen rakennelmien ympärillä. 
Saaren pohjoisosaan tulee elämysmajoitusta ja vesivirkistystoimintaa. Eteläosa 
on osoitettu hiljentymisalueeksi. Alueelle tehdään kappeli, hiljentymispolkuja ja 
-paikkoja, mukaan lukien muistopaikka. (Metsähallitus ym. 2015:40-69)

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kulkuyhteys toteutuu pääosin lauttakuljetuksina 
sekä vierasvenesataman valmistuttua yksityisveneillä. Yleisö pääsee tutustumaan 
saariin jo keväällä 2016 ja yleissuunnitelman mukainen kokonaisuus arvioidaan 
valmistuvan vuonna 2035. (Metsähallitus ym. 2015:74-75)
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Luonnon valtaama 
pohjoinen ohjuspatteri
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3 .  SUUNNITELMA
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3 . 1    H ILJENTYMISKESKUS

Ihminen hämmästyttää itseään omalla olemassaolollaan. Missä olen? Mihin olen 
menossa? Miksi olen täällä? Mitä tapahtuu kun fyysinen minä katoaa? Nämä ovat 
kysymyksiä joita lähes jokainen pohtii elämänsä aikana. Kysymyksiä, joihin kellään 
ei ole varmaa vastausta. Vastausten selvittämiseen on keskitytty niin tieteessä,  
uskonnoissa kuin filosofiassa. Hiljentymiskeskuksen tarkoituksena ei ole antaa 
vastauksia näihin kysymyksiin, vaan luoda mahdollisimman laajalle yleisölle puitteet 
näiden kysymysten pohtimiselle. 

Diplomityöni kappeleihin olen poiminut sakraalin arkkitehtuurin aiheista kaksi 
mielestäni oleellisinta osaa, siirtymän ja alttarin. Siirtymä asettaa kulkijan alttiimpaan 
tilaan. Alttari on kohta, johon kokijan huomio on suuntautunut, ikään kuin 
arkkitehtuurin päätepiste. Perinteisesti uskontoon liittyvät symbolit ovat sijainneet 
alttarilla. Välttääkseni uskontosidonnaista symboliikkaa, suunnittelin alttarit paikaksi 
jossa kulkija on. Yhteistä kaikille ihmisille on fyysinen maailma. Suunnitelmassani 
alttarit ovat paikkoja, joissa voi katsella fyysisen maailman ilmiöitä, jotka johdattelevat 
ajatuksia kappelin teemoihin. Saaren voimakkaasti läsnäoleva historia ja luonto 
johdattavat kokijan pohtimaan omaa suhdettaan maailmaan.

Olen valinnut kappelien aiheiksi seuraavat kolme teemaa: Aika, Tuntematon ja 
Yhteisö. Nämä teemat toistuvat kappelin muodon perustana. Arkkitehtuurissa olen 
pyrkinyt paikkasidonnaiseen ajattomuuteen. Tarkoitukseni on  luoda pohjoismaista 
arkkitehtuuria geometrian perusmuodoilla.

Hiljentymiskeskukseen kuuluu historia- ja hiljentymispolut, jotka kiertävät saarta 
tuoden sen merkityksellisimmät arvot kulkijan koettavaksi. Saarelle on osoitettu 
majoitusalue saaren pohjoisrinteille monimuotoiseen maastoon, joka suuntautuu 
kohti etäistä Helsingin keskustaa. 

“I do not believe architecture should speak too much. It should remain silent and let 
nature in the guise of sunlight and wind speak.” (Tadao Ando, The Pritzker Architecture 
Prize, Tadao Ando 1995 Laureate)

Vapaa käännös: “En usko että arkkitehtuurin tulee olla suurieleistä. Sen tulee vaieta ja 
tuoda esiin luonto auringon valon ja tuulen muodossa.” 
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3 .2   A IKA

Ihminen osana aikaa. On olemassa aika ennen minua ja minun jälkeeni. Ruumiin 
ajallinen rajallisuus.

Aika on universaali käsite, jolle on monia tulkintatapoja. Joissain kulttuureissa 
aika tulkitaan lineaarisena vakiona, toisessa taas toistuvana kiertävänä määreenä. 
Ajan tulkintojen joukosta löytyy myös tulkinta ajasta paradoksaalisesta määreestä, 
ajan olemattomuudesta. On vain tämä hetki jolloin tapahtuu kaikki historiasta 
tulevaisuuteen.

Aika on määre, jota on kokonaisuudessaan hankala tulkita ja se vaatii abstraktia 
pohdintaa. Oliko aika ennen materiaa? Onko aikaa materian jälkeen? Ajan 
ulottuvuuden voi tietää, mutta sitä on hankala ymmärtää. Siksi aikaa yleensä 
tulkitaankin suhteessa henkilön kokemaan aikaan. 

Ajan välitön tulkinta on yksilöllistä. Ihminen vertaa ajan kulkua jo kokemaansa 
aikaan. Tähän vaikuttavat koetut tapahtumat, niiden määrät ja monimuotoisuudet 
sekä tapahtumiin liittyvät tunteet ja tuntemukset. Pitkään eläneen ihmisen tunti on 
havainnollisesti lyhyempi, kuin vastasyntyneen. Rutiininomaisesti toimivan ihmisen 
päivä on lyhyempi kuin henkilön, jonka päivittäisten tapahtumien monimuotoisuus 
on vaihtelevampaa.

Vaikka aikaa tulkitaan eri tavoin, useimmille se on liikkuva käsite. Aika virtaa, virtasi 
se sitten ympyrää tai eteen- tai taaksepäin. Virtauksella ei näy varsinaista alkua eikä 
loppua. Tästä syystä vesi miellettään hyvin aikaa kuvaavana elementtinä. 

“Aava meri on alkumaisema, joka on ollut samankaltainen jo kaukaisista ajoista. 
Maisema pelkistyy äärimmilleen horisonttiviivassa, vaikka sitä yrittäisi lähestyä sitä ei 
voi saavuttaa. Horisontin viiva on tuntemattoman raja - pinta, jossa maapallomme 
selvimmin kohtaa äärettömän tilan ja avaruuden.” (Luukkola 2012)



pages 



48   49

KAPPEL I

Rakennusta lähestytään tiheän metsikön lävitse puista hiljentymispolkua pitkin. 
Kellotornimainen sisäänkäynti aukeaa lähes yllättäen puiden välistä. Sisäänkäynnistä 
näkyy hämärä tila, jonka päässä on taulumainen aukko. Aukosta näkyy puiden 
latvoja, meri sekä horisontti. Siirtymätila on seinien ja yläpohjan rajaama kivikko, 
jonka lävitse kävellään kohti maisemalaituria. Hämärässä sisätilassa erottuvat kevyesti 
valaistut liimapuupalkkirivistöt.

Puurakenne havainnollistaa siirtymän. Tila on siirtymä metsän vertikaalisesta 
ympäristöstä maiseman horisontaaliseen luonteeseen. Lähestyttäessä horisonttilaituria 
rakenteen jänneväli ja vahvuus kasvaa korostaen entisestään tilan vaakasuuntaisuutta. 
Korkeasta tilasta matalaan mentäessä korostuu alttarin intiimiys. 

Saavuttaessa maisemalaiturin ovelle aukeaa näkymä puiden latvoja hipoen merelle 
kohti horisonttia. Aistikokemus laiturilla on monisävyinen. Edessä huojuu suuri 
vihreä lehvästöjen massa, jonka takana näkyy aaltoileva, horisonttiin katoava meri. 
Aallokon kohina kuuluu selkeästi taustalla kun etualalla puut havisevat vaimeasti. 
Kappelin puinen tuoksu sekoittuu meren suolaisuuteen. 

Kappeli sijaitsee eteläisen rannan korkeimmalla avokalliolla, jolloin se näkyy mereltä 
päin katsottaessa. Etelästä tarkasteltaessa kappelin muoto on neutraali ja tuo mieleen 
latomaisen puukappelin. Sään patinoidessa laudoituksen kappelin ilme istuu 
valtoimenaan kasvavaan luontoon.  

Laiturilta palattaessa sisätilan luonne muuttuu täysin. Palkistot jäävät pilariston 
varjoon. Pilarit korostavat vertikaalia oviaukkoa, jonka takana kohoavat korkeat 
puut. Siirtymä tuo mieleen perinteisen sakraalin rakennuksen, mutta alttarin sijaan 
päätepisteenä onkin luonto ja hiljentymispolut.

Rakennuksen laudoitus on käsittelemätöntä haapalautaa. Näkyvät pilari- ja 
palkkirakenteet ovat liimapuuta. Rakennuksen sisäinen kivimurske kerätään 
ympäröivältä kalliolta. Valaistus asennetaan hiljentymispolun alle erottamaan polku 
kivikosta. Palkkien etupinnan valaistaan laudoituksen välistä. Valaistus korostaa 
rakenteen roolia tilakokemuksessa. Seinärakenteet valaistaan kivikon seasta ylöspäin. 
Maisemalaituria valaistaan tarvittaessa penkkien alta. Rakennuksen valaistus on 
himmeä ja päällä vain tarvittaessa.
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LASIKAIDE h:1000mm

- Pystylaudoitus 25mm
- vaakakoolaus 30mm
- Pystykoolaus 30mm
- Huopakate  5mm
- Levyjäykistys 15mm
- Vaakakoolaus 60x120mm
- Pystykoolaus 30mm
- Vaakalaudoitus 25mm
- Liimapuu 100x320mm

- Vaakalaudoitus 25mm 
- Pystykoolaus 30mm
- Vaakakoolaus 30mm
- Runko  60x120mm
- Vaakakoolaus 30mm
- Pystykoolaus 30mm
- Vaakalaudoitus 25mm

Sisätilan kivikko korotetaan tasaiseksi.
Tuenta metalliverkolla tilan reunoilla.

Kivikon väleissä valonlähteitä

PENKKI
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- Laudoitus   25mm
- Koolaus    30mm
- Koolaus    30mm
- Huopakate
- Laudoitus   25mm
- Koolaus    50mm
- Kertopuupalkit   200mm
- Liimapuu palkit, välissä laudoitus 150-1000mm

5mm

Kivikon tukiverkko

Sisätilan kivikko korotetaan tasaiseksi.
Tuenta metalliverkolla tilan reunoilla.

Palkkien etupinnan valaistus
Yläpohjan laudoituksen välistä

LASIKAIDE h:1000mm

Pilarit

RAKENNE

Kantavana rakenteena on pilari- ja palkkirunko. Rakennuksen pinnat on 
laudoitettu siten, että kantava runko jää näkyviin. Laudoituksen alla on ristikoolaus 
ja huopakate vedenpitävyyden sekä rakenteen kuivumisen varmistamiseksi. 
Kiertojäykistys hoidetaan seinärakenteen sisällä olevalla levyrakenteella. Talon 
lattiarakenne on auki. Seinäpinnat jatkuvat n.100mm kulkutason alle, jonka 
jälkeen pilarirakenne jatkuu kallioon porattuihin perustuksiin asti paljaana. 
Rakennuksen reunoilla pilarien ja perustuksen sisäpuolella on tukiverkot, jotka 
pitävät rakennuksen sisäisen kivikon koron tasassa. Puinen hiljentymispolku jatkuu 
siirtymätilan sisällä horisonttilaiturille asti. 

OTE LEIKKAUKSESTA 1:50
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3 .3   TUNTEMATON

Ihminen osana maailmankaikkeutta. Oman todellisuuden mittakaava. Olemisen 
sattumanvaraisuus ja merkitys.

Tuntematon on käsite, joka tarkoittaa yksilön todellisuuden ulkopuolella olevaa asiaa. 
Ihminen on empiirinen olento, jonka todellisuus muodostuu koettujen asioiden, 
tapahtumien ja tunteiden myötä. Nämä kokemukset kirjautuvat yksilön geeneihin 
vihjeinä seuraaville sukupolville siitä, kuinka maailma tulisi kohdata.

Tuntematon on asia, jonka havaitsee ensimmäistä kertaa. Asia, jonka olemassaololle 
ei ole tarkkailijan kannalta loogista selitystä. Toisin sanoen tuntematon on asia, joka 
olemassaolollaan muuttaa yksilön todellisuutta. Se on pelottanut ihmisiä aikojen 
alusta. Tuntematonta on pidetty ihmistä suurempana voimana, joka hallitsee lajin 
kohtaloa. Monesti tuntematon on luonnehdittu yliluonnolliseksi. Ihmisen tiedon ja 
tietoisuuden muutoksen myötä kohteet sekä suhtautuminen ovat vaihdelleet.  

Kauan sitten ihminen kiinnitti huomionsa kohti taivaankantta. Aikojen saatossa 
ihminen on vähitellen raottanut tuntemattomuuden verhoa. Vielä nykykulttuureissa 
tähtitaivas koetaan useimmiten hämmentäväksi ja valtaosin tuntemattomaksi. Vaikka 
ilmakehän ulkopuolisesta tilasta tiedetään jo paljon, on sen ulottuvuudet vaikea 
ymmärtää. 

“ Tähtien valo on hyvin kaukaista ja vanhaa. Sen voi nähdä vaikka valon lähde olisi 
hiipunut jo miljoonia vuosia sitten. Mikä on maailmankaikkeuden mittakaava ja 
sijainti? Mikrokosmoksen voi nähdä ainakin lammen jäätyneessä pinnassa.” (Luukkola 
2012)
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Pitkä kiemurainen polku johdattaa kohti saaren korkeinta kohtaa. Mäen päällä 
sijaitsee pohjoisemmat ohjuspatterit, joiden vierellä tummanvihreä kappeli 
sijaitsee. Ohjuspatterit ovat lähes kokonaan peittyneet villiintyneen kasvuston 
alle. Vuosien koskemattomuus myös näkyy kuluneessa betonipinnassa. 
Pattereiden edustalla on aukiomainen kapea puuton kaistale, jonka reunoilla 
puut kohoavat tiheänä vihreänä massana. Kulkijan katse suuntautuu väistämättä 
kohti taivasta.

Kappeli on tummaksi patinoitunutta kuparia. Sen sisäänkäynti erottuu 
valaistuksensa ansiosta öisen puurivistön lomasta. Kappelin suuaukolta 
katsottuna näkyy vain kapeneva ja madaltuva kuparinen käytävä, joka päättyy 
seinään. Takaseinään heijastuu valo nurkan takaa. Vaalea kivilattia hohtaa 
kevyesti valaistuksessa, ohjaten kulkijan turvallisesti läpi rakennuksen. 

Sisätila on hämärä, kupariset pinnat ovat lähes mustia. Tilan valaistus hohtaa 
penkkien alta valaisten vaaleaa kivetystä. Tila hiljentää ulkomaailman äänet 
täysin, omat askeleet kaikuvat kovista kuparipinnoista.. Tila eristää maailmasta 
mustaan äänettömään laatikkoon. Keskellä laatikkoa on pyramidin kaltainen 
makuupenkki. Penkille asetutaan kasvot ylöspäin.

Laatikon kannessa on aukko, jonka vesikaton muoto muuttaa näkötorveksi. 
Näkötorvesta aukeaa näkymä kohti taivaankantta. Pimeässä maatessa tuntuu 
kuin katselisi avaruutta tyhjiöstä, melkein kuin laatikko olisi vienyt kulkijan 
pois maankamaralta tähtien luokse. 

Penkiltä noustessa huomaa uloskäynnin vuotavan valoa. Käytävän päässä 
äänimaailma saavuttaa taas kulkijan ja uloskäynnin muoto avaa näkymän 
takaisin hiljentymispolulle. Luonnon valtaamat ohjuspatterit sekä aukiota 
ympäröivä tiheä metsä luovat kappelin ympärille kiehtovan ja mystisen miljöön.
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Tilan valaistus

hämärän aikaan

penkkien alta

Valkea laatoitus

Sora

Sora

Penkki

Penkki

Penkki

Penkki

- Kuparilevy  5mm

- Levyn tukiranka 50mm 

- Vedeneristys  5mm

- Vaneri   15mm

- Ristikoolaus  80mm

- Kertopuupilari  200mm

- Ristikoolaus  80mm

- Vaneri   15mm

- Levyn tukiranka 50mm

- Kuparilevy  5mm
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Rakennuksen valaistus on sijoitettu puisten 
penkkien alle, sitten että se vain kevyesti 
valaisee kulkureitin. Tilan muuten säilyen 
hämäränä.
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- Kuparilevy  5mm

- Levyn tukiranka 50mm

- Vesieriste  5mm

- Vaneri   15mm 

- Koolaus  145mm 

- Liimapuupalkki  500mm

- Valkea kiveys  50 mm

- Sora

- Kuparilevy     5mm

- Levyn tukiranka   50mm

- Vesieriste     5mm

- Vaneri      15mm

- Ristikoolaus     80mm

- Kertopuupilari     200mm

- Ristikoolaus     80mm

- Vaneri    15mm

- Levyn tukiranka  50mm

- Kuparilevy  5mm

- Sora
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RAKENNE

Kappelin kantava rakenne on puinen pilari- ja palkkijärjestelmä. Tilan yläpohja on 
tuettu palkistolla, joka on eräänlainen arinarakenne. Sekundäärien päällä on levytys, 
vesieristekerros, upotettu vesikouru ja massiivikuparilevy kiinnikkeineen. Vesikattoon 
upotetun kourun tarkoitus on kerätä suurin osa valuvasta vedestä rakenteen läpi julkisivussa 
sijaitsevien kahden pillin kautta metsään. Seinärakenteet noudattava rakenteellisesti samaa 
periaatetta. Kantavan rakenteen välit on täytetty tiiviisti heinällä, joka ensisijaisesti toimii 
äänieristeenä.

Rakennus on perustettu betonisin tukimuurein. Tukimuurit on upotettu maahan ja peitetty 
soralla. Rakennuksen ulkoseinän verhous tuodaan lähelle soran pintaa. Rakennuksen sisällä 
sora tasoitetaan ja päällystetään vaalean harmaalla kivilaatalla.
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3 .3     YHTE ISÖ

Ihminen osana yhteisöä. Oman todellisuuden henkinen kiintopiste. Olemisen 
tarkoituksellisuus ja merkitys.

Määritelmällisesti yhteisö on ryhmä yksilöitä, joilla on yhteinen päämäärä. Yhteisön 
merkitys yksilölle on monimuotoinen, fyysinen ja psyykkinen. Yhteisö on turva ja 
voima, siltä haetaan apua ja tukea. Yksilö oikeuttaa yhteisöön kuulumisen olemalla 
sille itse tarpeellinen. Tunne johonkin kuulumisesta on yksilölle olennainen, sillä se 
antaa olemiseen merkityksen. Yhteisöllisyys on asia joka määrittää ihmisyyttä.

Yksilö muodostaa käsityksensä todellisuudesta kokemansa ympäristön perusteella. 
Yhteisössä jaetaan kokemuksia ja tietoa, minkä ansiosta tietämyksen ja ymmärryksen 
määrä lisääntyy ajan saatossa. Tiedon lisääntyminen parantaa yhteisön mahdollisuutta 
kehittyä ja selviytyä. 

“No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the 
main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory 
were, as well as if a manor of thy friend’s or of thine own were: any man’s death diminishes 
me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the 
bells tolls; it tolls for thee.”
(John Donne, No man is an island)

Vapaa käännös:“ Yksikään ei ole saari, kokonainen itsessään;
 Jokainen on pala mannermaata, kokonaisuuden osa.
Kun kivi huuhtoutuu rannalta , Eurooppa vähenee,
niin kuin niemi, sekä ystäväsi tai sinun maatilasi.
Jokaisen ihmisen kuolema vähentää minua,
koska kuulun ihmiskuntaan.
Älä siis kysy kenelle kellot soivat;
ne soivat sinulle.”
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Saaren risteyskohdasta lähtee kaartuva polku kohti rantakallioita. Jyrkästi laskevan 
kallion keskelle muodostuu hieman uponnut tasanne, jolla betoninen kappeli sijaitsee. 
Se on käänteinen kupoli, joka on tuettu tiheän pilarikehän avuin. Kaukaa katsottuna 
pilaristo näyttää niin tiheältä, ettei tilaa kupolin alla huomaa. Lähestyttäessä kappelia 
sisätilan hahmotus helpottuu ja sisällä saattaa jo erottaa muita ihmisiä. Kappelin 
eteläreunalla tolppavälit harvenevat siten, että välistä mahtuu puikahtamaan sisälle 
kupolin varjoon. Näkyvyyden vaihtelun sekä tilahierarkian avulla kappeli tuo 
kokijalleen tunteen turvapaikasta.

Kappelin pilarit toimivat kaislojen sekä metsän puiden tapaan näkösuojana 
ulkopuolisilta ja siten luovat kupolin alle turvallisen ja intiimin tilan. Kupolin alla 
oleva tila tarjoaa mahdollisuuden lymyillä pilariverhon lomassa kappelin varjoissa 
ulkopuolisia huomaamatta tarkkaillen. Pilarien rajaaman tilan reunoilla on penkkejä 
kulkijoita varten. Kupolin alla voi levähtää kuumana kesäpäivänä tai hakea suojaa 
sateisella ilmalla. Keskellä tilaa on tikkaat, jotka johtavat ylös kupolin pohjassa 
olevasta aukosta.

Tikkaat nostavat kulkijan syvemmälle kappeliin, valoisaan kulhoon. Kulho on 
turvaisa tila maanpinnan yläpuolella, josta voi tähystää kauemmaksikin. Pyöreässä 
tilassa katse ei pysähdy kuin ihmiseen. Kaarevalle pinnalle voi asettua istumaan vain 
yhteen suuntaan. Kulho suuntaa ihmisten asennot sekä katseet kohti toisiaan. Se 
on tila jossa on tarkoitus viettää aikaa ihmisten seurassa. Kulhossa on istuintyynyjä 
ja sen pinta on karhea, jotta tyyny pysyy paikallaan istujan alla. Betonilla maaten 
voi katsella kulhon reunan yli kohoavia puiden latvoja ja kesäistä taivasta sekä sillä 
kelluvia valkoisia pilven hattaroita.

Pimeän aikaan kappelin pilarit on valaistu voimakkaasti. Valoisa pilaristo hohtaa  
kutsuvasti puiden välistä pitkin hiljentymispolkuja. Pilarien tiheys ja niiden 
heijastama valo kuitenkin verhoaa sisäpuolista tilaa ulkoisilta tarkkailijoilta. Kulhon 
sisälle pääsee keveä valo heijastumalla kappelia ympäröivien puiden latvustoista.
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Betonikuori 320mm

- Kulhon ulkopinta hiottu

- Kulhon sisäpinta käsittelemätön

GSEducationalVersion

Teräspylväät 120-200mm
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RAKENNE

Betoninen kulho valetaan paikanpäällä lautamuotilla. Valun jälkeen betonipinta 
kulhon ulkopuolella hiotaan ja pintakäsitellään. Sisäpinta hiotaan kevyesti, jotta 
pinnassa olisi parempi pito kävelyn kannalta. Betonirakenne raudoitetaan siten, että 
tukipisteiksi riittävät teräspilarien muodostamat kehät. 

Ruostumattomien terästolppien perustus  upotetaan maahan ja ankkuroidaan 
kallioon. Perustukset salaojitetaan ja peitetään soralla. Tolpat kuultomaalataan 
valkoisiksi siten, että metallin kiilto hohtaa maalipinnan läpi. Tolppajaossa on pohjan 
mukainen harventuma eteläreunalla, johon muodostuu sisäänkäynti.

Kappelin valaistus sijoitetaan maahan tasaisesti tolppien väleihin. Penkit ovat 
betonikuutioita. Tikkaat tehdään ruostumattomasta teräksestä. Niiden alapää 
upotetaan soraan ja niille valetaan oma perustus. Yläpää tukeutuu kulhon pohjassa 
olevan aukon reunaan. 
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KOLME TALOA KUNINKAANSAAREEN

Diplomityöni suunnitelman sijainti on Kuninkaansaari, 
joka on toiminut historiallisesti osana Helsingin 
meripuolustusvyöhykettä. Saarella käynti on toistaiseksi 
luvanvaraista. Työni tueksi kuvailen saarta ja sen luontoa sekä 
historiaa. 

Kuninkaansaari on uudessa yleissuunnitelmassa osoitettu 
hiljentymisteemaiseksi. Olen yleissuunnitelman ehdoilla 
osoittanut saarelle kolme kappelia. Kappelit luovat 
puitteet saaren tunnelmaan syventymiseen ja pohdintaan. 
Suunnittelussa olen välttänyt uskonnollisia aiheita ja 
korostanut ympäristön sekä historian läsnäoloa.  

AIHEENA HILJENTYMINEN

Hiljentyminen ja siihen liittyvät hetket ovat henkilökohtaisia 
kokemuksia. On monia tapoja ja intensiteettejä hiljentyä sekä 
monia paikkoja. Joku hiljentyy luonnossa liikkuen, toinen 
kirkoissa rukoillen ja kolmas omassa kodissaan ruokaa laittaen. 
Hiljentyminen voi tarkoittaa ajatusten poissaoloa tai asioiden 
pohdintaa, yhteen asiaan syventymistä tai kokonaisuuden 
tarkkailua. Se on monesti jaettu kokemus, joka on samalla hyvin 
intiimi. 

Minulle pohtiva hiljentyminen koostuu kolmesta aihepiiristä, 
jotka koen yhtenäisenä ja lohdullisena kokonaisuutena. Oma 
aika osana historiaa: on aika ennen minua ja minun jälkeeni. 
Oma mittakaava: maailmankaikkeudessa olen lähes olematon, 
kun taas ihmisenä olen koti solujen galaksille. Oma yhteisö: perhe 
johon kuuluu, kiintopiste loputtomassa maailmassa. 

Asiat jotka yhdistävät kaikkia ihmisiä ovat aika, ympäristö 
ja yhteisö. Nämä ovat aiheita joihin kaikilla on omanlaisensa 
suhde. Ne ovat myös aiheita, jotka monesti vaativat syvempää 
pohtimista hahmottuakseen selvästi. Näiden kolmen teeman 
ympärille olen rakentanut suunnitelmani kappelit. 

Sakraalirakentamisen teemoista saa hyvän lähestymissuunnan 
hiljentymisen arkkitehtuuriin. Sillä ne asettavat monet ennalta 
opittuun mielentilaan. Richard Stemp (Stemp, 2010:14-61) 
selittää kristinuskoon liittyvää arkkitehtuuria kirjassaan liittyen 
edellä mainittuun kolmeen yhdistävään aiheeseen seuraavasti. 
Sakraali ympäristö asettaa ihmisen asemaan, jossa hän 
kokee itsensä pieneksi olennoksi suuremman voiman edessä. 
Sakraalin rakennukseen liittyvät niin haudat, kryptat kuin 
myös ristiäisetkin. Aiheet viestivät henkilölle ihmiselämän 
ajallisista rajoitteista. Seurakunta tarjoaa ihmiselle yhteisön ja 
turvan johon kuulua. 

MAISEMA

Kuninkaansaaren luonto on monella tapaa ainutlaatuinen. 
Voimakkaimmin huomio kiinnittyy saaren topografiaan, 
sillä saari muodostuu kahden korkean harjan ympärille. 
“Suhteelliset korkeuserot ovat Helsingin saariston suurimmat.”  
(Metsähallitus, WSP, Verstas Arkkitehdit & Tmi Lauri 
Putkonen 2015:21). Kuninkaansaaren korkeimmat kohdat 
kohoavat yli kahdenkymmenenviiden metrin korkeuteen. 
Pohjoisosassa maasto laskee mereen melko jyrkästi luoden 
kiinnostavan maisemarinteen. Rinteeltä aukeaa näkymä 
puuston raoista kohti Helsingin siluettia. Saaren keskelle 
puolestaan muodostuu sulkeutunut vehreä laakso, johon eivät 
edes meren aaltojen äänet yllä. Saaren eteläosan maasto laskee 
hitaasti polveillen kohti avomerta. Tiheän kasvuston seassa 
ei ilman aaltojen kohinaa uskoisi olevansa meren äärellä. 
Eteläisiltä rantakallioilta näkymä merelle on suora ja välitön. 
Aallot lyövät voimakkaasti rantaan ja niiden kohina peittää 
allensa kaiken muun.
Saaren kasvusto on monimuotoinen. Vuosikymmenet 
hiljaiseloa viettänyt saari on antanut kasvualustan hyvin 
laajalle kasvi- ja eliökunnalle. “Pinta-alaan suhteutettuna 

LINNOITTAMINEN

Kuninkaansaari on kuulunut  merellisen  Helsingin  
sisääntuloväyliä  puolustaneeseen linnoitussaarten ketjuun. 
Kuninkaansaaren linnoittautuminen alkoi Krimin sodan aikana. 
Saarelle rakennettiin maarakenteisia pattereita myötäilemään 
etelärannan kallioita. Saaren pohjoispuolelle rakennettiin 
patteri lennätinaseman suojaksi. 1860-luvulla pohjoiskallioille 
rakennettiin redutti. (Enqvist & Eskola 2011:91-92)

Turkin sodan aikaan 1870-luvulla Kuninkaansaaren 
linnoittaminen aloitettiin kunnolla ja saarelle tuotiin uutta 
tykistöä. Tuolloin syntyi saaren nykyisen patteririntaman muoto. 
Rintamaa vahvistettiin kivirakentein ja niille rakennettiin 
tiilimuurattuja  ammusvarastoja. Sodan jälkeen Kuninkaansaari 
sai oman kasarmialueen ja muita sen toimintaan liittyviä 
rakennuksia. Saarelle rakennettiin kokonaisuudessaan seitsemän 
patteria ja seitsemän kivi- ja tiilirakenteisia ruutikellareita, sekä 
varastorakennuksia hirrestä saaren pohjoispuolelle. 1900- luvun 
alussa kolme pattereista päivitettiin kokonaan betonisiksi. 
(Enqvist & Eskola 2011:92-93)

saari on luonnon monimuotoisuudelta koko Helsingin rikkain 
alue.” HS/ 8.9.2015. Suurin osa puustosta on lehtipuita, 
havupuista mänty esiintyy voimakkaimmin ranta-alueiden 
kallioilla. Kuninkaansaaressa on pääosin amfiboliittia ja 
sarvivälkegneissiä sekä pintakivilajeja, jotka ovat suotuisia 
kasvillisuudelle. Kasvupaikkatyypit vaihtelevat kuivista 
kankaista lehtoihin. Hyönteislajisto on laaja ja joukkoon 
kuuluu myös uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja. Saari 
majoittaa myös suuren määrän lintulajeja, joista niistäkin osa 
on uhanalaisia tai lähes uhanalaisia. Nisäkkäitä kuten ilveksiä 
ja näätiä käy Kuninkaansaaressa monesti kausiluontoisesti 
jäitä pitkin. (Jansson & Raatikainen 2008: 20-29).

Saarten ympäristö on kansallisesti katsoen arvokas. 
Kuninkaansaari ja Vallisaari ovat Suomen mittakaavassa 
poikkeukselliset sekä kasvustoltaan että menneisyydeltään. 
Historian ja luonnon monimuotoisuus on myös maailman 
laajuisesti merkittävä. “Metsähallitus kuvaa saaria myös 
kansainvälisesti arvokkaaksi linnake- ja luontokohteeksi.” HS/ 
3.9.2013
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AIKA

Ihminen osana aikaa. On olemassa aika ennen minua ja minun 
jälkeeni. Ruumiin ajallinen rajallisuus.

Aika on universaali käsite, jolle on monia tulkintatapoja. Joissain 
kulttuureissa aika tulkitaan lineaarisena vakiona, toisessa taas 
toistuvana kiertävänä määreenä. Ajan tulkintojen joukosta 
löytyy myös tulkinta ajasta paradoksaalisesta määreestä, ajan 
olemattomuudesta. On vain tämä hetki jolloin tapahtuu kaikki 
historiasta tulevaisuuteen.

Aika on määre, jota on kokonaisuudessaan hankala tulkita ja se 
vaatii abstraktia pohdintaa. Oliko aika ennen materiaa? Onko 
aikaa materian jälkeen? Ajan ulottuvuuden voi tietää, mutta sitä 
on hankala ymmärtää. Siksi aikaa yleensä tulkitaankin suhteessa 
henkilön kokemaan aikaan. 

Ajan välitön tulkinta on yksilöllistä. Ihminen vertaa ajan kulkua 
jo kokemaansa aikaan. Tähän vaikuttavat koetut tapahtumat, 
niiden määrät ja monimuotoisuudet sekä tapahtumiin 

liittyvät tunteet ja tuntemukset. Pitkään eläneen ihmisen 
tunti on havainnollisesti lyhyempi, kuin vastasyntyneen. 
Rutiininomaisesti toimivan ihmisen päivä on lyhyempi kuin 
henkilön, jonka päivittäisten tapahtumien monimuotoisuus on 
vaihtelevampaa.

Vaikka aikaa tulkitaan eri tavoin, useimmille se on liikkuva käsite. 
Aika virtaa, virtasi se sitten ympyrää tai eteen- tai taaksepäin. 
Virtauksella ei näy varsinaista alkua eikä loppua. Tästä syystä 
vesi miellettään hyvin aikaa kuvaavana elementtinä. 

“Aava meri on alkumaisema, joka on ollut samankaltainen 
jo kaukaisista ajoista. Maisema pelkistyy äärimmilleen 
horisonttiviivassa, vaikka sitä yrittäisi lähestyä sitä ei voi saavuttaa. 
Horisontin viiva on tuntemattoman raja - pinta, jossa maapallomme 
selvimmin kohtaa äärettömän tilan ja avaruuden.” (Luukkola 
2012)

KAPPEL I

Rakennusta lähestytään tiheän metsikön lävitse puista 
hiljentymispolkua pitkin. Kellotornimainen sisäänkäynti 
aukeaa lähes yllättäen puiden välistä. Sisäänkäynnistä näkyy 
hämärä tila, jonka päässä on taulumainen aukko. Aukosta 
näkyy puiden latvoja, meri sekä horisontti. Siirtymätila on 
seinien ja yläpohjan rajaama kivikko, jonka lävitse kävellään 
kohti maisemalaituria. Hämärässä sisätilassa erottuvat kevyesti 
valaistut liimapuupalkkirivistöt.

Puurakenne havainnollistaa siirtymän. Tila on siirtymä 
metsän vertikaalisesta ympäristöstä maiseman horisontaaliseen 
luonteeseen. Lähestyttäessä horisonttilaituria rakenteen jänneväli 
ja vahvuus kasvaa korostaen entisestään tilan vaakasuuntaisuutta. 
Korkeasta tilasta matalaan mentäessä korostuu alttarin intiimiys. 

Saavuttaessa maisemalaiturin ovelle aukeaa näkymä puiden 
latvoja hipoen merelle kohti horisonttia. Aistikokemus laiturilla 
on monisävyinen. Edessä huojuu suuri vihreä lehvästöjen 
massa, jonka takana näkyy aaltoileva, horisonttiin katoava meri. 

RAKENNE

Kantavana rakenteena on pilari- ja palkkirunko. Rakennuksen 
pinnat on laudoitettu siten, että kantava runko jää 
näkyviin. Laudoituksen alla on ristikoolaus ja huopakate 
vedenpitävyyden sekä rakenteen kuivumisen varmistamiseksi. 
Kiertojäykistys hoidetaan seinärakenteen sisällä olevalla 
levyrakenteella. Talon lattiarakenne on auki. Seinäpinnat 
jatkuvat n.100mm kulkutason alle, jonka jälkeen pilarirakenne 
jatkuu kallioon porattuihin perustuksiin asti paljaana. 
Rakennuksen reunoilla pilarien ja perustuksen sisäpuolella on 
tukiverkot, jotka pitävät rakennuksen sisäisen kivikon koron 
tasassa. Puinen hiljentymispolku jatkuu siirtymätilan sisällä 
horisonttilaiturille asti. 

Rakennuksen laudoitus on käsittelemätöntä haapalautaa. 
Näkyvät pilari- ja palkkirakenteet ovat liimapuuta. Rakennuksen 
sisäinen kivimurske kerätään ympäröivältä kalliolta. Valaistus 
asennetaan hiljentymispolun alle erottamaan polku kivikosta. 
Palkkien etupinnan valaistaan laudoituksen välistä. Valaistus 
korostaa rakenteen roolia tilakokemuksessa. Seinärakenteet 
valaistaan kivikon seasta ylöspäin. Maisemalaituria valaistaan 
tarvittaessa penkkien alta. Rakennuksen valaistus on himmeä.

Aallokon kohina kuuluu selkeästi taustalla kun etualalla puut 
havisevat vaimeasti. Kappelin puinen tuoksu sekoittuu meren 
suolaisuuteen. 

Kappeli sijaitsee eteläisen rannan korkeimmalla avokalliolla, 
jolloin se näkyy mereltä päin katsottaessa. Etelästä tarkasteltaessa 
kappelin muoto on neutraali ja tuo mieleen latomaisen 
puukappelin. Sään patinoidessa laudoituksen kappelin ilme 
istuu valtoimenaan kasvavaan luontoon.  

Laiturilta palattaessa sisätilan luonne muuttuu täysin. 
Palkistot jäävät pilariston varjoon. Pilarit korostavat vertikaalia 
oviaukkoa, jonka takana kohoavat korkeat puut. Siirtymä tuo 
mieleen perinteisen sakraalin rakennuksen, mutta alttarin sijaan 
päätepisteenä onkin luonto ja hiljentymispolut.
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TUNTEMATON

Ihminen osana maailmankaikkeutta. Oman todellisuuden 
mittakaava. Olemisen sattumanvaraisuus ja merkitys.

Tuntematon on käsite, joka tarkoittaa yksilön todellisuuden 
ulkopuolella olevaa asiaa. Ihminen on empiirinen olento, 
jonka todellisuus muodostuu koettujen asioiden, tapahtumien 
ja tunteiden myötä. Nämä kokemukset kirjautuvat yksilön 
geeneihin vihjeinä seuraaville sukupolville siitä, kuinka maailma 
tulisi kohdata.

Tuntematon on asia, jonka havaitsee ensimmäistä kertaa. Asia, 
jonka olemassaololle ei ole tarkkailijan kannalta loogista selitystä. 
Toisin sanoen tuntematon on asia, joka olemassaolollaan muuttaa 
yksilön todellisuutta. Se on pelottanut ihmisiä aikojen alusta. 
Tuntematonta on pidetty ihmistä suurempana voimana, joka 
hallitsee lajin kohtaloa. Monesti tuntematon on luonnehdittu 
yliluonnolliseksi. Ihmisen tiedon ja tietoisuuden muutoksen 
myötä kohteet sekä suhtautuminen ovat vaihdelleet.  

Kauan sitten ihminen kiinnitti huomionsa kohti 
taivaankantta. Aikojen saatossa ihminen on vähitellen 
raottanut tuntemattomuuden verhoa. Vielä nykykulttuureissa 
tähtitaivas koetaan useimmiten hämmentäväksi ja valtaosin 
tuntemattomaksi. Vaikka ilmakehän ulkopuolisesta tilasta 
tiedetään jo paljon, on sen ulottuvuudet vaikea ymmärtää. 

“ Tähtien valo on hyvin kaukaista ja vanhaa. Sen voi nähdä vaikka 
valon lähde olisi hiipunut jo miljoonia vuosia sitten. Mikä on 
maailmankaikkeuden mittakaava ja sijainti? Mikrokosmoksen voi 
nähdä ainakin lammen jäätyneessä pinnassa.” (Luukkola 2012)

KAPPEL I

Pitkä kiemurainen polku johdattaa kohti saaren korkeinta 
kohtaa. Mäen päällä sijaitsee pohjoisemmat ohjuspatterit, joiden 
vierellä tummanvihreä kappeli sijaitsee. Ohjuspatterit ovat 
lähes kokonaan peittyneet villiintyneen kasvuston alle. Vuosien 
koskemattomuus myös näkyy kuluneessa betonipinnassa. 
Pattereiden edustalla on aukiomainen kapea puuton kaistale, 
jonka reunoilla puut kohoavat tiheänä vihreänä massana. 
Kulkijan katse suuntautuu väistämättä kohti taivasta.

Kappeli on tummaksi patinoitunutta kuparia. Sen sisäänkäynti 
erottuu valaistuksensa ansiosta öisen puurivistön lomasta. 
Kappelin suuaukolta katsottuna näkyy vain kapeneva ja 
madaltuva kuparinen käytävä, joka päättyy seinään. Takaseinään 
heijastuu valo nurkan takaa. Vaalea kivilattia hohtaa kevyesti 
valaistuksessa, ohjaten kulkijan turvallisesti läpi rakennuksen. 

Sisätila on hämärä, kupariset pinnat ovat lähes mustia. Tilan 
valaistus hohtaa penkkien alta valaisten vaaleaa kivetystä. Tila 

RAKENNE

Kappelin kantava rakenne on puinen pilari- ja palkkijärjestelmä. 
Tilan yläpohja on tuettu palkistolla, joka on eräänlainen 
arinarakenne. Sekundäärien päällä on levytys, vesieristekerros, 
upotettu vesikouru ja massiivikuparilevy kiinnikkeineen. 
Vesikattoon upotetun kourun tarkoitus on kerätä suurin osa 
valuvasta vedestä rakenteen läpi julkisivussa sijaitsevien kahden 
pillin kautta metsään. Seinärakenteet noudattava rakenteellisesti 
samaa periaatetta. Kantavan rakenteen välit on täytetty tiiviisti 
heinällä, joka ensisijaisesti toimii äänieristeenä.

Rakennus on perustettu betonisin tukimuurein. Tukimuurit on 
upotettu maahan ja peitetty soralla. Rakennuksen ulkoseinän 
verhous tuodaan lähelle soran pintaa. Rakennuksen sisällä sora 
tasoitetaan ja päällystetään vaalean harmaalla kivilaatalla.

Rakennuksen valaistus on sijoitettu puisten penkkien alle, sitten 
että se vain kevyesti valaisee kulkureitin. Tilan muuten säilyen 
hämäränä.

hiljentää ulkomaailman äänet täysin, omat askeleet kaikuvat 
kovista kuparipinnoista.. Tila eristää maailmasta mustaan 
äänettömään laatikkoon. Keskellä laatikkoa on pyramidin 
kaltainen makuupenkki. Penkille asetutaan kasvot ylöspäin.

Laatikon kannessa on aukko, jonka vesikaton muoto muuttaa 
näkötorveksi. Näkötorvesta aukeaa näkymä kohti taivaankantta. 
Pimeässä maatessa tuntuu kuin katselisi avaruutta tyhjiöstä, 
melkein kuin laatikko olisi vienyt kulkijan pois maankamaralta 
tähtien luokse. 

Penkiltä noustessa huomaa uloskäynnin vuotavan valoa. 
Käytävän päässä äänimaailma saavuttaa taas kulkijan ja 
uloskäynnin muoto avaa näkymän takaisin hiljentymispolulle. 
Luonnon valtaamat ohjuspatterit sekä aukiota ympäröivä tiheä 
metsä luovat kappelin ympärille kiehtovan ja mystisen miljöön.
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YHTEISÖ

Ihminen osana yhteisöä. Oman todellisuuden henkinen 
kiintopiste. Olemisen tarkoituksellisuus ja merkitys.

Määritelmällisesti yhteisö on ryhmä yksilöitä, joilla on yhteinen 
päämäärä. Yhteisön merkitys yksilölle on monimuotoinen, 
fyysinen ja psyykkinen. Yhteisö on turva ja voima, siltä haetaan 
apua ja tukea. Yksilö oikeuttaa yhteisöön kuulumisen olemalla 
sille itse tarpeellinen. Tunne johonkin kuulumisesta on yksilölle 
olennainen, sillä se antaa olemiseen merkityksen. Yhteisöllisyys 
on asia joka määrittää ihmisyyttä.

Yksilö muodostaa käsityksensä todellisuudesta kokemansa 
ympäristön perusteella. Yhteisössä jaetaan kokemuksia ja 
tietoa, minkä ansiosta tietämyksen ja ymmärryksen määrä 
lisääntyy ajan saatossa. Tiedon lisääntyminen parantaa yhteisön 
mahdollisuutta kehittyä ja selviytyä. 

“No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the 
continent, a part of the main. If a clod be washed away by the 
sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as 
if a manor of thy friend’s or of thine own were: any man’s death 
diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore 
never send to know for whom the bells tolls; it tolls for thee.”
(John Donne, No man is an island)

Vapaa käännös:“ Yksikään ei ole saari, kokonainen itsessään;
 Jokainen on pala mannermaata, kokonaisuuden osa.
Kun kivi huuhtoutuu rannalta , Eurooppa vähenee,
niin kuin niemi, sekä ystäväsi tai sinun maatilasi.
Jokaisen ihmisen kuolema vähentää minua,
koska kuulun ihmiskuntaan.
Älä siis kysy kenelle kellot soivat;
ne soivat sinulle.”

KAPPEL I

Saaren risteyskohdasta lähtee kaartuva polku kohti rantakallioita. 
Jyrkästi laskevan kallion keskelle muodostuu hieman uponnut 
tasanne, jolla betoninen kappeli sijaitsee. Se on käänteinen 
kupoli, joka on tuettu tiheän pilarikehän avuin. Kaukaa 
katsottuna pilaristo näyttää niin tiheältä, ettei tilaa kupolin alla 
huomaa. Lähestyttäessä kappelia sisätilan hahmotus helpottuu 
ja sisällä saattaa jo erottaa muita ihmisiä. Kappelin eteläreunalla 
tolppavälit harvenevat siten, että välistä mahtuu puikahtamaan 
sisälle kupolin varjoon. Näkyvyyden vaihtelun sekä tilahierarkian 
avulla kappeli tuo kokijalleen tunteen turvapaikasta.

Kappelin pilarit toimivat kaislojen sekä metsän puiden tapaan 
näkösuojana ulkopuolisilta ja siten luovat kupolin alle turvallisen 
ja intiimin tilan. Kupolin alla oleva tila tarjoaa mahdollisuuden 
lymyillä pilariverhon lomassa kappelin varjoissa ulkopuolisia 
huomaamatta tarkkaillen. Pilarien rajaaman tilan reunoilla on 
penkkejä kulkijoita varten. Kupolin alla voi levähtää kuumana 
kesäpäivänä tai hakea suojaa sateisella ilmalla. Keskellä tilaa on 
tikkaat, jotka johtavat ylös kupolin pohjassa olevasta aukosta.

RAKENNE

Betoninen kulho valetaan paikanpäällä lautamuotilla. 
Valun jälkeen betonipinta kulhon ulkopuolella hiotaan ja 
pintakäsitellään. Sisäpinta hiotaan kevyesti, jotta pinnassa olisi 
parempi pito kävelyn kannalta. Betonirakenne raudoitetaan 
siten, että tukipisteiksi riittävät teräspilarien muodostamat 
kehät. 

Ruostumattomien terästolppien perustus  upotetaan maahan 
ja ankkuroidaan kallioon. Perustukset salaojitetaan ja peitetään 
soralla. Tolpat kuultomaalataan valkoisiksi siten, että metallin 
kiilto hohtaa maalipinnan läpi. Tolppajaossa on pohjan mukainen 
harventuma eteläreunalla, johon muodostuu sisäänkäynti.

Kappelin valaistus sijoitetaan maahan tasaisesti tolppien väleihin. 
Penkit ovat betonikuutioita. Tikkaat tehdään ruostumattomasta 
teräksestä. Niiden alapää upotetaan soraan ja niille valetaan 
oma perustus. Yläpää tukeutuu kulhon pohjassa olevan aukon 
reunaan. 

Tikkaat nostavat kulkijan syvemmälle kappeliin, valoisaan 
kulhoon. Kulho on turvaisa tila maanpinnan yläpuolella, josta 
voi tähystää kauemmaksikin. Pyöreässä tilassa katse ei pysähdy 
kuin ihmiseen. Kaarevalle pinnalle voi asettua istumaan vain 
yhteen suuntaan. Kulho suuntaa ihmisten asennot sekä katseet 
kohti toisiaan. Se on tila jossa on tarkoitus viettää aikaa ihmisten 
seurassa. Kulhossa on istuintyynyjä ja sen pinta on karhea, jotta 
tyyny pysyy paikallaan istujan alla. Betonilla maaten voi katsella 
kulhon reunan yli kohoavia puiden latvoja ja kesäistä taivasta 
sekä sillä kelluvia valkoisia pilven hattaroita.

Pimeän aikaan kappelin pilarit on valaistu voimakkaasti. 
Valoisa pilaristo hohtaa  kutsuvasti puiden välistä pitkin 
hiljentymispolkuja. Pilarien tiheys ja niiden heijastama valo 
kuitenkin verhoaa sisäpuolista tilaa ulkoisilta tarkkailijoilta. 
Kulhon sisälle pääsee keveä valo heijastumalla kappelia 
ympäröivien puiden latvustoista.
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