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Diplomityöni Taivas ja meri on suunnitelma moderniksi urbaaniksi julkiseksi
saunakonseptiksi Kaivopuiston laiturin päähän historialliselle paikalle. Saunan
ja eräänlaisen intiimin, pienimuotoisen kaupunkikylpylän yhdistävä konsepti
heijastelee modernin suomalaisen sielunmaisemaa, sosiaalisia tarpeita kaupungissa rauhoittumiseen sekä julkisen saunan nousevaa kysyntää kaupunkikontekstissa.
Työn kirjallinen osuus avaa suomalaisen saunan, julkisten saunojen ja Kaivopuiston
historiaa. Lisäksi työssä on pohdittu meren merkitystä maisemaelementtinä
Helsingin
kaupunkikuvassa
sekä
rantaviivaa
kahden
maisemaelementin
rajapintana. Saunakokemusta sekä rakennuspaikan henkeä tarkastellaan työssä
empiiristen ja fenomenologisten havaintojen kautta.
Kelluva merikylpylä sijoittuu olemassa olevan laiturin päähän. Laituri on ainoa
edelleen paikalla oleva jäänne 1830-luvulla rakennetusta, vuoden 1944
pommituksissa tuhoutuneesta Ullanlinnan kylpylästä. Paikka on merkittävän
historiallisen puistoakselin pääte vilkkaan rantareitin varrella, helsinkiläisen
merimaiseman ytimessä; sen erottaa avomerestä ainoastaan Kaivopuiston edustan
saarten, Uunisaaren, Harakan ja Särkän muodostama rykelmä.
Rakennus tarjoaa paikan rauhoittumiseen ja introversioon kiireisessä kaupunkikontekstissa ja luo suojaisan paikan merellisen kaupunkiluonnon tarkasteluun.
Rakennuspaikka on sääolosuhteiltaan karu ja tuulinen ja vuodenaikojen vaihtelut
ovat
paikalla
huomattavan
radikaalit,
joskin
loputtoman
kiinnostavat.
Kaupunkiluonto näyttäytyy lähes luonnontilaisella rakennuspaikalla erilaisena
kuin kivisessä kaupunkiympäristössä. Veden ympäröimä rakennus mahdollistaa
kaupunkiluonnon kokemisen poikkeuksellisella tavalla.
Urbaani kaupunkikylpylä
on harjakattoinen ja hirsirakenteinen. Se kääntyy
voimakkaasti sisäänpäin; katetut laiturit ympäröivät merivesiallasta, jonka
ympärille rakennus löylyhuoneeseen tähtäävine tukitiloineen sekä oleskelutiloineen
muodostuu. Löylyhuoneista ja allastilasta avautuvat näkymät suuntautuvat
läheisiin saariin ja avomerelle.
Avainsanat:
merikylpylä,

yleinen

sauna,

rantarakentaminen,
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Kaivopuisto,
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Helsinki.

a b stra c t

This thesis, titled Taivas ja meri (The Sky and the Sea) is a concept for a modern
urban sauna situated at the end of the Kaivopuisto pier. The concept unites the sauna
and an intimate urban spa and reflects the soul landscape of the modern
Finn together with the social needs for places of contemplative place in an urban
context and the rising demand for public saunas in Finnish cities.
The written part of the thesis charts the historic background of the Finnish sauna,
public saunas in Helsinki and the Kaivopuisto park area. In addition the significance
of the sea as a scenic element in the Helsinki cityscape as well as the shoreline as an
interface between two scenic elements, the sea and the soil, has been contemplated
upon. The sauna experience as well the characteristics of the location has been
studied through personal phenomenological and empirical observations.
The public sauna building is constructed on a floating pontoon foundation. It is located
at the end of the existing pier which is a remnant of the Ullanlinna public bath
house constructed in the 1830s. The bath house stood in front of the pier for almost
a century and was destroyed during the World War II bombings in 1944.
The building offers a place for contemplation and introversion in a hectic city
context and creates a sheltered observation point towards the city nature. The chosen
location has fairly harsh climate conditions and the changes from season to another
are significantly radical, though endlessly interesting. The city nature is
particularly vibrant in this raw spot covered in bedrock and greenery, defined
by the sea, stretching out of the city’s stone-clad, thoroughly built environment.
The sauna is girdled by the sea and enables the visitor to experience the city
nature in an exceptional manner.
The ridge-roofed building is built on a pontoon structure and is constructed in
wooden logs. It is strongly introverted; roofer piers surround a saltwater pool
encircled by the functional spaces of the building. The views from the saunas and
the pool space open towards the nearby islands and the open sea behind them.
Keywords:
communal bath house, public sauna, waterfront construction, maritime Helsinki.
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AlukSI

Taivas ja meri on pitkän prosessin kiteytymä. Ajatus työn teemasta sai alkunsa vuoden 2014
joulukuussa, jolloin olin juuri saanut valmiiksi viimeisen nykyarkkitehtuurin kurssin harjoitustyöni,
hiljaisuuden keskuksen Hämeenjärven rannalle. Hiljaisuuden tiloihin keskittyneen suunnitelman
lisäksi olin syyslukukauden ajan pohtinut hiljaisuutta myös kirjoittaen siitä ennen kaikkea aistien
näkökulmasta. Saunan konsepti oli noussut esiin suomalaisia hiljaisuuden paikkoja pohtiessa,
eikä teema jättänyt minua rauhaan. Sauna kiehtoi minua suomalaiskansallisena rauhoittumisen
ja hiljentymisen tilana, suomalaisena puhdistautumisen ja keskittymisen temppelinä.
Alun alkaen visioin hiljaisuuden saunaa metsän siimekseen keskelle luonnonmaisemaa, kauas
kaupunkien kiireestä. Olin kuitenkin edellisen projektini kohdalla pohtinut arkkitehdin sosiaalista
vastuuta ja tarkoitusta, tehtävää luoda tiloja ennen kaikkea muille ihmisille, rakennusten
käyttäjille. Kysyinkin itseltäni, miksi tahdoin rakentaa oman monumenttini keskelle villiä luontoa.
Miksi kokisin tarpeelliseksi luoda hiljaisuuden tilan paikkaan, josta hiljaisuus on jo löydettävissä
ilman arkkitehdin kosketustakin? Olin päätynyt hiljaisuudesta kirjoittaessani siihen päätelmään,
ettei täydellistä hiljaisuutta kenties olekaan. Koska kaikesta elävästä lähtee ääntä, on elämä
ääntä ja ääni elämää. Ehkä hiljaisuus onkin enemmänkin olotila, mielentila, joka ihmisellä on
mahdollisuus löytää sisältään.
Eikö siis paikkaa rentoutumiseen ja hiljentymiseen kaivattukin siellä, missä keskittyminen
ja omaan itseen kääntyminen oli ainakin oman kokemukseni mukaan kaikkein hankalinta;
kaupungissa? Kaupungissa hiljaisuuden löytäminen ei ole itsestäänselvyys. Koskemattoman
luonnonympäristön sijaan suuntasin siis katseeni kotikaupunkini Helsingin äänekkääseen
kiireeseen. Päätin suunnitella kaupunkisaunan, turvapaikan keskelle kiireistä kaupunkia.
Rakennuksesta ei kuitenkaan loppujen lopuksi muotoutunut pelkkää saunaa, vaan
eräänlainen saunan, kaupunkikylpylän ja meriuimalan yhdistelmä.
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Näin vapaat lähtökohdat omaavan suunnittelutyön alusta alkaen suurena mahdollisuutena.
Halusin kerrankin tällaisen mahdollisuuden tarjouduttua antaa aikaa työlle ja prosessille, tehdä
perusteellisen projektin, jolle voisin kerrankin itse asettaa lähtökohdat ja tavoitteet. Koin
kiinnostavana suunnitella sellaisen yleisen saunan, jossa itse tahtoisin viettää aikaa. Sallin
siksi työlleni varsin omakohtaisen lähestymistavan; olisinhan itse ehdottomasti
rakennuksen kohderyhmää. En alussa ymmärtänyt, kuinka pitkän ja kivisen tien valitsinkaan:
joutuessani itse määrittelemään työni puitteet olen joutunut pohtimaan ratkaisujani
alusta loppuun perusteellisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Sen lisäksi, että
olen tutustunut saunaan rakennustypologiana ja fenomenologisena tilakokemuksena,
olen myös väistämättä joutunut ottamaan kantaa suurempaan kokonaisuuteen,
perustelemaan sosiaalisen tarpeen rakennukselleni sekä rakennuksen sijoittumisen valitsemaani
paikkaan. Prosessi on ollut pitkä ja eritoten vienyt aikaa ja energiaa kaikkine sivupoluille
eksymisineen. Olen kuitenkin kokenut prosessin ja sen vaikeudet ja kiertotiet kasvamisena,
muovautumisena, oppimisena, valmistautumisena arkkitehdin ammattiin.
Saunaa on teemana tarkasteltu runsain mitoin niin historian, arkkitehtuurin, sosiologian kuin
kulttuuriantropologiankin näkökulmista. Tämän työn tarkoituksena ei missään nimessä ole ollut
tehdä tyhjentävää tutkielmaa aiheesta, vaan tarkastella ilmiötä minulle itselleni tärkeistä
ja mielenkiintoisista lähtökohdista. Siksi olen työssäni päätynyt myös henkilökohtaisemmille
poluille. Työni tärkeä osuus onkin ollut empiirinen tutkimus. Saunan historian kartoittamisen lisäksi
olen halunnut jollain tapaa myös sukeltaa sisään saunan fenomenologiaan ja aistikokemukseen.
Siksikin olen projektin aikana saunonut erinäisiä kertoja mitä erilaisimmissa saunoissa; itse
lämmitetyssä savusaunassa, lukuisissa sähkösaunoissa, mökkisaunoissa, yleisissä saunoissa. Olen
saunonut yksin, olen saunonut yhdessä muiden kanssa. Olen saunonut tuttujen ja tuntemattomien,
suomalaisten ja ulkomaalaisten seurassa. Olen hypännyt laiturilta järveen, upottautunut avantoon,
heittäytynyt lumihankeen. Olen seissyt kalliolaisella kadulla pyyhe ympärilläni ja istunut
betonilähiön rakennetussa rannassa kuunnellen ulkona vinkuvaa tuulta.
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Saunomiseen liittyvien kokemusten lisäksi olen käynyt lukemattomia keskusteluja, kuullut ja
kuunnellut erinäisiä arvokkaita mielipiteitä ja tavannut ihmisiä, jotka ovat osiltaan muokanneet tästä
työstä sellaisen kuin se nyt fyysisessä muodossaan on. Nuo tapaamiset, haastattelut ja keskustelut
ovat vieneet minua niin eteenpäin kuin taaksepäinkin, saaneet minut kyseenalaistamaan,
kysymään, vastaamaan, oppimaan ja luottamaan itseeni ja ratkaisuihini. Kenties parasta tässä
prosessissa onkin nimenomaan ollut ajatusten vaihto eri ihmisten kanssa, mielen ja ajatukset
kirkastaneet kohtaamiset ja niiden kautta myös kasvava luottamus omaan itseen arkkitehtina.
Olen jakanut moniulotteisen aiheeni kolmeen osaan. Ensimmäisessä kirjallisessa osassa tarkastelen
saunan ja valitsemani rakennuspaikan historiaa faktuaalisella tasolla. Toinen osa heijastelee
omia tuntemuksiani näkemystäni, asioita jotka ovat kaukana yksiselitteisistä. Kokemukset,
joista puhun, ovat perin henkilökohtaisia, ja tahdonkin absoluuttisten vastausten tarjoamisen
sijaan kommunikoida lukijalle ennen sitä kuinka olen itse tarkastellut aihettani
ja minkälaisia ajatuksia päässäni on tämän matkan varrella liikkunut. Kolmannessa osassa
avaan rakennussuunnitelmaani sekä ajatuksia ja tavoitteita sen takana.
Työni lähtökohtana on havainto siitä, että Helsingissä elää joukko eri-ikäisiä kaupunkilaisia,
jotka haluavat omassa kaupunkikontekstissaan rauhoittua, hengähtää ja puhdistautua saunoen.
Näen varsinkin oman, pienissä keskusta-asunnoissa asuvan sukupolveni keskuudessa kasvavan
halun ja tarpeen julkisille saunoille ja uimiselle kaupungissa. Henkisestä ja fyysisestä
hyvinvoinnista puhutaan paljon, ja uskon hyvinvointiin tähtäävän nykyajan heijastuvan
pikku hiljaa myös rakennustaiteeseen. Merellisen Helsingin rantaviivalle kaupunkikylpylöitä
ja saunoja mahtuu vielä monta. Helsingissä olisi tilaa ja tarvetta monelle tällaisia palveluja
tarjoavalle rakennukselle. Siitä kielivät täydet saunavuorot Uunisaaren talvisissa saunasunnuntaissa,
Yrjönkadun uimahallin ovilta sisäpihan läpi kadulle ulottuvat jonot naisten ja miesten
hemmottelupäivissä sekä keväällä 2016 ensimmäistä kertaa järjestetyn Helsinki Sauna Dayn
valtaisa suosio.
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Urbaanin saunan suunnitteleminen keskeiselle paikalle Kaivopuistoon on oma vastaukseni tähän
tarpeeseen. Herkkään historialliseen paikkaan suunnitellun saunan tavoitteena on myös luoda
eräänlainen jatkumo, kaiku paikan historialle kylpyläkäytössä. Taivas ja meri on oma
tulkintani tämän ajan ja valitsemani paikan henkeä heijastelevasta kaupunkisaunasta.
Oman näkökulmani avaamisen lisäksi toivoisin työn toimivan eräänlaisena keskustelunavauksena
valitsemani rakennuspaikan tulevaisuutta pohdittaessa. Eikö uuden luominen vanhaa kunnioittaen
voisi olla perusteltua jopa tällaisessa historiallisesti herkässä paikassa? Eikö kaupungin kerrostuminen
olekin suotavaa, jos se toteutetaan sekä vastaamaan nyky-yhteiskunnan tarpeita että jatkamaan
historiallista perinnettä unohtamatta kontekstin perimmäistä luonnetta?
Olen halunnut suunnitella kaupunkisaunasta yksinkertaisen ja riisutun; rakennuksen, joka
yksinkertaisesti tuntuu helpolta ja hyvältä. Olen halunnut tuoda paikkaan ennen kaikkea
tunnelmaa. Vaikka kyse on modernista saunakonseptista, perustuu konsepti pohjimmiltaan
suomalaisen saunan yksinkertaisimpaan ytimeen. Konsepti ei suoranaisesti muovaa tuota puhdasta
ja pyhää rituaalia, mutta tuo sitä edeltämään ja seuraamaan joitakin harkittuja, muista
kylpykulttuureista tuttuja uusia elementtejä.
Olen halunnut luoda Kaivopuistoon rakennuksen, jossa ei ole mitään ihmeellistä, ja joka on
ihmeellinen juuri siksi. En ole tuonut paikalle vallankumouksellisia rakenteita tai
innovatiivisuuden ilotulitusta, vaan luonut yksinkertaisen tilasarjan, jossa hengähtää ja hengittää.
Olen luonut paikan kaupunkiluonnon kokemiseen, rauhallisen hengähdyspaikan, joka sijaitsee
fyysisesti lähellä urbaania vilinää, mutta on henkisesti kaukana kiireisen kaupungin
äänimaailmasta.
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M I T Ä T I E D ÄN

Kaivo p u isto n historia

Helsingin eteläisessä kantakaupungissa sijaitseva Kaivopuisto kaavoitettiin alun alkaen huvilakaupunginosaksi. Sittemmin suurlähetystöjen valtaamasta huvila-alueesta on tullut yksi pääkaupungin arvostetuimmista asuinalueista. Kaivopuisto on nykypäivänä tunnettu etenkin vehreästä
mereen rajautuvasta viheralueestaan sekä ravintola Kaivohuoneesta, mutta myös Ullanlinnanmäen
vuotuisista vappujuhlista. Vappupäivänä puiston valtaa juhlakansa valkolakkeineen, mutta
suurimman osan vuodesta Kaivopuisto on rauhallinen virkistysalue.
Kaivopuiston historia huvilakaupunginosana sai alkunsa vuonna 1834. 1800- ja 1900-lukujen
taitteessa kylpyläkulttuuri oli voimissaan koko Euroopassa. Länsimaisten aatteiden turmeltuneisuudesta vakuuttunut Venäjän keisari Nikolai I oli vuonna 1830 Puolan kapinan jälkimainingeissa
asettanut venäläisille matkustuskiellon1, jonka vuoksi Pietarin hienostopiirit eivät saaneet matkustaa
kylpemään Keski-Euroopan tunnettuihin kylpyläkaupunkeihin. Puhdas vesi oli tuohon aikaan
ylellisyys ja kylpylät koettiin luksuksena, viittauksena korkeasta elintasosta.
Ensimmäinen höyrylaiva oli rantautunut Helsinkiin vuonna 1833 ja koko kaupunki alkoi havahtua
höyrylaivaliikenteen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.2 Liikemies, konsuli Henrik Borgström
(1799-1883) näkikin mahdollisuuden tuottoisalle liiketoiminnalle ja perusti Helsinginniemen
tuolloin vielä karuun ja rakentamattomaan kärkeen Ullanlinnan kylpylä- ja kaivohuoneyhtiön
(Ulrikasborgs Allmänna Bad- och Brunnsinrättning) vuonna 1834. Borgström oli Englannissa
käydessään ihastunut pittoreskeihin maisemapuutarhoihin ja sen lisäksi käynyt vesihoidoissa
Ruotsissa ja Loviisassa3 ja kokemuksiensa rikastuttamana koki Kaivopuiston soveltuvan uudeksi
uljaaksi merikylpyläalueeksi puutarhoineen.
Kylpylä- ja kaivohuoneyhtiön takana olivat konsuli Borgströmin lisäksi herrat P.A. von Bonsdorff ja
Viktor Hartwall, joiden 1831 perustetun, ensin Katariinankadulla ja myöhemmin Fabianinkadulla
sijainneen mineraalivesitehtaan tuottamia terveysvesiä Kaivohuoneella myöhemmin nautittiin.
Ennenkuulumattoman suuri kylpylähanke tarvitsi kaikessa laajuudessaan paljon rahoitusta, ja lunastipa
kylpyläyhtiön 280 osakkeesta 30 jopa itse keisari Nikolai.4 Henrik Borgström, elinkeinoelämän
suuri vaikuttaja, oli kylpyläyhtiön ja monen muun yrityksen lisäksi mukana myös 1834 Turkuun
perustetussa, ensimmäisessä kotimaisessa höyrylaivayhtiössä nimeltään Åbo Ångfartysbolag.5
Ullanlinnan kylpylä- ja kaivohuoneyhtiö olikin monen eri liikeidean muodostama kokonaisuus, joka
liittyi hyvin tiiviisti osakkaidensa muihin liiketoimiin.

C.W. Gyldénin asemakaavakartta vuodelta 1837 näyttää rakentamattoman Kaivopuiston puistoakseleineen sekä akselin päätteenä olevan kylpylän.
www.vanhakartta.fi
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1 Päiviö Tommila, Helsinki kaupunkikylpylänä 1830 – 50-luvuilla, Helsinki-seura, 1982, s. 18.
2 Idem, s. 16.
3 Idem, s. 18.
4 Asko Alho & Uljas Rauanheimo, Helsinki ennen meitä, Helsinki, Otava, 1962, s. 198.
5 Tommila, Päiviö, s. 22.
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Koko Kaivopuiston alueen käsittävän tontin vuokrasopimus solmittiin viideksikymmeneksi vuodeksi.
Tontin itäosaan lohkottiin huvilatontteja, jotka annettiin vuokralle toiminnan rahoittamiseksi.
Huviloista tehtiin poikkeuksellisesti talviasuttavia, ja niiden vuokraehtona oli, että huviloista tuli kesäsesongin aikaan vuokrata huoneita kylpylävieraille.6 Puistoalue oli yksityinen ja ainoastaan maksavien
kylpylä- ja kaivohuonevieraiden käytössä. Alueen kokonaisvaltainen suunnittelu puisto- ja majoitusratkaisuineen oli ennenkuulumaton ilmiö; muissa kaupungeissa kylpylävieraat saivat tyytyä
majoittumaan hotelleihin ja kievareihin ympäri kaupunkia.
Kylpylähankkeen primusmoottori Borgström oli tunnettu ripeydestään ja rakennustoimenpiteisiin
ryhdyttiinkin nopeasti vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen. Vuonna 1835 kylpylärakennus alkoi
olla valmis, ja tuolloin tehtiin myös päätös perustaa kylpylän lähelle kaivolaitos, jossa oli määrä tarjoilla
erilaisia terveysvesiä.7 Sekä kylpylälaitos että Kaivohuone valmistuivat samaan aikaan vuonna 1836,
mutta yleisölle rakennukset avattiin juhlallisin menoin vasta 1838.
Useat Kaivopuiston ja kylpyläyhtiön historiaa kartoittavat lähteet nimeävät kylpylärakennuksen ja
Kaivohuoneen suunnittelijaksi Helsingin kaupunginarkkitehti Carl Ludvig Engelin. Sari HirvonenSkarbö esittää kuitenkin Helsingin yliopiston taidehistorian laitokselle 1998 tekemässään pro gradussa
kylpylärakennuksen suunnittelijaksi hankkeen puuhamiestä, kylpyläyhtiön perustajajäsentä ja
Intendenttikonttorin konduktööriä, arkkitehti Jean Wikiä. Pitäviä todisteita ei kylpylärakennuksen
arkkitehdin henkilöllisyydestä löydy, sillä mitään rakennuksen alkuperäisiä piirustuksia ei ole säilynyt.
Vuonna 1841 valmistuneen, C.L. Engelin suunnitteleman Lapinlahden sairaalan pohjapiirroksessa
ja muussa monessakin Engelin tuotoksessa on kuitenkin monia yhtäläisyyksiä Ullanlinnan kylpylän
kanssa.
Toisin kuin Helsingin ensimmäiset julkiset puistot, Esplanadin ja Kaisaniemen puistot (1812), oli
Kaivopuisto eliitin käyttöön suunniteltu suljettu puisto. Kaivopuiston alueelle oli tehty linnoituksia
Suomenlinnan rakentamisen aikana, mutta ne olivat jääneet keskeneräisiksi.8 Soisen, kallioisen ja
kivisen maaston muutostyöt tehtiin apteekkari Konrad Appelgrenin johdolla. Puisto suunniteltiin
terveelliseksi ympäristöksi tukemaan terveyskylpylän toimintoja; suuri viheralue tuki meri-ilmasta
nauttimista ja terveyskävelemistä. Meri-ilmaston terveysvaikutuksista oltiin vakuuttuneita;
”Hermoihin merikylpy vaikutti miellyttävästi, rinta vahvistui, hengitys vapautui ja ruokahalu oli sen
jälkeen parhaimmillaan.”9

Vuoden 1838 valokuvissa näkyy kylpylän nostettu laituri uimahuoneineen sekä niemenkärkeen sijoitettu uimahuone. Taustalla Suomenlinna ja Särkkä.
Carl Adolf Hårdh, Helsingin kaupunginmuseo.

24

6 Livady, Puistokatu 4 – rakennushistoria ja inventointi, s. 14.
URL http://www.livady.fi/425/Puistokatu_4_julkaisu.pdf, ladattu 22.08.2015.
7 Tommila, Päiviö, s. 23.
8 Idem, s. 19.
9 Idem, s. 40.
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Ison Puistotien varrelle istutettiin lehmuksia ja viheralueita varten hankittiin kuusen, männyn ja
koivun taimia. Puutarhuri C. Holm tilasi kotimaastaan Saksasta jalopuiden taimia. Lisäksi toivottua
värivaihtelua luotiin kukilla ja pensailla.10 Puiston risteävät polut suunniteltiin niin, että risteyksissä
koki yllätyksiä. Puistoalue noudatti Engelin aksiaalista suunnitelmaa, jossa Ison Puistotien päähän
nousi kaksisiipinen, puurakenteinen uusklassistinen kylpylärakennus. Puoliympyrän muotoinen
Kylpylänaukio oli rakennuksen edustalla, ja kylpijöiden sisäänkäynti oli Ison Puistotien puolella
akselin päätteenä, ei meren puolella kuten monissa hanketta innoittaneissa ulkomaisissa kylpylöissä.11 Rakennusta reunustivat siistit nurmikentät. Kaivohuone taasen sijoittui akselin varrelle puistoalueen keskelle.
Kaksikerroksisen, puurakenteisen kylpylärakennuksen keskiosa oli kooltaan 18x13 metriä ja siinä
sijaitsivat miehille ja naisille tarkoitetut erilliset salongit. Salongeissa sai seurustella ja kahvitella, kunhan
otti kylvyn tunnin sisällä. Lippukassa puolestaan sijaitsi salonkien välissä. Rakennuksen sivusiivet,
kooltaan 18x10 metriä, olivat tarkoitettu kylpemiseen, vasen naisille ja oikea miehille.12 Aikakauden
eurooppalaisissa kylpylöissä käytäntö oli päinvastainen; miehet kylpivät vasemmassa siivessä ja naiset
oikeassa. Kiinteät puiset kylpyaltaat oli päällystetty sinkillä, ja niiden pohjassa oli messinkinen venttiili.
Käytetty kylpyvesi pumpattiin ilmeisesti suodattamattomana takaisin mereen.13
Kylpyjä Ullanlinnassa oli tarjolla monenlaisia; lämpimiä ja haaleita kylpyjä (32-28 oC), kylmiä
kylpyjä (6-12 oC), rikkikylpyjä, kokokylpyjä, istumakylpyjä ja yrttikylpyjä. Kylpylaitoksen lääkärinä
toimiminen vaati erikoistumista, sillä sitä pidettiin äärimmäisen vaativana tehtävänä.14 Kylpyjen
hinnat vaihtelivat kylpylässä 25 kopeekasta viiteen ruplaan. Toisin kuin aikakauden Englannissa, jossa
eri yhteiskuntaluokille varattiin kylpylöissä omat alueensa, Ullanlinnassa asiakkaat valitsivat kylpynsä
maksukykynsä eivätkä yhteiskuntaluokkansa mukaan.15 Rakennuksen pohjakerroksesta löytyivät
edullisimmat kylvyt, toisessa kerroksessa taas oli keisariperheen käyttöön tarkoitettu salongin, eteisen
ja kylpyhuoneen käsittävä ylellinen huoneisto, jossa keisariperhe ei kuitenkaan koskaan käynyt. Tämä
huone oli kallein käytössä olevista. Kaikki kylpytilat olivat lämmitettäviä; rakennuksen pohjakerroksessa
oli yhdeksäntoista kaakeliuunia, yläkerrassa kaakeliuuneja oli viisi. Pukuhuoneissa oli pukeutumispöydät ja peilit.16 Ilmiasultaan rakennus muistutti herraskartanoa, eikä sen fasadissa ollut minkäänlaista kylpemiseen viittaavaa ikonografiaa.17

Huvila- ja merikylpyläalueen kehitys näkyy Nummelinin kaavakartassa vuodelta 1876.
www.vanhakartta.fi
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10 Tommila, Päiviö, s. 23.
11 Sari Hirvonen-Skarbö, Helsingin Ullanlinnan kylpylä, Kaivohuone ja huvilat 1830 – 1840-luvuilla,
Helsingin yliopisto, 2008, s. 29.
12 Hirvonen-Skarbö, s. 28.
13 Idem, s. 29.
14 Tommila, Päiviö, s. 40.
15 Hirvonen-Skarbö, s. 29.
16 Idem, s. 28-19.
17 Idem, s. 35.
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Kylpyhoidoissa käytettiin pääasiallisesti merivettä. Ullanlinnan kylpylä oli Suomen ensimmäinen
merivesikylpylä, aikaisemmat kylpylät olivat käyttäneet makeaa vettä. Kaivovettäkin Ullanlinnassa
tosin käytettiin, vesijohtoverkosto sen sijaan rakennettiin vasta 1870-luvulla.18 Kesien 1836 ja 1837
aikana ongelmaksi muodostuivat kuitenkin matalan rantaveden mukana pumpatut epäpuhtaudet;
pumppuhuone sijaitsi tuolloin aivan rannassa. Ongelman myötä pohdittiin koko rakennuksen
siirtämistä kauemmas merelle: ”Yhtiökokouksessa ehdotettiin kylpylän rakentamista kauemmaksi merelle,
mutta se olisi tullut liian kalliiksi. Ehdotuksen taustalla oli selvästi konsuli Borgströmin tekemä vierailu
Ruotsin Gustafsbergin merikylpylässä sekä oleskelu Liverpoolissa, sillä Gustafsbergissä sijaitsi rantaveteen
rakennettu merikylpylä, joka oli kivistä ladottujen tolppien päällä.”19 Lopullinen ratkaisu ongelmaan oli
pumppuhuoneen sijoittaminen kauemmas pitkän laivalaiturin päähän. Pumppuhuoneesta vesi kulki
putkia pitkin laiturin rakenteissa suoraan kylpylän toiseen kerroksen vesisäiliöön.
Kaivopuiston koettiin olevan liian kaukana keskustasta, jotta sinne olisi voinut kulkea jalkaisin.
Kylpylän ensimmäisestä kesäsesongista 1838 alkaen Kauppatorin rannan, Kaivopuiston ja Suomenlinnan väliä liikennöikin Lentäjä-niminen höyrypursi.20 Pursi pysähtyi suoraan kylpylärakennukseen
johtavan laiturin päähän.21 Kylpylärakennuksen valmistuttua kylpylää päätettiin laajentaa
uimalaitoksella vierailijoiden houkuttamiseksi.22 Miesten ja naisten uimahuoneet sijoitettiin
rantaveteen kylpylärakennuksen länsipuolelle. Ennen uimahuoneiden valmistumista kylpyjä
otettiin läheisessä saaressa jonne vieraat kulkivat niinikään höyrypurrella.
Uiminen koettiin tuohon aikaan rahvaalle ja lapsille sopivana tekemisenä, eikä meressä uimista katsottu
hyvällä. Maistraatti kielsikin vuonna 1830 uimisen sakon uhalla lukuun ottamatta Punavuoren,
Kruunuhaan koillisosan ja Sörnäisten takana olevien peltojen rantoja. Kielloista ei kuitenkaan
kovinkaan välitetty.23 ”Kaupunkia joka puolelta ympäröivä vesi houkutteli uimaan. Vanhat ja nuoret
etsivät itselleen jonkin kallionkolon rannalta, jossa saattoi riisuutua ja siitä heittäytyä meren raikkaisiin
aaltoihin. Mieluimmin lähdettiin uimaretkelle joukolla. Eräs tällainen uimarien ryhmä, johon kuului 10-15 poikaa, kävi uimassa lääketieteen professori Ursinin joukolla. Hän, vaikka olikin silloin jo
50-vuotias, oli innokas uimari ja oli Punavuorten takaa löytänyt mieluisan uimapaikan, jota suojasivat
pahimmalta merenkäynniltä läheiset luodot ja saaret.”24 Ullanlinnan kylpylärakennus ja sen uimalaitos oli tarkoitettu pääasiassa herrasväelle, sen lähellä nykyisen Eiran kallioilla sijaitseva, lääkäri Nils
Abraham af Ursinin mukaan nimetty uimalaitos laitureineen oli sen sijaan kohdistettu keskiluokalle.
Työväki taas ui Ruoholahdessa ja Munkkisaaressa.25

Kaivohuone alkuperäisessä loistossaan, oikealla taiteilijapaviljonki.
Kuvaaja tuntematon, 1900, Helsingin kaupunginmuseo.

28

18 Hirvonen-Skarbö, s. 28.
19 Idem, s. 32.
20 Tommila, Päiviö, s. 37.
21 Idem, s. 39.
22 Hirvonen-Skarbö, s. 27
23 Mikko-Olavi Seppälä, Sauli Seppälä, Taneli Eskola, Martti Helminen & Maunu Häyrynen, Kaivopuisto,
Helsinki-seura, 2008, s. 87.
24 Alho & Rauanheimo, s. 193.
25 Seppälä, Seppälä, Eskola, Helminen & Häyrynen, s. 88.
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Kaivopuiston hyvinvointikokonaisuus oli kulta-aikanaan pääasiassa venäläisten aristokraattien ja
suomalaisten säätyläisten käytössä. Helsinki oli pietarilaiselle eliitille mieleinen matkakohde:
kaupunki tarjosi rauhallisuutta ja maalaismaista luontoa, joka yhdistettynä Suomen alhaiseen
hintatasoon viehätti suuresti suurkaupungin asukkeja. Ranskalainen Xavier Marmier luonnehti
Helsinkiä seuraavasti; ”Se on kuin haltiattarien maa, maa, joka ansaitsee olla enemmän tunnettu, ja
jonka usein muistaa, kun kerran on saanut kokea sen lempeää ja melankolista kauneutta.”26
Helsinki ehti kukoistaa kylpyläkaupunkina vain noin viisitoista vuotta ennen kuin ulkomaalaiset
vierailijat siirtyivät muihin kylpyläkohteisiin. Keisarin asettaman matkustuskiellon kumouduttua
Krimin sodan myötä vuonna 1852 kylpylätoiminta koki kovan kolauksen, kun venäläiset
kylpylämatkailijat suuntasivat taas katseensa kohti Keski-Eurooppaa. Kaivojuojia oli Kaivopuistossa edelleen, mutta pääosa heistä oli helsinkiläisiä.27 Aika kylpyläkaupunkina oli kenties
lyhyt, mutta sitäkin kiihkeämpi: ”Helsinki heräsi ensimmäisten vieraiden tullessa keväällä ja nukahti
viimeisten kaivotanssiaisten mukana.”28 Noina seurapiirisesonkeina höyrylaivat liikennöivät Helsingin
ja Pietarin väliä päivittäin.29 Uimalaitos oli yleensä auki kesäkuun alusta syyskuun loppuun.30
Vaikka Kaivopuisto rakennettiinkin tervehtymistä varten, ei kylpylästä kuitenkaan etsitty pelkästään
sitä. Kylpylät olivat tuohon aikaan myös seuraelämän keskipiste, huvipaikka, ja Kaivohuone olikin
Helsingin kesäelämän keskiössä. Koska kylpylä oli rakennettu nimenomaan merikylpylän lähtökohdista eikä alueella ollut terveyslähdettä, oli suurin osa Kaivohuoneella nautituista
terveysvesistä Hartwallin tuotantoa. Termi kaivohuone, brunnshus, alun perin källöverbyggnad,
tarkoitti alun perin rakennusta, jonka sisällä olevasta lähteestä juotiin lähteen makeaa vettä.
Erilaisilla vesillä parannettiin erilaisia sairauksia ja vaivoja. Terveysvesien juontiin kiinnitettiin paljon
lääketieteellistä huomiota. Hoidot kestivät vähintään kuukauden ja vedenjuonti oli tarkasti
säännösteltyä. Vedenjuonti tapahtui Kaivohuoneella aamukuudesta aamukymmeneen ja jokaisen
pikarillisen jälkeen oli pysyttävä liikkeessä. Kaivohuonetta luonnehdittiinkin paikaksi, jossa koko
salonki oli lakkaamattomassa liikkeessä. Kaivojuontiin suhtauduttiin sen vaatimalla hartaudella,
ja päiväohjelmaa noudatettiin tarkasti. Vedenjuontia seurasi puoli tuntia kevyttä liikuntaa, jonka
jälkeen sai nauttia kevyen aamiaisen. Ennen lounasta oli taas liikuttava, ja kello 13 tarjottiin päivällinen,
jonka jälkeen ohjelmassa oli seurustelua. Illallisen tuli olla kevyt ja nukkumaan oli mentävä
kymmenen, yhdentoista aikaan. ”Kaivojuonti muodostui kyllä osalta muotiasiaksi; sitä käytettiin,
vaikkei ehkä niin sairaita oltukaan.”31

Kevätauringosta nauttivia helsinkiläisiä Ullanlinnan kylpylärakennuksen länsipuolella vappupäivänä 1935.
W.W. Wilkman, Helsingin kaupunginmuseo.
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26 Tommila, Päiviö, s. 26
27 Idem, s. 137.
28 Idem, s. 31.
29 Idem, s. 33.
30 Idem, s. 41.
31 Idem, s. 45.
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Kylpy- ja vesihoitojen lisäksi kylpyläalueella järjestettiin myös voimistelutunteja ja uimakoulua.32
Muitakin huvituksia puistoalueelta löytyi: Kaivohuoneella oli mahdollista pelata biljardia ja sen lisäksi
alueella oli useita keinulautoja. Puistoalueelle rakennettiin myös keilarata huvipaviljonkeineen vuonna
1839.33 Vuonna 1858 Louis Kleineh rakennutti Ison Puistotien ja Puistokatu 4:n (nyk. Arkkitehtuurimuseon huvila) välille Puistoteatterin, joka purettiin 1874. Vuonna 1876 Kaivopuistossa
järjestettiin 93 000 vierasta 2,5 kuukauden aikana kerännyt teollisuusnäyttely. Kyseessä olivat Suomen
ensimmäiset messut, joiden yhteydessä puistoalueelle rakennettiin erinäisiä väliaikaisrakennuksia ja
paviljonkeja sekä Theodor Höijerin näyttelyrakennus.34
Huviloita alueelle rakennettiin 1830-luvun lopulta 1860-luvulle. Alueen vapaille tonteille alkoi
1860-luvulla nousta yksityistaloja ja alueesta muodostui hienostokaupunginosa. Vuokrasopimus
kaupungin kanssa umpeutui 1883 ja samana vuonna kuoli myös Henrik Borgström.35 Vuonna 1886
Kaivopuisto sekä puistoalueen rakennukset siirtyivät kaupungin haltuun ja puistoalue muutettiin
yleiseksi kaupunkipuistoksi. Alueen itälaidan 17 huvilatonttia myytiin.36 Puiston uudistusta luotsasi
ruotsalainen puutarha-arkkitehti S. Lindh, mutta kaupunki ei ollut hänen työhönsä tyytyväinen.
Helsingin ensimmäiseksi kaupunginpuutarhuriksi 1889 nimitetty Svante Olsson uudistikin puistoa
mannermaisen kaupunkipuiston periaatteita noudattaen 1910-luvulle saakka, ja puiston nykyinen
asu on tuon työn tulosta.37 Vuonna 1926 Ullanlinnanmäki sai laelleen arkkitehti Martti Välikankaan
suunnitteleman Ursan tähtitornin. Ison Puistotien lehmusrivistöt uusittiin 2000-luvulla, mutta
muuten maisemaan ei sittemmin ole koskettu.
Kylpylaitos jatkoi toimintaansa aina 1800-luvun loppuun saakka, ja muutettiin vielä asuntolaksi ennen
tuhoutumistaan.38 Kylpylärakennus koki kovan kohtalon ja tuhoutui perusteellisesti jatkosodan ilmapommituksissa 1944. Tällöin rakennus oli jo pahasti rapistunut ja korjauskelvoton.
Tuhoutuneen kylpylän välittömässä läheisyydessä sijaitsi vuodesta 1932 Veduta-niminen kolmen
naisarkkitehdin suunnittelema kahvila, joka tuhoutui yhdessä kylpylän kanssa vuonna 1944.
Nykyään paikalla toimiva Café Ursula perustettiin vuoden 1952 olympialaisia varten kesäkahvilaksi
ja muutettiin ympärivuotiseksi kahvilaksi vasta vuonna 1986. Rantaa reunustava Ehrenströmintie
rakennettiin 1940-luvulla, Vuodelta 1843 peräisin oleva Kalliolinna ja nykyään Alankomaiden suurlähettilään virka-asuntona toimiva Deckerin huvila ovat alueen ainoat säilyneet alkuperäiset huvilat,
nekin monia uudistuksia kokeneet. Kaivohuoneen nykyinen asu on erinäisten muutossuunnitelmien
tulosta ja pitkälti Theodore Höijerin käsialaa vuodelta 1867.

01 Helsinkiläiset nauttivat kesäpäivästä Ursinin uimalaitoksella vuonna 1906. K.K. Aro, Helsingin kaupunginmuseo.
02 Ursinin uimalaitos 1912. Signe Brander, Helsingin kaupunginmuseo.
03 Naiset jonottavat uimahuoneeseen Ullanlinnan kylpylän edustalla, 1923. Taustalla nykyinen laiturirakenne. K.O. Brorström, Helsingin kaupunginmuseo.
04 Ilmakuva Kaivopuistosta, 1930. Kuvaaja tuntematon, Helsingin kaupunginmuseo.
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32 Tommila, Päiviö, s. 42.
33 Hirvonen-Skarbö, s. 26.
34 Seppälä, Seppälä, Eskola, Helminen & Häyrynen, s. 61.
35 Tommila, s. 140.
36 Seppälä, Seppälä, Eskola, Helminen & Häyrynen, s. 34.
37 Livady, s. 18.
38 Seppälä, Seppälä, Eskola, Helminen & Häyrynen, s. 34.
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Tehtaankadulla raitiovaunut 2, 3 & 1A, Merikadulla bussi 24. Meritorilla uusi kaupunkipyöräpysäkki.
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“Kysymyksessä on Helsingin rantamaiseman oleellisin kohta, selvä huipentuma, jolle avomeren
ja mantereen kosketukseen liittyvä kohtalonomaisuus antaa oman syvällisen merkityksensä.
Tulee ajatelleeksi, ettei Helsinki ilman tätä näkyä ja avartavaa tilallista yhteyttä, joka
esteettömänä ulottuu horisontista Kauppatorin rantaan asti, olisi se todellinen meri-Helsinki,
joksi luonto ja historia ovat sen muokanneet.”
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Eteläinen uunisaari
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Harakka
Stora Räntan

34

kaivopuistonpaasi
Brunnsparkshällen

Eteläisen kantakaupungin ranta-alue on viime vuosien aikana vilkastunut huomattavasti kaupungin
kaavoitusstrategioiden ansiosta ja rantaan sijoitettuja palveluita on entisestään lisätty. Mattolaiturinkin
alue oli vielä 2000-luvun alussa suhteellisen autio. Etenkin kahvilapalveluita on eteläisen kantakaupungin rantareitillä nykyään alueella runsaasti. Talvella turvasatamina tuulisessa tuiskussa ovat
uunisaaren kahvilan lisäksi Merisatamanrannan café carusel ja kaivopuiston café ursula, kesällä terassinsa avaavat Hernesaaren rannan café birgitta ja kompassitorin pieni ja sympaattinen,
kuparinen café compass. lisäksi Hernesaaren rantaan on loppukeväästä 2016 avautumassa julkinen
sauna löyly ravintoloineen. Helsingin World Design capital-hankkeen yhteydessä vuonna
2012 Mattolaiturille kaavailtiin kelluvaa saunarakennusta, mutta sellaista ei koskaan toteutettu.

pohjoinen uunisaari
Norra Ugnsholmen

liuskaluoto
Skiffergrundet

café
ursula

kaivopuisto on oma kukkulainen niemensä eteläisessä Helsingissä, meren läheisyydessä sijaitseva oma kaupunginosansa ullanlinnan ja kaartinkaupungin välissä. Ranta-aluetta reunustava
Ehrenströmintie yhdistää alueen pohjoisessa Eteläsatamaan, kauppatoriin, kruununhakaan
ja katajanokkaan ja lännessä Merisatamanrantaan, Eiranrantaan ja Hernesaareen. kaivopuiston
alueen rantareitti on kenties pelkkä pieni pätkä kaupungin alueen yli 200-kilometristä
rantareittiä, mutta näkymiltään, tunnelmaltaan ja imagoltaan Ehrenströmintie ja kaivopuiston niemi
ovat vailla vertaa. paikka on kaupunkikontekstissa keskeinen ja vilkkaassa virkistyskäytössä
kesät talvet. Ranta on avomeren välittömässä läheisyydessä ja siksikin sääolosuhteiltaan karu.
Merellinen luonto on täällä käsin kosketeltavan lähellä. Merellä vallitsevan sumun kuulee merellä
kulkevien laivojen sumutorvista jopa kaupungin kivettyyn syliin saakka.

kahviloiden avautuessa kevään ensimmäisinä lämpiminä päivinä lähialueen asukkaat ryntäävät
kahvittelemaan rantaviivan terasseille. kevät- ja kesäviikonloppuisin rantareitti täyttyy auringonsäteistä
nauttivista
sunnuntaikävelijöistä
ja
veneilijöistä.
kesällä
Merisatamanranta
jäätelökioskeineen täyttyy veneistä ja ihmisistä, jotka nauttivat kaupungin lämmöstä
pitkälle yöhön saakka. Talvisin jalankulkijat kääriytyvät toppatakkeihinsa ja ulkoilevat
jään peittämän meren rannalla sekä jääpeitteen salliessa myös jäällä.
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Uunisaaren ja Mattolaiturin rannan välille tuodaan marraskuusta huhtikuuhun paikallaan
oleva ponttonirakenteinen
jalankulkusilta, jonka ansiosta avomerta pääsee talvisin
katselemaan Uunisaaresta Liuskasaaren kallioille aallonmurtajaa pitkin kävellen. Talvisin
Uunisaari on ponttonisillan ansiosta osa mannerta, kesäisin Uunisaaren uimarannalle
on kuljettava vesiteitse joko suoraan Uunisaareen tai vaihtoehtoisesti kiertämällä Liuskasaaren kautta.
Liuskasaaressa sijaitsee pursiseura HSS sekä ravintola Boat House. Lisäksi viereisellä Liuskaluodolla
sijaitsee Skiffer, pieni rento ravintola. Molempiin liikennöidään Meripuiston laiturilta.
Jalkaisin saavutettavien, rantareitin varrelle sijoitettujen palvelujen lisäksi erilaisia toimintoja ja
palveluita löytyy runsaasti lähialueen saarilta. Etelä-Helsingin saaret ovat pitkälti kesäaikaan
rajoittuvassa käytössä. Saarten ravintoloiden kaudet alkavat usein vappupäivästä ja
jatkuvat pitkälle syksyyn.
Suunnittelualueen edustan Harakka oli vuoteen 1988 saakka Puolustusvoimien suljettu saari, mutta
se avattiin yleisölle sen siirryttyä kaupungin omistukseen.39 Saaren kivisessä päärakennuksessa on
aikanaan sijainnut Puolustusvoimien kemian koelaitos, mutta nykyään rakennuksen tiloja
vuokrataan taiteilijoille ja käsityöläisille. Saarella toimii myös ympäristökeskuksen
luontotalo, jonka ansiosta etenkin kaupungin koululaiset voivat tutustua merellisen Helsingin
luontoon ja eläimistöön. Saarta kiertää luontopolku. Harakkaan kulkeva vene liikennöi
tällä hetkellä Särkän, Harakan ja Kaivopuiston laiturin väliä ja kulkee toukokuusta
syyskuun loppuun. Talvisin Harakkaan pääsee jäiden salliessa jalkaisin. Suunnittelualueen kaakkoispuolelle jäävä Särkän linnakesaari on puolestaan ollut osa Suomenlinnan linnoituskokonaisuutta.40
Nykyään saarella sijaitsee Pursiseura Merenkävijät Ry sekä Ravintola Särkänlinna.

39 Harakan saari.
URL http://www.harakansaari.fi/, konsultoitu 29.01.2016.
40 Ravintola Särkänlinna. Historia.
URL http://www.ravintolasarkanlinna.fi/historia/, konsultoitu 15.01.2016.
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Tänä päivänä Kaivopuisto kuuluu Museoviraston listaamiin valtakunnallisesti merkittäviin
rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.41 Alueen voimassaoleva asemakaava on peräisin vuodelta
1998. Puiston alue on kauttaaltaan merkitty alueeksi, ”joka on historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti,
puistorakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Tällä alueella ei puita, pensaita tai
muita istutuksia saa muuttaa, hävittää tai istuttaa eikä suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia,
rakennusten osia, aitoja, ulkoportaita, kiveyksiä, muistomerkkejä tai muita kohteita muuttaa,
purkaa tai hävittää niin, että kohteen tai sen ympäristön rakennustaiteellinen tai kulttuurihistoriallinen arvo vähenee. Tällä alueella on ennen rakennusluvan tai toimenpideluvan
myöntämistä pyydettävä lausunto Helsingin rakennusvirastolta ja kaupunginmuseolta
sekä varattava museovirastolle tilaisuus lausunnon antamiseen.”42 Rantaviivaa reunustavat viheralueet
on merkitty pitkälti luonnonmukaisina säilytettäviksi ja hoidettaviksi, Ehrenströmintien pohjoispuolelle jäävät puistoalueen osat on puolestaan pidettävä avoimina puistorakennustaiteellisista syistä.
Erityismääräyksenä koko alueelle todetaan, että ”uusien rakenteiden, aitojen, portaiden, kaiteiden, ulkotarjoilutilojen, pergoloiden ja kioskien tulee olla mittakaavansa ja tyylinsä puolesta ympäristöön hyvin sopivia, esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoisia sekä puiston ja ranta-alueen toimintoja hyvin palvelevia.”43
Kylpylän vanha laituri on kaavassa merkitty alueeksi, jota ei saa täyttää ja jolle saa rakentaa laitureita. Vanhan kylpylärakennuksen paikalla tulisi kaavan mukaan olla historiallista rakennusta merkitsevä matala kivimuuri ja pensasaita. Tätä määräystä ei kuitenkaan ole
toteutettu, vanhan rakennuksen paikalla on ainoastaan epämääräinen ruohokenttä. Vanhan kylpylärakennuksen alueen sisälle on kuitenkin merkitty alueet, joille saa rakentaa kattamattoman
terassin. Vanhaa kylpylärakennusta edustanut Kylpylänaukio on kaavoitettu pysäköintipaikaksi.

41 Museovirasto. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY,
URL www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1553, konsultoitu 25.01.2016.
42 Helsingin kaupungin karttapalvelu. Asemakaava, 9. kaupunginosa, Kaivopuisto.
URL http://kartta.hel.fi/kaavapdf/10440.pdf, ladattu 15.10.2015.
43 Ibid.
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01 Kaivopuiston laiturin päähän pysähtyy Harakan, Särkän ja Kaivopuiston väliä liikennöivä yhteysalus.
02 Asfaltoitu rantareitti kulkee Ehrenströmintien eteläpuolella Mattolaiturilta kohti Kaivopuiston laituria.
03 Laiturin edustan Kylpylänaukio, historiallisen puistoakselin pääte, on nykyään pysäköintipaikka.
04 Rannassa sijaitsee Café Ursula. 05 Laiturin alkupäätä merkitsee valkoinen porttirakennelma.
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01 Vehreän puistoalueen korkeuserot tarjoavat pitkiä näkymiä. 02 Ursan tähtitorni on vuodelta 1926.
03 Ehrenströmintie nousee niemenkärjessä ja laskee taas kohti Kaivopuiston laituria.
04 Rakennuspaikan edustan Harakka on vilkkaan vesireitin varrella. 05 Kesällä matonpesijät valtaavat Mattolaiturin.
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Kaivopuiston laituri ja näkymiä keskikesällä.

Sama laituri sydäntalvella.

42
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“Helsinki on puoliksi merta ja maata, ja tämä kaksinaisuus luokin
sen tärkeimmän olemuksen. Helsinki on kivinen kaupunki: seinät kohoavat
suoraan peruskalliosta tai kadun kivetystä pinnasta. Kotikaupunkini
on ankara ja lempeä, askeettinen ja yksityiskohdissaan rikas,
monumentaalisen selkeä mutta samalla pienipiirteinen ruokkiakseen
mielikuvitustani ja kuvitelmiani.”
Juhani Pallasmaa
20+12 Muotoilutarinaa Helsingistä, s. 172.
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M E R E LL I N E N H E L S I NK I

Helsinki on maailman mittakaavassa pieni ja rauhallinen, vehreä pääkaupunki, jossa etäisyydet ovat
maltillisia. Elämä on kuitenkin kaupungin kompaktiudesta ja luonnonläheisyydestä huolimatta
Helsingissäkin kiireistä. Elinympäristömme on täynnä erilaisia visuaalisia ja auditiivisia ärsykkeitä.
Kiire on tällä vuosituhannella erilaista; internetin ja sosiaalisen median myötä olemme jatkuvasti
tavoitettavissa. Joskus kaupunkikontekstissa on hankala hengähtää ja ottaa askel taaksepäin.
Helsinkiläinen rentoutuu kaupungissa useimmiten viher- ja ranta-alueilla liikkumalla. Lähes kaikki
helsinkiläiset harrastavatkin liikuntaa44 ja kaupungin laaja rantavyöhyke on tähän tarkoitukseen
omiaan. Kaupunkiviheralueiden terveyttä edistävä vaikutus oli tuttu jo Kaivopuiston
alullepanijalle Henrik Borgströmillekin. Puistot ja viheralueet ovat rauhan keitaita
urbaanissa ympäristössä. Kaupungin kivisessä sylissä hiljaisia paikkoja tarjoavat kirkot,
kirjastot ja hautausmaat, jotka nekin liittyvät kiinteästi viheralueisiin. Rantaviiva ja meren läheisyys
tuovat mukanaan valtavasti mahdollisuuksia rauhoittumiseen ja virkistäytymiseen.
Helsingin kantakaupunki sijaitsee poikkeuksellisen lähellä avomerta. Avomerestä kaupungin erottaa
vain hajanainen saaristo, joka on luonteeltaan omalaatuinen esimerkiksi Tukholman valtavaan,
pirstaleiseen, paikoin jopa sisävesistöä muistuttavaan saaristoon verrattuna. Merenrannalla
sijaitsevan suurkaupungin saaristoksi Helsingin saaristo on poikkeuksellinen. Helsinki on
merellinen kaupunki ja sen vahvuus on sen kattavien puisto- ja viheralueiden lisäksi sen yli 200kilometrisessä45 rantaviivassa. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Vihreä ja merellinen Helsinkiselvitys vuodelta 2013 kartoittaa kaupungin strategioita viher- ja merialueiden hyödyntämiseksi.
2013 keväällä kaupungin strategiaan kirjattiin, että kaupunki ”edistää yritystoiminnan, matkailun
ja vapaa-ajan mahdollisuuksia ranta-alueilla ja saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymistä”46
Ranta-alueet ovat kaupunkikontekstissa ainutlaatuisia. Meren läheisyydessä on tuulisempaa ja
kylmempää kuin sisämaassa. Rantaviiva on arvokasta aluetta, se on reunavyöhyke kahden radikaalin
erilaisen maisemaelementin, meren ja maan, välissä. Helsingin vahvuus on rannan lisäksi
sen saarissa. Saaret ovat etenkin kesäkuukausina turistien suosiossa, kaupunkiluonto
saarilla on eksoottinen ja harvinainen asia ulkomaalaisille. Merellisyys ja rakentamattomat
virkistysalueet
keskellä
kaupunkia
koetaan
kummallisina
ja
kiinnostavina.
“Merellisyyttä on mahdollista käyttää matkailun edistämisessä huomattavasti nykyistä
intensiivisemmin. Urbaanin kaupungin ja merellisen luonnon vahva kytkeytyminen luo matkailijoille
kiinnostavan ympäristön, johon tutustumista pitää edistää. (...) Talvella meri näyttäytyy ulkomaisille
kävijöille erityisen eksoottisena.”47

44 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Vihreä ja merellinen Helsinki. Asemakaavaosaston selvityksiä 2013:4,
s. 13, URL www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/aos_2013-4.pdf, ladattu 29.01.2016.
45 Idem, s. 14.
46 Anna-Riitta Sippola, ‘Helsingin hieno saaristo on yhä vajaalla käytöllä’, Helsingin Sanomat 2.6.2013.
47 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Vihreä ja merellinen Helsinki. Asemakaavaosaston selvityksiä 2013:4,
s. 14, URL www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/aos_2013-4.pdf, ladattu 29.01.2016.
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Suomalaiset sääolosuhteet ovat joskus kaupunkielämänkin kannalta haastavat. Usein
kaupunkilainen suuntaa paikasta toiseen visusti villavaatteisiin kääriytyneenä, kasvot kiinteästi
kohti katua suunnattuina, silmät tarkkoina liukkaan jään tai vesilammikoiden varalta. Sääolosuhteiden laantuessa talven paukkupakkasista, loskasäistä tai kevään räntäsateista inhimillisiksi
kaupunkilaiset alkavat elää kaupungissaan eri tavoin ja elämä siirtyy lämmitetyistä sisätiloista ulos.
Kesäkuukausina helsinkiläiset elävät elämäänsä ulkona, hengittävät lämmintä ilmaa ja valoa,
viettävät taivaan alla kokonaisia yöttömiä öitä. Talvi tuntuu joskus kovin pitkältä ja lämmin kesä
jopa poikkeustilalta, josta on nautittava täysillä, niin paljon ja niin pitkään kuin mahdollista.
Vaihtelevat sääolosuhteet takaavat sen, että Helsingissä luonto on läsnä. Mikään syksy, talvi,
kevät tai kesä ei ole samanlainen. Helsinkiläinen tietää sen. Helsinkiläinen toivoo lämmintä
kesää, helteitä, lumista talvea, pakkasia, värikästä ja leutoa syksyä, aurinkoista kevättä.
Helsinkiläinen elää vuodenaikojen mukaan. Kevään ensimmäisinä aurinkoisina päivinä
helsinkiläinen pysähtyy autuas ilme kasvoillaan paistattelemaan auringossa, jonka säteet viimein
taas lämmittävät. Sääolosuhteiden salliessa helsinkiläinen viettää aikaa merenrannalla pyöräillen,
juosten, kävellen, ystäviään tavaten. Helsinkiläinen saattaa kulkea töihin kiertoreittiä nähdäkseen
meren, kävelläkseen läpi kauniin puiston. Viikonloppuaamuisin brunssikahvilat täyttyvät
aamupäivänsä ystävien seurassa viettävistä kaupunkilaisista, ranta-alueiden terassit taas
aamuisin koiranulkoiluttajista, jotka pysähtyvät kahville aurinkoon. Iltaisin auringonlaskua
ja sen värjäämää taivaanrantaa tarkastellaan viltteihin kääriytyneinä lasillisen ääressä. Kesä on
kuitenkin lyhyt, ja talvisaikaan elämä siirtyy sisätiloihin; maisemia tarkastellaan ikkunalasien läpi.
Kaupungin rantaviivalle on viime vuosien aikana noussut runsaasti erilaisia
uudisrakennuksia, niin pysyviä kuin väliaikaisiakin. Jätkäsaarta ja Kalasatamaa, tulevaisuuden
Helsingin uusia asuinalueita rakennetaan paraikaa meren välittömään läheisyyteen.
Kasvava
kaupunki
havahtuu
saarten
käyttöön
laajemmassa
mittakaavassa
kuin aikaisemmin, vaikka Helsingin historian aikana erilaisia kelluvia kaupunginosia
onkin suunniteltu kaupungin yhteyteen ainakin utopioiden tasolla.
Helsingin saaristo on pitkään ollut pääasiassa linnoituskäytössä, mutta monia
puolustusvoimien aikaisemmin suljettuja saaria on avattu tai ollaan paraikaa avaamassa yleisölle;
Lonnan saari Suomenlinnan edustalla sai kesäravintolan vuonna 2014 ja sille rakennetaan paraikaa
saunaa, Vallisaari ja Kuninkaansaari puolestaan avautuvat yleisölle virkistyskäyttöön
kesällä 2016. Vartiosaaren mielipiteitä herättänyt kaavoitusprojekti etenee kovasta vastustuksesta
huolimatta ja kaupunki laajenee itäisen saariston suuntaan.
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Vuoden 1968 Meri-Helsinki-utopiassa kaavailtiin kaupungin kasvavaan asuntotarpeeseen
vastaamista kantakaupungin edustalle sijoitettavan kokonaisen kelluvan kaupungin, keinotekoisen
saariston avulla. Tämän arkkitehteja puhuttaneen utopian yhteydessä Keijo Petäjä kirjoitti
seuraavasti Arkkitehti-lehteen kertoen omasta suhteestaan merialueisiin ja samalla vastustaen
merelle rakentamista omalla, arvokkaalla tavallaan: ”Minusta tuntuu, ettei tällaisia ympäristöään
pitkälle hallitsevia rakennuksia voi olla määrättömästi. Oleellista ehkä olisi, että ne palvelisivat
kollektiivisia tarpeita, jolloin ne olisivat periaatteessa samalla tavoin kaikkien käytössä, kuten tila,
johon ne on sijoitettu. (…) ja sitä paitsi, mitä enemmän Helsinkiin tulee asukkaita, sitä suuremman
merkityksen saavat kaupungin rannat ja niihin liittyvät merialueet. Meillähän ei ole varsinaista
tilanpuutetta, joten olisi kohtalokasta ryöstää itseltään mahdollisuus kokea Helsingin merelliset
luonnonarvot sellaisina, kuin ne vielä ovat koettavissa. Erityisen kohtalokasta tämä olisi siksi,
ettei näitä mahdollisuuksia ole ehditty kunnolla edes tiedostaa, niiden laajemmasta
hyväksikäytöstä puhumattakaan.” 48
Helsinki on onneksi ottanut merialueiden ja rantaviivan käyttöönottamisessa erinäisiä askeleita
sitten 1960-luvun lopun. Myös kaupungin uuteen yleiskaavaan kuuluu strategia nimeltään
Meri-Helsinki. Merellisen strategian taustoja ja tavoitteita kartoittavassa julkaisussa
Meri-Helsinki yleiskaavassa todetaan muun muassa seuraavaa: “Myös urbaani ranta voi olla
virkistyksen ja harrastustoiminnan kannalta tärkeä. Rantabulevardit kohtaamispaikkoina, viihtymisja virkistysympäristönä voivat olla aivan yhtä merkittäviä kuin luonnonrannat toisaalla. Esimerkiksi
kelluvat uimalat kantakaupungin välittömässä läheisyydessä voivat olla paitsi urbaanin
kaupunkielämän myös matkailun ja imagon kannalta merkittäviä.” 49
Rantaviivan aktivoinnin ja saunakulttuurin yhteys on tosiaan huomattu Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa: “Merellisyyden yhdistämisessä Suomen yhteen keskeisimpään identiteettitekijään, saunaan ja saunomiseen on Helsingissä edelleen runsaasti potentiaalia. Ensimmäiset esimerkit yleisistä rantasaunoista on olemassa, mutta saaristo ja kaupungin pitkä
rantaviiva tarjoaa edelleen runsaasti potentiaalia saunomisen kautta syntyvän Suomi-kokemuksen
tuotteistamiseen. Saunojen ohella meriuimalat ja talviuintipaikat ovat tulevaisuuden Helsingissä
vetovoimatekijä paitsi virkistyksen myös kaupungin tunnettuuden ja matkailun näkökulmasta.”50

48 Keijo Petäjä, ‘Meri-Helsinki’, Arkkitehti 3/1968, s. 35-36.
49 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Meri-Helsinki yleiskaavassa. Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:18,
s.11, URL www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2013-18.pdf, ladattu 29.1.2016.
50 AOS 2013:4, s. 15.
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S U O M A L A I N E N S A UN A

Yksinkertaisimmillaan sauna on huone tai rakennus, jossa hikoillaan kiukaalle heitetyn löylyveden
luomassa lämmössä ja kosteudessa. Se on monista maailman kulttuureista tutun, vuosituhansia
vanhan hikoilukylpyperinteen suomalainen muoto, olennainen osa suomalaista kansankulttuuria,
kansakuntamme kehto. Saunoissa on perinteisesti synnytty, kuoltu ja parannettu, ne ovat
olleet puhtauden temppeleitä, parantamisen ja puhdistautumisen tyyssijoja. Saunan merkitys
suomalaisessa kulttuurissa on kiistaton.
Saunan historia ei ole sataprosenttisesti selvillä, mutta alun perin saunan arvellaan saapuneen
Suomeen idästä. Saunatietäjä Martti Vuorenjuuren mukaan nykyaikainen saunakulttuuri on
“lännestä tulevan keskiaikaisen ja idästä tulevan venäläisen saunakulttuurin yhteenliittymä”.51
Onkin varsin merkittävää, että alun perin muualta tulleesta konseptista on aikojen saatossa tullut pienen kansamme oma, erityinen ja arkisella tavalla pyhä paikka ja niinkin kiinteä
osa suomalaista kulttuuria. Saunan kehitys sen alkukantaisesta maakuoppaan sijoitetusta versiosta
nykypäivän korkean teknologian kokonaisuudeksi on merkittävää Suomen kaltaisessa
pieniväestöisessä maassa. Sauna on säilynyt suomalaisena rentoutumisen tilana halki vuosisatojen
ja sen muodonmuutokset ovat kautta aikain heijastaneet ympäröivän maailman muutoksia.
Saunan kehityskaari entisajoista nykyhetkeen on vaiheikas; se on siirtynyt erillisrakennuksista piharakennuksiin ja sitä kautta edelleen huoneistoihin ja asuntoihin, puisesta tuhkan mustaamasta
savusaunasta on siirrytty nykyaikaisiin, puhtaisiin ja kaakeloituihin tiloihin. Saunatuntija
Pekka Tommila jakaa historian saunatypologiat seitsemään eri sukupolveen52, Keijo Taskinen
lisää luokitteluun vielä kahdeksannen, nykyaikaisimman saunatyypin53:
I muinaissauna, kivikauden maakuoppasauna
II alkusauna, pronssikauden maasauna
III kantasauna, rautakauden savusauna
IV pihasauna, 1600-luvun ulossavuava kertalämmitteinen uunikiuassauna
V asuntosauna, 1920-luvun ulossavuava jatkuvalämmitteinen kamiinakiuassauna
VI huoneistosauna, 1960-luvun sähkölämmitteinen sauna
VII kotikylpylä, 1980-luvun varaava sähkölämmitteinen älykiuas
VIII liikkuva sauna; perinteisen saunan elementtejä vapaasti yhdistelevä siirrettävä sauna

01 Hiustenpesua saunassa. Aarne Pietinen, Helsingin kaupunginmuseo.
02 Tunnelmaa helsinkiläisessä saunassa. Kuvaaja tuntematon, 1900-1929, Helsingin kaupunginmuseo.
52

51 Martti Vuorenjuuri, Sauna kautta aikojen, Otava, Helsinki, 1967.
52 Pekka Tommila, ‘Saunojen seitsemän sukupolvea’, Sauna 2/2008, s. 4-9.
53 Keijo Taskinen, Sauna – puhtaasti suomalainen, Kirjakaari, Jyväskylä, 2011.
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Ensimmäinen suomalainen sauna oli maakuoppasauna; helposti siirrettävä, kalastukseen ja
metsästykseen vahvasti nojaavien esi-isiemme paikasta toiseen kulkeva puhdistautumispaikka.
Ensimmäisissä saunoissa maahan kaivetussa kuopassa poltettin kivikasan sisälle koottuja polttopuita,
jotka lämmittivät tämän alkukantaisen kiukaan kivet hehkuvan kuumiksi. Kivien riittävästi
lämmettyä kuopan ylle viritettiin puuranka, joka peitettiin eläinten nahoilla telttamaisen rakenteen
muodostamiseksi. Näin helppoa oli alkukantainen suomalainen hikikylpeminen.
Seuraavaksi maakuoppasaunatypologiasta kehittyi maasauna. Tämä kehitys kielii metsästys- ja
kalastuskulttuurin kehittymisestä alkeelliseksi maanviljelykulttuuriksi ja tämän kulttuurisen
muutoksen tuomasta asutuksen vakiintumisesta. Tommila esittää artikkelissaan maasaunan
kehittymisen syyksi kotarakenteen huonoa soveltumista saunaksi. Maasauna oli nelinurkkainen
kammio, jossa oli tasainen maalattia. Maasaunat oli rakennettu rinteeseen; rakentaminen helpottui
kun neljän ulkoseinän rakentamisen sijaan rinteeseen rakennettavaan saunaan täytyi rakentaa
ainoastaan yksi ulkoseinä. Maasaunan kivistä koottu kiuas sijaitsi yleensä ulkoseinän nurkassa.
Lauteet olivat maasaunassa maalattialle asetettuja puunrunkoja peräseinällä.
Rautakausi toi mukanaan hirren rakentamiseen liittyviä uusia innovaatioita. Rautasahalla toteutettu
nurkkasalvos oli uuden saunatypologian, maan päälle viedyn savusaunan, mahdollistava uusi
innovaatio. Hirret olivat alun alkaen pyöreitä, piiluamisen yleistyttyä ne tehtiin suorina. Kolmannen sukupolven saunat olivat maan päälle sijoitettuja mökkejä, joissa
oli neljä hirsirakenteista ulkoseinää ja loiva harjakatto. Kiuas oli näissäkin saunoissa kivistä ladottu ja
se sijoittui edelleen ovensuunurkkaan. Tommila kutsuu tätä typologiaa kantasaunaksi;
tähän tapaan toimivia saunoja oli suomalaisista saunoista suurin osa vielä 1930-luvullakin.
Savusaunaperinteen hiipuminen johtuu pitkälti savusaunan paloturvallisuudesta. Kaupungeissa savusaunojen rakentaminen kiellettiin jo 1700- ja 1800-luvun taitteessa, jolloin
kaupunkisaunoihin
määrättiin
paloturvallisuuden
vuoksi
muurattavat
uunikiukaat. Suomen noin kahdesta miljoonasta54 saunasta on savusaunoja enää noin 25 000.55

Ensimmäisen maailmansodan aikoihin muuratun uunikiukaan rinnalle keksittiin metallinen
pönttökiuas. Kyseessä oli edelleen kertalämmitteinen kiuas, mutta sen etu oli keveydessä ja taloudellisuudessa; polttopuita kului vähemmän kuin muuratussa kiukaassa. Saunomiseen liittyvissä
asioissa mielipiteitä on monia. Metallirakenteisen kiukaan syntyä on sanottu korkealaatuisen
saunakulttuurin tuhoksi; kiveen verrattuna nopeasti kuumenevien metalliosien koetaan
pilanneen löylyn miellyttävyyden ja nautinnollisuuden sen yllyttyä liian kovaksi. Moni pitää savusaunaa ainoana aitona saunana; moni on sitä mieltä, että savun aromatisoimat kivet ja
savun tuoksu saunassa on oleellinen asia saunakokemuksen laadun kannalta.
Pula-ajalla keksittiin todellinen tapa säästää polttopuita, nimittäin jatkuvalämmitteinen
kamiinantapainen peltikiuas. Tässä keksinnössä vallankumouksellista oli, että puita pystyi
polttamaan erillisessä ulossavuavassa tulipesässä saunomisen aikana. Savu ei siis siirtynyt
ulos kiuaskivien väleistä vaan tulisijan lämpö siirtyi metallirungon kautta kiuastilaan.
1940-luvulla materiaalipula ajoi saunat pois piharakennuksista osaksi asuinrakennusta ja saunat
siirtyivät asuinrakennusten kellareihin tai siipirakennuksiin. Piharakennuksia ei siis enää
rakennettu tai niitä käytettiin kylminä liitereinä. 1950-luvun uutuus oli sähkölämmitteinen
kiuas, joka oli keksitty jo ennen talvisotaa 30-luvun loppupuolella. Keittiöihin sähköliedet olivat
rantautuneet vastikään ja sähkön käytön helppous kiehtoi kotioloissa niin kovin, että se rantautui
myös saunoihin. Sähkökiukaan lämmittäminen oli luonnollisesti helpompaa puulämmitteisen
saunan lämmittämiseen verrattuna, eikä asuntosaunoihin enää tarvinnut kantaa polttopuita.
Sähkökiukaan ansiosta sauna oli myös ensimmäistä kertaa vapaasti sijoitettavissa
minne tahansa rakennuksessa, koska savua ei syntynyt eikä savupiipulle täten ollut tarvetta.
Ensimmäiset sähkökiukaat olivat jatkuvalämmitteisiä, mutta ne oli helppo kytkeä pois päältä.
1950-luvulla alkoi sähkökiukaiden teollinen massatuotanto, ja puukiukaita korvattiin
sähkökiukailla. “Sähkökiukaan myötä hävisi viimeinenkin savunaromi saunasta ja tilalle saatiin
vain tukahduttava kuivuus. Mutta olipahan niin modernia että!” 56 1970-luvulla
sähkösaunoja alettiin sijoittaa uudiskohteissa kaupunkiasuntoihin ja kerrostaloihin,
jopa yksiöihin. Huoneistosaunoista tuli moderneja kotikylpylöitä.

Keskiajalla yleistynyt savupiippu saapui hiljalleen myös saunarakennuksiin. Savusauna havaittiin
ilmeisen palovaaralliseksi, ja muurattu, savupiipun kautta ulos savuava kertalämmitteinen
uunikiuas todettiinkin huomattavasti turvallisemmaksi. Luonnonkivistä muurattu kiuas varasi
lämpöä huomattavasti pidempään kuin kasoiksi ladotut savukivikiukaat. Ensimmäiseksi
savupiippu levisi mallassaunoihin läntisessä Suomessa. Sitä kautta keksintö päätyi myös pihasaunoihin, joista tulikin tärkeä osa pihapiiriä. Pihasaunat levisivät maalta kaupunkien laidoille
1800-luvulla ja niitä oli runsaasti vielä 1950-luvullakin. Omakotitonttien koko kuitenkin pieneni
kaavoituksellisista syistä 1960-luvulla ja pihasaunojen rakentaminen loppui tilanpuutteen vuoksi.

Suomalaiset olivat kuitenkin tyytymättömiä kaupunkisaunojen sähkökiukaisiin; puukiukaan
lempeitä löylyjä kaivattiin kovasti. Kiuasteollisuus vastasikin kansan toiveisiin sähkökiukaan ja
pönttökiukaan yhdistelmällä, varaavalla sähkökiukaalla. Sähkökiukaiden voittokulku jatkuu
edelleen, joskin puulämmitteinen sauna on edelleen monen suomalaisen mielestä se ainoa oikea
sauna. Puukiukaiden pehmeistä löylyistä suomalainen nauttii nykyään pääasiallisesti kuitenkin
usein erillisrakennuksissa sijaitsevissa mökkisaunoissa, kodeissa käytössä on useimmiten sähkökiuas.

54 Tilastokeskus. Asuminen - rakennukset ja mökit.
URL http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_asuminen.html, konsultoitu 03.05.2016.
55 Tommila, Pekka, s. 7.

56 Tommila, Pekka, s. 9.
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S A UN A KUL T T UU R I

Saunaan kätkeytyy kokonainen kulttuuri. Saunaan on perinteisesti liittynyt joukko mytologiaa,
uskomuksia ja tarinoita. Saunassa on perinteisesti uskottu asuvan saunan hengen tai saunatontun,
josta esimerkiksi Sakari Pälsi lausuu näin: “Saunastani aluksi puuttui haltia ja se autiona ja
asumattomana tuntui tylyltä. Kaiketi se sitten sai haltiansa, ja hyvääsuovan saikin, sellaisen hiljaisen
saunatontun, joka kärsivällisesti kuuntelee kaikkea, kaikkea myös koettaa ymmärtää eikä aiheetta
häiritse ketään.”.57 Saunan henkeä ei perinteisesti saanut suututtaa, eikä saunassa esimerkiksi saanut
kiroilla. Saunoa ei myöskään saanut lauantaisin liian myöhään jottei sunnuntain lepopäivään liittyviä
sääntöjä tullut rikottua.58 Saunasta lähdettäessä saatettiin myös lyödä löylyä kahdesti,
ensimmäinen kauhallinen itse saunalle ja toinen sen tontulle. Saunaan liittyy oman mytologiansa lisäksi
oma, pääasiassa luonnonmateriaaleista toteutettu esineistönsä sekä alueellinen sanastonsa;
Länsi-Suomessa koivunoksista sidotaan vihta, Itä-Suomessa vasta. Karjalainen sauna on kyly, kun taas
yleisesti maassamme käytetyt sanat laude, kiuas ja löyly ovat sanoja joita ei muista kielistä löydy.
Sauna on ainutlaatuinen paitsi konseptina, myös rakennustypologiana. Se on kenties kuumin paikka,
johon ihminen menee uudelleen ja uudelleen vapaaehtoisesti ja vielä kaiken lisäksi nauttiakseen.
Terminä sauna käsittää nykyään itse löylyhuoneen lisäksi sitä ympäröivän tiukan toiminnallisen
kokonaisuuden tukitiloineen; pesuhuoneen, pukuhuoneen sekä mahdollisen ulkoyhteyden
vilvoittelua varten, kontekstista riippuen. Alun perin saunassa lämmitettiin erillisen tulipesän päällä
myös pesuvesi, mutta nykyään moneen saunaan liittyy erillinen pesuhuone. Perinteisesti saunassa on
saattanut olla erillinen eteinen, joka on toiminut myös pukuhuoneena, nykyään pukuhuoneista on
tullut suurempia ja niihin on yhdistetty myös vilvoittelun mahdollisuus. Saunan erilaiset variaatiot
(hikimajat, parvisaunat, jurttasaunat, kellarisaunat jne.) ovat edelleen käytössä.
Saapuminen saunaan on yksi tärkeä osa kokemusta. Ranta- ja mökkisaunoille vie usein polku, joskus
metsän keskellä, joskus pihapiirissä. Yleisissä saunoissa saapumisriitti on erilainen ja kytkeytyy
kaupunkimaisemaan. Saunan tunnelmaan ja mielentilaan virittäydytään saapuessa, saavuttiin
saunaan sitten pelkkään pyyhkeeseen kääriytyneenä tai kaupunkikontekstissa vaatetettuna.
Siinä missä ennen sauna lämmitettiin ruumiillista, raskasta työtä tekeville, puhdistautumisen tarpeessa
oleville maalla asuville jopa kahdesti päivässä59, ei keskivertosuomalainen enää sauno yhtä usein.
Suihku on korvannut saunomisen yleisenä päivittäisenä peseytymisen muotona. Sauna on monelle
nykysuomalaiselle eräänlaista arjen luksusta; ehkä saunotaan kerran viikossa, kerran kuukaudessa
tai vain juhlasaunassa jouluaattona tai juhannuksena. Sauna saatetaan lämmittää kovilla pakkasilla
tai erityisen rentoutumisen tarpeeseen. Sähkön hinnan vuoksi saunan lämmittäminen ei
kaupunkiasunnoissa ole jokapäiväistä hupia ja se tuntuu jopa huikentelevaiselta etenkin yksin asuessa.

57 Sakari Pälsi, Kotoisen kylyn seikkoja, Otava, Helsinki, 1960, s. 13.
58 Suomen Saunaseura. Liian myöhään saunassa.
URL http://www.sauna.fi/saunatietoa-2/saunakulttuuria-2/liian-myohaan-saunassa-2/, konsultoitu 13.04.2016.
59 Pälsi
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Sauna on tila, jolla on selkeä ja yksiselitteinen käyttötarkoitus, saunominen. Sauna on ainoa
koteihimme lonkeronsa ulottanut nykymaailmassa puhtaasti nautintoa ja terveyttä edistävä, tosin
tietysti historiallisesti hygienian kannalta oleellinen tila. Mikään muu kansallinen perinne ei itsessään
ole näin laajasti ulottunut koteihimme ja kaupunkeihimme, ei mikään toinen tila ole niin luontaisen
suomalainen kuin kesämökeiltämme, kodeistamme ja kaupungeistamme löytyvä sauna. Sauna
on myös tila, jossa on poikkeuksellisesti käytössä aidosti koko tilavuus, koko tila pelkän lattiapinta-alan sijaan, saunassa tilan koko ja korkeus vaikuttavat ratkaisevasti löylykokemukseen.

Suomalainen viekin ulkomaalaisen vieraansa saunomaan mielellään ja on usein lähes vakuuttunut
siitä, että vieraatkin rakastuvat päätä pahkaa saunomiseen. Löylyn sietäminen on kuitenkin puhtaasti
tottumiskysymys, emmekä aina muista pitää mielessä sitä, kuinka läpitunkevan voimakas
ja vieras aistikokemus sauna voi ulkomaalaiselle saunomiseen tottumattomalle keholle ja mielelle
olla; saunaan tottumaton keho reagoi usein äärimmäiseen kuumuuteen eri tavoin kuin siihen
tottuneen ja kuuman ja kylmän kontrasti yhdessä lämpötilojen tuomien aistihavaintojen saattaa
joskus aiheuttaa kokemattomille jopa pelkoa.

Saunatapahtuma on suomalaiselle tärkeä ja henkilökohtainen kokemus. Rakennustaiteellisesti ja
rakennusteknisestikin sauna jakaa mielipiteitä, eikä absoluuttisia huonoja tai hyviä saunoja oikeastaan
ole olemassa. Saunan hyvyys ja kauneus on täysin sen käyttäjän silmässä, ja itse rakennettuja,
“maailman parhaita” saunoja onkin Suomessa varmasti miljoonia.

Saunakulttuuriin
liittyy
olennaisena
osana
alastomuus,
joka
on
lähtöisin
puhdistautumisen tarpeesta. Suomalainen kokeekin harvoin tarpeelliseksi peitellä
alastonta kehoaan varsinkaan tutussa seurassa saunoessaan. Joissain julkisissa saunatiloissa uima-asuja
saa käyttää saunoessa, mutta siihen on harvalla tarvetta. Alastonta kehoa ei tee saunassa mieli
peittää millään; saunan alastomuuteen liittyy jotain muutakin, jotakin syvempää kuin pelkkä paljas
iho: riisuutuessa riisutaan jotain muutakin kuin vaatteet, vapaudutaan rooleista, keskitytään
olennaiseen: kehoon ja mieleen.

Fysikaaliseksi tapahtumaketjuksi avattuna perinteisen saunan toimintaperiaate on äärimmäisen
yksinkertainen: kiukaan tulipesään sytytetään tuli ja palava puu luovuttaa lämpönsä yllään
lepääville kiuaskiville. Kivien kuumennuttua riittävästi ja tulen sammuttua kiville heitetään vettä, joka
haihtuu vesihöyryksi. Lämpö ja vesihöyry leviävät tilaan, johon ihminen tulee hikoilemaan. Tuohon
fysiologiseen ilmiöön kiteytyy saunan fenomenologinen ulottuvuus. Nimenomaan tuossa yksinkertaisuudessa, alkukantaisessa tulen ja veden kohtaamisessa piilee saunan mystiikka, eikä tuota
mystiikkaa kykene hämärtämään edes saunan ympärille aikojen saatossa muodostunut kerros
teknologisia innovaatioita. Saunan ydin on edelleen sama kuin tuhansia vuosia sitten, ja se piilee
peruselementeissä; löylyssä yhdistyvät kivi, vesi, ilma, tuli, puu ja savu. Saunan aistimaiseman
ytimessä on ihmiskeho ja sen suurin elin, iho, keskellä lämpötilakontrasteja. Saunatapahtumassa
siirrytään kuumasta kylmään ja taas takaisin.
Sauna on luonnollinen asia meille, joiden kulttuuriin se olennaisena osana nivoutuu. Vauvasta
saakka saunoneen suomalaisen keho on tottunut saunomisen aiheuttamiin fyysisiin reaktioihin.
Sauna on myös suomalainen vientituote, montaa ulkomaalaista kiehtova, maailmalla laajasti
tunnettu konsepti. Suomalaisia saunoja on maailmalla paljon, ja monesti ulkomaille muuttava
suomalainen rakentaa itselleen saunan omaan uuteen asuinmaahansa. Suomessa vierailevat
ulkomaalaiset viedään usein saunomaan, kokemaan jotakin supisuomalaista. Suomen Saunaseura
jopa järjestää Suomessa virkakautensa aloittaville diplomaateille oman diplomaattisaunansa.

Moni saunakulttuuriin vihkiytymätön saattaa helposti ajatella alastomuuden jollain tapaa
liittyvän seksuaalisuuteen, mutta suomalaisessa saunassa ei kuitenkaan ole minkäänlaista
seksuaalista tai “turmiollista” vivahdetta. Martti Vuorenjuuri toteaa kirjassaan, kuinka merkittävää
on, että nykymaailmassa on säilynyt sellainen saunakulttuuri kuin meillä, “kun roomalaistenkin
kylpyläkulttuuri, “lihan katedraalit” nautinnonhimoineen veivät keisarikunnan tuhoon.”58
Jos roomalaiset kylpylät olivatkin lihallisia katedraaleja, olisi suomalainen sauna kenties
hengellinen kappeli. Alastomuuden seuraus on suomalaisessa saunassa kehon ja mielen symbioosi,
tietty saunan mahdollistama mielentila.
Saunalla on perinteisesti ollut ja on edelleen tietty sosiaalinen ulottuvuus. Kautta aikojen on
suomalaisessa saunassa pidetty neuvotteluja ja käyty luottamuksellisia keskusteluja. Saunoissa
on solmittu sopimuksia ja uskottu salassapidettäviä asioita, puhuttu vaikeista ja kipeistä asioista.
Saunan sosiaalisuuteen liittyy kuitenkin tietty paradoksi, kontrasti henkilökohtaisen aistikokemuksen
ja yhdessä koetun sosiaalisen kokemuksen välillä. Saunassa jokainen on kehossaan ja sen
aistihavainnoissa yksin, saunan kokee jokainen tavallaan, joka ei ole jaettavissa. Sosiaalisena
kokemuksena saunomisen voi kuitenkin jakaa muiden kanssa.

58 Vuorenjuuri, s. 35.
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Terveyshyötyjä saunalla on todistetusti useita, ja Suomen Saunaseura, lääkäreiden vuonna 1937
perustama saunakulttuurin edistäjä ja sitä dokumentoiva yhdistys, perustettiin saunan
terveydellisten vaikutusten ja rakennusfysikaalisten ratkaisujen tutkimiseksi sekä saunakulttuurin
dokumentoimiseksi ja levittämiseksi.59 Nykyisin Helsingin Lauttasaaren Vaskiniemessä sijaitseva,
neljä savusaunaa, kaksi puusaunaa ja yhden sähkösaunan käsittävä saunatalo
rakennettiin tutkimussaunaksi.60
Saunomisen merkittävimmät fysiologiset aspektit liittyvät verenkiertoon. Lämmön ansiosta
verisuonet laajenevat ja sydämen syke tihenee. Pintaverisuonet laajenevat ja aiheuttavat ihon
punoitusta. Saunan aiheuttamista terveyshyödyistä suurin on kuitenkin henkinen; sauna
lisää endorfiinin eritystä aivoissa ja sen lämmin ja turvallinen syli tutkitustikin rentouttaa.61
Hikoiluhoidot ovat kautta aikain olleet tunnettuja tehokkaina kuona-aineiden poistajina, ja
nesteytys onkin saunoessa erityisen tärkeää.
Kiistaton on myöskin saunomisen henkinen vaikutus suomalaisen psyykeen, ei pelkästään
rauhoittumiseen ja hiljentymiseen liittyen vaan kuten Sakari Pälsi “keveiden kirjoitelmien” kokoelmaksi
kutsumassaan kirjassaan toteaa; “saunan henkiset ja nimenomaan siveelliset vaikutukset
ovat epäilemättä suuret ja ansiokkaat, vaikkemme me suomalaiset tietysti huomaa niitä, koska
olemme lapsuudesta alkaen saunaan suorastaan kiinnikasvaneet. Vaikkemme väittäisikään, että monet
perisuomalaiset ominaisuudet, kuten mielentyyneys, pelkäämättömyys, sitkeys ja sisukkuus olisivat
saunassa syntyneitä, saatamme uskoa niiden siellä kasvaneen ja vahvistuneen.”62

Suomalainen saattaa usein nauttia saunajuomanaan esimerkiksi olutta, mutta päihtyminen ei
saunomisen yhteydessä ole suositeltavaa eikä turvallistakaan. Omassa saunassaan jokainen
saunoo kuten tahtoo, mutta julkisissa saunoissa alkoholin suhteen tehdään erilaisia
linjauksia. Alkoholia tarjoavat saunat saattavat profiloitua etenkin nuorten keskuudessa ns.
juhlasaunoina. Tällaiset saunat eivät kenties ole saunarauhaa ja hiljentymistä
etsivälle parhaita paikkoja ainakaan viikonloppuiltaisin. Alkoholin kuulumisesta saunaan
voikin olla montaa mieltä; toisen mielestä alkoholia saa nauttia, toisen mielestä ei. Saunalehden 4/2012 haastattelussa Saunaseuran vanhin, artikkelin julkaisun hetkellä 88-vuotias
professori Erkki Helamaa toteaa, että hänen mielestään “puolukkapore on ainoa oikea saunajuoma.”63
Sauna on jollain tapaa myös pyhä paikka, entisaikojen parantamisen pesä,
“köyhän apteekki”. Saunassa on tietty hengellinen aspekti, se on arvostettu tila ja tapahtuma.
Saunan kehollisuus ja henkisyys vetää hiljaiseksi. On sanottukin, että sauna “on kuin kirkko.”
Nykysauna jatkaa vanhaa perinnettä ja luo uutta maailmassa. Sauna tilana ja rakennustypologiana tullee tulevaisuudessakin heijastamaan ympäröivän kulttuurin ja ajan muutoksia,
ja juuri näin kuuluukin tapahtua. Suomalainen nykysauna perustuu kuitenkin alkusaunaan
ja kantasaunaan, eikä saunan sija suomalaisen maailmassa ole uhattuna.

Saunomiseen liittyy monenlaisia, kirjoittamattomiakin sääntöjä. Saunalla on oma etikettinsä, joka
sanelee saunarauhan takaamisen jokaiselle saunojalle. Muille annetaan saunassa tilaa; jokainen saa
joko puhua tai olla puhumatta. Saunominen irrottaa monen kielenkantoja, mutta äänenvoimakkuuden ei silti tule nousta niin, että muut saunojat häiriintyvät. Saunasta voi yhtäläisesti nauttia
täydessä hiljaisuudessa; Saunaseurankin saunoista yksi on hiljainen sauna niille, jotka kaipaavat
sanatonta saunakokemusta tai hetken hiljaisuutta. Saunaseuran saunarauhassa todetaan myös esimerkiksi, ettei uskonnosta tai politiikasta puhuminen ole saunassa korrektia; saunassa ei saa riidellä.

59 Suomen Saunaseura. Saunaseuran tarkoitus.
URL http://www.sauna.fi/saunaseura/saunaseura/, konsultoitu 25.02.2016.
60 Tuomo Särkikoski, Kiukaan kutsu ja löylyn lumo, Gummerus, Helsinki, 2012, s. 26.
61 Suomen Saunaseura. Saunan terveysvaikutukset.
URL http://www.sauna.fi/saunatietoa-2/sauna-ja-terveys-2/saunan-terveysvaikutukset-2/,
konsultoitu 13.04.2016.
62 Pälsi, s. 119-120.
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63 Leena-Kaisa Simola, ‘Saunojen seitsemän sukupolvea’, Sauna 4/2012, s. 15.
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1800-luvulla kaupunkitonteilla oli vielä runsain määrin piharakennuksissa olevia saunoja, mutta
niiden rakentamista rajoitettiin paloturvallisuussyistä runsaalla kädellä. Ratkaisu kaupunkilaisten
saunomis- ja peseytymistarpeeseen oli maksullisten yleisten saunojen synty. Sellaisia olikin 1800luvulta aina 1930-luvulle saakka Helsingissä runsain määrin, joidenkin lähteiden mukaan yli 150.63
Vielä vuonna 1907 kaupungissa oli 49 yleistä saunaa ja kylpylaitosta.64
Kantakaupungin alueella yleisiä saunoja on ollut pitkälti yli kolmekymmentä. Kattavia karttoja
entisaikojen saunoista ei ole, mutta Yleisradion toimittaja Seppo Heikkinen on koonnut
helsinkiläisten avustuksella kaupungin yleisiä saunoja kartalle.65 Punavuoren työläiskaupunginosa
on kartan perusteella ollut oikea yleisten saunojen keskittymä; saunoja on ollut esimerkiksi
Viiskulmassa, Punavuorenkadulla, Pursimiehenkadulla, Iso Roobertinkadulla ja Uudenmaankadulla.
Ullanlinnan tunnetuin sauna oli osoitteessa Pietarinkatu 14 sijainnut, 1906 perustettu sisäpihan
sauna, jonka sulkeminen päiväkodin rakentamisen vuoksi vuonna 1990 herätti jopa
kansalaisvastustusta.66 1800-luvun lopun varsin karulla Tähtitorninvuorella, silloisella
Ulriikaporinvuorella, sijaitsi pieni Dahlströmin sauna, puurakenteinen mökkimäinen sauna.67
Kaupunkisauna on perinteisesti ollut kaupunkikontekstin hygieniatarpeeseen vastaava työväen
puhdistautumispaikka, jossa on tarjottu myös pesijöiden ja kuppaajien palveluita. Kuppauksen
säilyminen elinvoimaisena parannuskeinona johtuukin puhtaasti saunakulttuurin säilymisestä.68
Ensin lähiöiden rakennuksen myötä yleistyneiden talosaunojen, sittemmin asuntosaunojen
yleistyttyä julkiset saunat ovat kuitenkin kohdanneet mittavan kadon, eikä kantakaupungin
alueelta löydy ympäri vuoden avoimia yleisiä saunoja enää kuin neljä; Hermannin, Arlan ja
Kotiharjun saunat sekä Kulttuurisauna. Kaupunkilaisten Sompasaareen itse rakentama
Sompasauna käsittää kaksi saunaa, joista toinen on auki kesäisin, talvisin yleisölle avoinna on
pienempi sauna joka täytyy lämmittää itse. Jätkäsaareen on suunniteltu toteutettavaksi
korttelisaunaa, Hernesaaren rantaan nouseva, ravintolatilat käsittävä Löyly-niminen
saunakompleksi on puolestaan paraikaa rakenteilla.

Sauna Marie-Bad (1829-1914) Kruununhaassa, Mariankatu 13 A. Kuvassa saunan sisäänkäynti sisäpihan puolella.
Signe Brander, 1913. Helsingin kaupunginmuseo.
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64 Helsingin Sanomat. Kertomuksia keskustan kortteleista.
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66 Sampsa Oinaala, ‘Sukupolvenvaihdos lauteilla’, Seura, 33/2010, s. 46-51.
67 Finna. Ulriikaporinvuori (=Tähtitornin vuori, Tähtitorninmäki), Dahlströmin sauna nähtynä
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Kotiharjun sauna on toiminut Harjutorinkadulla vuodesta 1928. Miesten ja naisten saunat ovat
puulämmitteisiä, lisäksi kiinteistössä on yksi sähkölämmitteinen tilaussauna. Lisäksi saunalta saa
ostaa vastoja, vuodenajan salliessa tuoreina, muulloin pakastettuina. Saunan vilvoittelu tapahtuu
Harjutorinkadulla, ja kylmässä pakkasilmassa pyyhkeet ympärillään vilvoittelevassa saunojien
joukossa aistiikin vanhojen helsinkiläisten julkisten saunojen henkeä.
Kalliossa Kaarlenkadun ja Helsinginkadun kulmassa 1929 toimintansa aloittanut Sauna
Arla lämpiää maakaasulla ja puulla. 1950-luvulla perustettu Sauna Hermanni Hämeentiellä on
puolestaan sähkölämmitteinen. Sisäänkäynti tapahtuu kerrostalon sisäpihan kautta.
Hakaniemenrannassa sijaitseva, arkkitehti-suunnittelijapariskunta Tuomas Toivosen ja Nene Tsuboin
suunnittelema, rakennuttama ja ylläpitämä, Alvar Aallon taannoisesta lausunnosta nimensä saanut
pellettilämmitteinen Kulttuurisauna perustettiin vuonna 2013. Kulttuurisauna ei vastaanota yli
kolmen hengen seurueita vaan pyrkii pysymään retriittimäisen rauhoittumisen tyyssijana.
Kaupunkikylpylämäistä tunnelmaa voi tänä päivänä Helsingissä aistia parhaiten arkkitehti
Väinö Vähäkallion suunnittelemassa Yrjönkadun uimahallissa ja tietysti trendikkäissä day spatyyppisissä, yksityisissä kauneushoitoja tarjoavissa paikoissa, joista moni myös sijaitsee historiallisessa
kiinteistössä kantakaupungin alueella.
Helsingin Sanomat uutisoi Pihlajasaaren kesällä 2015 opiskelijaprojektina rakennetusta väliaikaisesta
Aalto-saunasta kertovan artikkelin yhteydessä, että ”Helsingissä on huutava pula julkisista
saunoista”69. Saunoista onkin uutisoitu laajasti viime aikoina, ja julkisten saunojen kasvavaan
tarpeeseen ollaan pikku hiljaa heräämässä.
Muissa suomalaisissa kaupungeissa julkisten saunojen tilannetta voisi kenties luonnehtia vielä
Helsinkiä huonommaksi; Tampereella työläiskaupungin saunaperinteestä on jäljellä enää neljä
luonteikasta kaupunkisaunaa: Rajaportin sauna sekä Kaupinojan, Rauhaniemen sekä Kaukajärven
uimaloiden saunat. Oululaiset ovat saaneet viime vuosina nauttia Oulun Rantasaunaseuran
rakentamasta ja ylläpitämästä kelluvasta Oulun saunasta, ja Turussakin julkisia kaupunkisaunoja on
enää yksi, Forum Sauna.

01 As Oy Brahen yleinen sauna, Itäinen Brahenkatu 11-13, Porvoonkatu 11, 1930. Kuvaaja tuntematon, Helsingin kaupunginmuseo.
02 Miesten saunan pesuhuone Kristianinkadun saunassa. Nils Andersson, 1975. Helsingin kaupunginmuseo.
03 Kristianinkatu 7, sisäpihan puoli. Eeva Rista, 1972. Helsingin kaupunginmuseo.
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69 Pekka Torvinen, ‘Sauna päätyi Otaniemestä Pihlajasaareen’, Helsingin Sanomat, 12.7.2015
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Julkisia saunoja on Helsingissä kenties vähän, mutta vielä vähemmän kaupungista löytyy meren
rannalle sijoitettuja saunoja, joista mereen voi myös pulahtaa uimaan. Arlan saunan yrittäjä
Kimmo Helistö toteaakin Sauna-lehden haastattelussa seuraavaa: ”Ei yleisiä saunoja pidä viedä
kauaksi luontoon tai saarille, jonne harvan tulee lähdettyä. Saunat pitäisikin tuoda myös vanhaan
kantakaupunkiin, vähintään Töölönlahdelle tai jopa Senaatintorille.”70 Lisäksi Helistö toteaa urbaanin saunan olevan muutoksen keskellä: ”Yleinen sauna on murroksessa samoin kuin kaupunkikulttuuri. Yleiset saunat ovat saaneet uuden merkityksen. Niihin ei enää tulla vain peseytymään, vaan
niistä on tullut osa avointa kaupunkikulttuuria. Saunoihin tullaan sosiaalisen merkityksen
vuoksi kuten kahviloihin.”71
Seuraavan aukeaman karttaan on merkitty kantakaupungin alueella ja sen läheisyydessä
sijaitsevat, tällä hetkellä toiminnassa olevat yleiset saunat, uimahallit, Liikuntaviraston
ylläpitämät uimarannat sekä maauimalat. Tilaussaunoista on listattu ne, joissa
järjestetään säännöllisesti myös yleisölle avoimia vuoroja, joille osallistuakseen
ei
tarvitse
tehdä
varausta.
Pelkästään
yksityiskäytössä
olevia
tilaussaunoja
ei niiden runsaudesta ja rajallisesta käyttöasteesta johtuen ole merkitty karttaan.

Pihlajatien sauna Meilahdessa. Pertti Nisonen, 1981. Helsingin kaupunginmuseo.
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70 Leena-Kaisa Simola, ‘Yleinen sauna on osa kaupunkikulttuuria’, Sauna 2/2015, s. 22-23.
71 Ibid.
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y l E I S E T S Au n AT
kotiharjun sauna
kulttuurisauna
Sauna Arla
Sauna Hermanni
Sauna löyly (avautuu 05/2016)
Sompasauna (iso sauna auki kesällä, pieni sauna ympäri vuoden, lämmitettävä itse)
uunisaaren sauna (tilaussauna, avoinna yleisölle talvisunnuntaisin)
uIMARAnnAT
Eiranrannan uimaranta
kivinokan uimaranta
lauttasaaren uimaranta
Suomenlinnan uimaranta
pihlajasaaren uimaranta
Mustikkamaan uimaranta
Tuorinniemen uimaranta
uunisaaren uimaranta
MERIuIMAlAT
Allas katajanokka (avautuu kesällä 2016)
Seurasaaren uimala
uIMAHAllIT JA MAAuIMAlAT
yrjönkadun uimahalli
Mäkelänrinteen uimahalli
uimastadionin maauimala
kumpulan maauimala
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M I NUN S A UN A N I

“Pysyvien rakenteiden lisäksi myös tilapäiset ilmiöt määräävät paikan luonteen.”
Bjarne Lönnroos
samannimisessä ympäristötaideteoksessaan Laivurinkadun muuntajassa, 1998.

“Minun saunani” saattaa kuulostaa jossain määrin itsekeskeiseltä termiltä, mutta noihin
kahteen sanaan kiteytyy mielestäni ytimekkäästi juuri se, mistä saunomisessa on kyse: jokaiselle
saunojalle erilaisesta kokemuksesta. En voi puhua kenenkään toisen saunakokemuksesta,
vain omastani. Ei ole oikeaa tapaa saunoa, ei oikeanlaista saunaa. Sauna edustaa
meistä jokaiselle eri asioita, jokainen elämänsä aikana saunassa käynyt ja saunonut
kokee saunassa erilaisia merkityksiä. Sauna ei ole yksiselitteinen asia, eikä sen saralla
ei voida esittää absoluuttisia totuuksia. Äärimmäisen onnistuneelle saunakokemukselle ei ole
valmista reseptiä. Kuten kaikkien aistikokemuksien, myös saunan kohdalla on kyse
eri tekijöiden yhdistelmästä, moniaistisesta kokemuksesta jota on täysin mahdotonta
toistaa. Saunominen on uniikki tapahtuma, ei koskaan sama kahta kertaa.
En ole itse koskaan ollut fanaattinen saunaharrastaja tai erityisen kiinnostunut saunakulttuurista.
Saunominen on lapsesta saakka ollut minulle mieluinen, mutta satunnainen tapahtuma, itsestäänselvä osa ympäröivää maailmaa, kyseenalaistamaton mutta ei missään tapauksessa säännöllinen
rituaali. En aikaisemmin ole kokenut tarvetta saunomiselle muulloin kuin erityisen kylmällä
säällä, mutta tämän työn ja siihen läheisesti liittyneen empiirisen tutkiskelun kautta olen löytänyt
saunasta uusia puolia ja havahtunut sen tuomaan olotilaan ja saunaan rentoutumiskeinona.
Saunomisesta on tullut minulle jos ei sentään säännöllinen, ainakin säännöllisempi tapahtuma.
On vaikea eritellä, onko tarve saunomiselle fyysinen vai henkinen. Itse tunnen tarpeen saunomiselle
väsyneenä, pitkien viikkojen jälkeen, iltaisin. Saunakokemukseeni liittyy usein joku toinen henkilö,
vaikka nautin myös yksin saunomisesta. Omat kauneimmat saunakokemukseni liittyvät
läheisesti saunomista edeltäviin ja seuraaviin tapahtumiin; on erilaista saunoa pitkän toimistotyöpäivän tai pitkän hiihtolenkin jälkeen. On erilaista kävellä Ullanlinnasta Merihakaan
saunomaan tai kulkea saunakassi kädessä raitiovaunussa kuin kävellä pihan poikki pyyhe
ympärillä savusaunaan. Sauna muuntuu kaikenlaiseen, istuu luontevasti elämään, taipuu
mihin tahansa tilanteeseen. Siksi ainakaan omat saunakokemukseni eivät noudatakaan mitään
selkeää sääntöä; saunomista voi edeltää ja seurata miltei mitä tahansa.
Olen seuraavien aukeamien vapaamuotoisissa teksteissä avannut sekä saunakokemusta, tuota tulen
ja veden kohtaamista, että kokemustani valitsemastani rakennuspaikasta, jonka vuodenaikoja ja
luonnetta olen saanut seurata aitiopaikalta. Olen saanut todistaa kuinka vuodenaika muuttaa kaiken.
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N O LL A

YK S I

A LKU

LÄ M P Ö

sauna
vielä viileä
tila tuntuu erilaiselta
lämpötila, väärä

sauna
lämmin
on aika riisua vaatteet

puu tuoksuu
on viileän kosteaa
niin kuin huone huutaisi löylyn lämpöä
ikävää
avaan pellit
sytytän tulen
laitan pesään puut
isoisän palasiksi hakkaamat
revin koivuhalosta tuohta
tuli syttyy
leimahtaa
haukkaa ilmaa ympäriltään;
lopulta rätisee
iloitsee
nuolee puita, polttaa niiden pinnan mustaksi
kadottaa ne tuhkaksi
lisään puita
tila lämpenee
ottaa muodon,
roolin jonka niin hyvin tunnen
joka on tullut vuosien saatossa tutuksi
osaksi minua

siirryn saunaan
ilma tuntuu lämpimältä vasten ulkoa tullutta ihoa
peseydyn, annan veden jäädä iholleni
virrata siltä vapaasti lattialle
lauteille
vesi sihahtaa kiukaan kuumilla kivillä
tunnen lämpimän ilmamassan
vesihöyryn
nousevan korkeuksiin
pysähtyvän katonrajaan
henkivän kuumia henkäyksiään kohti märkää
ihoani
vesipisarat ihollani sekoittuvat hikipisaroihin
enkä enää tiedä kumpi on kumpaa
heitän löylyä
kauha kauhan perään
hiki nousee ihosta
kuumat kosteat henkäykset nousevat kasvojeni
tasolle
katonrajaan
katoavat taas seuraavaan heittoon saakka
enkä lopulta enää kestä
minun täytyy päästä ulos

osaksi elämää
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KAKSI

VESI
juoksen
en tahdo hien laskevan
jäähtyvän
kuivuvan
ennen kuin se kohtaa
viileän veden
laiturin lauta jalkojen alla
hyppään ja
vesi ympäröi minut joka puolelta
joka suunnasta
tummalla humuksellaan
makealla tuoksullaan
pää pinnalla
lämmin keho kylmässä sylissä
on helppo hengittää

LU M I H A NK I
täytyy olla nopea
lasken jalkani jäiseen hankeen
täytyy olla nopea
jalat juoksevat nopein askelein
etsin katseellani paikkaa

KO L M E

J AT KU M O
palaan saunaan
toistan kunnes väsyn
hikoilen
vilvoittelen
virkistäydyn
heittäydyn
hikoilen taas
lopulta minulle riittää
olen valmis

heittäydyn
vaatteitta valkeaan
kylmyys sotkeutuu kuumuuteen
iho saa shokkihoitoa
ei tiedä tunteeko kylmää vai kuumaa vai molempia vaiko kumpaakaan
tunnen lumen sulavan kuumalla ihollani
pisaroiden valuvan selkää pitkin
palaan lämpöön
ihoani pistelee
ikään kuin se yhtäkkiä muistuttaisi olevansa elossa
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NELJÄ

J ÄLK I LÄ M P Ö
peseydyttyäni
istun alalauteelle
tila tuntuu lämpimältä
hyvältä
sopivalta
enkä enää hikoile
kietoudun syvemmälle pyyhkeeni uumeniin
nautin viimeisestä lämmöstä

SILMÄ
JOKA
T UN T E E

lähden ulos
virkeänä
väsyneenä
olo on raukea
rauhallinen
uni tulee
kysymättäkin
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kEVäT
veden päällä lepäävä jäämassa velloo
ritisee
puhelee
levoton vesi allaan
pyrkii pintaan
nauttimaan auringon ensimmäisistä lämpimistä
säteistä
puunrangat alastomina
malttamattomina
utelevat kesän tulosta
siihen on vielä matkaa
iltaisin on pimeää
sumuista
kosteaa
jää sulaa
horisontissa avomeri kiiltelee
kaikki on raakaa
paljasta
keskeneräistä
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kESä
päivällä syvän sininen
auringossa välkehtivä
kuin pienten peilien peittämä
pilvien alla valkeana vellova
illalla oranssi
vaaleanpunainen
sininen
violetti
aurinko laskee
päivästä toiseen
auringonlaskun värit
taivaassa
meressä
joka ilta erilaiset
kauneimmat näkee silloin kun niitä ei osaa odottaa
ei kahta samanlaista päivää
ei kahta samanlaista näkymää
ei päivää jona horisontti, meri, taivas,
ei yllättäisi
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Sy k Sy
saavut, sumu
nouset etelästä
mereltä
häivytät horisontin
näkymättömäksi
taaksesi
sakenet
laskeudut
valkoisena
viiltävä tuuli ujeltaa korvissa
värit tummenevat
vain haaletakseen myöhemmin
puut pudottelevat lehtiään
tuulen siepattaviksi
rantareitti autioituu
terassit sulkeutuvat
maisema muuttuu päivä päivältä
karummaksi
paljaammaksi
ilma enteilee pakkasia
merivesi
ei enää lempeän tyyni
pikemminkin levottoman kovapäinen
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TALVI
palaan pitkältä matkalta
maisema on sillä aikaa muuttunut
ilmaa lämpimämpänä höyryävä meri
paukkupakkasessa
jäänyt näkemättä
nyt jo valkoinen maailma
”luonnonvalkoiset” nahkakenkäni
likaisennäköisinä luonnon vitivalkoisella
luonto horrostilassa
pysähtynyt
horisontti piirtyy erilaisena
etäisyydet,
lyhentyneet
kun merestä tulee hetkellisesti maata
kävelen reittejä
joita kesäisin kuljen veneellä
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MERI

90

91

sininen hetki
koko maailma
samaa sävyä täynnä
taivas ja meri
melkein yhtä
tummaa sinistä samettia
horisontissa mustia vaakaviivoja
saaria
hetkessä olet ohi
sinisyys tummenee
muuttuu mustaksi
jäljelle jää ääni
veden
rantakiviin osuvan
niitä vastaan lyövän
taistelevan
rauhasi ja rauhattomuutesi
kuin heijastelisi mieleni liikkeitä
tänään horisonttisi viiva piirtyy
selkeänä
toisinaan sulautuu taivaaseen
kaksi elementtiä kohtaa horisontissa
meri
taivas
meri, taivas,
minä niiden välissä
toisinaan taivas täyttyy pastelleista,
toisinaan meri heijastaa taivaan värejä
niin ettei horisontti erotu
ei edes hentona viivana kaukaisuudessa
niin ettei melkein erota missä loppuu
taivas ja missä alkaa meri

meri siinä
uskomaton
vaikka en pimeyden laskeutuessa
edes näe sinua
tiedän että olet siinä
kuulen olemassaolosi
tunnen
järkkymättömän tyyneytesi
arvaamattomat kiukunpuuskasi
sinä et tarvitse
mindfulnessia
meditaatiota
self-help-oppaita
sinä olet
kätket salaisuutesi
ärjyt
huout rauhaa
säkenöit salamoita
niin on ollut jo ennen minua
niin tulee aina olemaan
ja niin on hyvä
oikea
sellainen on tämä
minun mereni
meri, ei kenenkään
tähän paikkaan tahdon rakentaa
arvaamattomaan
tuuliseen
lempeään ankaraan
kauniiseen karuun
väliin taivaan ja meren

toisinaan taas sumu peittää kaiken
päästää harsostaan vain vesilinnut
horisontin päällä lentävät
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Perinteisestä saunasta...

...moderniin urbaaniin merikylpylään.
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Tehtaankadulla raitiovaunut 2, 3 & 1A, Merikadulla bussi 24.
Raa

Etelärantaan ja kauppatorille

OIkEA pAIkkA

tim
ieh

Te h t a a n k a t u

enk

laiv

arin

anva

katu

rust

tu

pu

piet

is

to

ka

atu

Helsingin kantakaupungin rantaviivalla talviuintipaikan tarjoavia lämpimiä rakennuksia on
vähänlaisesti. kaupunkisaunan tuli mahdollistaa saunan yhteydessä tapahtuva mereen
pulahtaminen. Rakennuspaikan tuli siis sijaita meren välittömässä läheisyydessä,
ja sen lisäksi sen tuli olla hyvien kulkuyhteyksien varrella, jokaisen kaupunkilaisen tavoitettavissa.
Se ei siis voinut sijoittua saareen, vaikka saari urbaanille saunalle kovin herkullinen paikka
olisikin. Asetin seuraavaksi itseni asiakkaan asemaan: minkälaiseen paikkaan haluaisin ja jaksaisin
kerta toisensa jälkeen vaeltaa rentoutumaan läpi pimeän ja kylmän kaupungin? Eteläisen Helsingin
rantaviiva ja avomeren läheisyys houkuttelivat, enkä tutustuttuani syvemmin kaivopuiston
historiaan kylpyläalueena oikeastaan enää harkinnutkaan mitään toista kontekstia suunnitelmalleni.
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Meri
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kaivopuisto
Brunnsparken
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kylpylänaukio

Eiranrantaan ja Jätkäsaareen
uunisaarensalmi
Ugnsholmssundet

Mattolaituri

kaivopuistonpaasi
Brunnsparkshällen

Saunan tuominen viheralueen välittömään läheisyyteen rantaviivasta omalla tavallaan erkanevan
laiturin päähän tuntui luontevalta ratkaisulta. Matalahkon rannan vuoksi rakennuksen sijoittaminen
suoraan rantaviivalle tarkoittaisi laajamittaisia ruoppaustöitä, eikä luonnontilaiselta, karun
kiviseltä rantaviivalta ylipäätään löytynyt luontevaa paikkaa rakennukselle. Valintani laiturin
hyödyntämisestä perustui myös maaston ja olemassa olevien rakenteiden muutostöiden
minimointiin. Valintaani voi kritisoida, jos näkee rakennuspaikan historian itseisarvona.
kaupungissa muutos on kuitenkin pysyvä olotila. kerroksellisuutta ei saavuteta, jos vanhaa
säilytetään itsepintaisesti. puistoalue itsessään palvelee kaupunkilaisia erinomaisesti,
mutta uuden lisäämisessä vanhan yhteyteen voitaisiin mielestäni olla avarakatseisia.

pohjoinen uunisaari
Norra Ugnsholmen

liuskaluoto
Skiffergrundet

café
ursula

kaivopuiston laituri on erikoislaatuinen; se on kantakaupungin rantaviivan ainoita
laiturirakenteita, ja se ulottautuu uskaliaasti pitkänä ja kapeana kauas rantaviivasta.
uimahuoneen, entisaikojen merenrantahuviloihin liittyneen ja kylpyläelämästä inspiroituneen,
alun perin merivesiallasta reunustavan pienen katetun tilan kadonnut konsepti kiehtoi minua
suuresti. uimahuone on nykymaailmassa suomalaiselle tuttu lähinnä Tove Janssonin
muumikirjoista, ja niissä uimahuone on laiturin päähän sijoitettu pieni pukukopinomainen
tila, josta on suora yhteys meriveteen uimatikkain. uimahuoneiden lisäksi minua kiinnosti
puurakenteisten meriuimaloiden Helsingistä lähes täysin kadonnut rakennustypologia.
päädyinkin suunnittelemaan rakennuksestani eräänlaisen merikylpylän, uimahuoneen ja
julkisen saunan yhdistelmän.

Eteläinen uunisaari
Södra Ugnsholmen

liuskasaari
Skifferholmen
Harakka
Stora Räntan

kaupunkirakeisuus. uuden rakennuksen suhde kaupunkirakenteeseen.
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Kylpylänaukio

06

Massaltaan neliön muotoinen merikylpylä sijoittuu olemassa olevan laiturin ja näin myös
historiallisen puistoakselin päähän. Horisontissa siintävät Harakka, Särkkä sekä taustalla
Suomenlinna. Avomerestä näkyy pilkahduksia Harakan ja Särkän välisen aallonmurtajan lomitse.
Öisin merellä on vain vähän valoja.
Laituria reunustavat puukaiteet ovat suhteellisen hyvässä kunnossa. Niiden maalipinnat hiotaan ja
kaiteet kunnostetaan. Tällä hetkellä laituria käyttävä Harakan, Särkän ja Kaivopuiston väliä
liikennöivä vesiliikenne siirtyy suunnitelmassani Mattolaiturin olemassa olevalle venelaiturille.
Alueen asemakaavaan merkitty vanhan kylpylärakennuksen paikkaa merkitsevä kivimuuri
rakennetaan ja laiturin alkua merkitsevä valkoinen porttirakenne poistetaan. Näin syntyy entistä
vahvempi näköyhteys historiallisen puistoakselin varrelta suoraan uutta saunarakennusta kohti.

01

02

Laituriin uusi rakennus liittyy uudella nivelletyllä laituriosalla, joka mahdollistaa laiturin ja
rakennuksen välisen liikenteen vedenpinnan korkeuden muutoksista huolimatta.
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Parkkipaikkoja alueella on runsaasti; Kylpylänaukiolla, Kaivohuoneen edustalla sekä Ehrenströmintiellä, eikä pysäköintipaikkoja suunnitelmassa erikseen lisätä. Julkiset kulkuyhteydet ovat
paikalla hyvät, ja saunaan jalkaisin saapuminen kuuluu olennaisena osana saunakokemukseen.

03

04

05

Situaatiopiirros 1:1000
01 vanhan kylpylärakennuksen paikka merkitään matalalla kivimuurilla
02 kulku laiturille, vanha porttirakennelma poistetaan | 03 saapuminen laituria pitkin
04 sisäänkäynti rakennukseen | 05 merivesiallas | 06 café ursula
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R E I T T I R A K E NNUK S E S S A

Suunnitelmaan liittyviä linjauksia pohtiessani oli selvää, että rakennuksen tuli olla auki kaikille,
sekä miehille että naisille samaan aikaan eikä erillisissä vuoroissa. Yleisen saunan erityispiirre on
tuntemattomien kanssa saunominen, eikä edes suomalainen välttämättä mielellään riisuudu
tuntemattomien vastakkaisen sukupuolen edustajien seurassa. Kahteen saunasiipeen jaetun yleisen
saunan harmillinen puoli on tietysti toisaalta se, ettei saunakokemusta voi jakaa vastakkaisen
sukupuolen edustajan kanssa; keskustelut jäävät uimiseen ja oleskeluun tarkoitetuille yhteisille alueille
ja saunakokemuksen pyhimmän paikan voi jakaa vain samaa sukupuolta edustavan kanssa. Valintani
kahteen erilliseen siipeen sijoittuvista löylyhuoneista tukitiloineen oli kuitenkin selvä. Jako
kahteen heijastui voimakkaasti myös rakennuksen pohjamuotoon, sen aksiaalisuuteen
ja symmetrisyyteen.
Olen viereisen sivun kaavioissa avannut vierailijan kulkua rakennuksen tilasarjassa; yleiseen
saunaan liittyy tukitiloja, joita ei yksityisessä saunassa ole. Maksamiseen ja liinavaatteisiin liittyvät
toiminnot tulee sijoittaa ketjun alkuun. Minkälaisessa tilassa löylyn jälkeinen vilvoittelu tapahtuu
ja kuinka löylyhuoneesta kuljetaan ulos? Onko vierailijan vilvoitellakseen käveltävä uudelleen läpi
kaikkien löylyhuoneeseen johtavien tilojen läpi vai käykö hän ulkoilmaan suoraan pesuhuoneesta?
Olen lisäksi purkanut osiin saunomiseen linkittyvät tilat kaupunkikylpylässäni ja listannut tilojen
toimivuuden kannalta olennaisia asioita niissä. Minkälainen tilojen ketju sauna oikeastaan onkaan?
Minkälaisia asioita tilasarjan eri tiloissa tulee ottaa huomioon? Mitä missäkin tilassa tehdään? Mitä
tapahtuu väistämättä mukana kulkeville tavaroille ja tekstiileille, minne ne jätetään
esimerkiksi peseytyessä?
Olen itse erilaisissa julkisissa saunoissa vieraillessani kiinnittänyt poikkeuksetta huomioni
kokonaisvaltaisen elämyksen lisäksi myös mitä pienimpiin asioihin kuten pukukaappien ovien
lukkoihin ja aukeamiseen, käyttöä odottavien pyyhkeiden sijoituspaikkoihin pesuhuoneessa tai
hankalalta tuntuvaan, tukitilojen läpi johtavaan ulos kulkemiseen löylyhuoneesta vilvoittelemaan
mennessä. Ajatuksella läpikäydyt toiminnot ja niiden sujuvuutta tukevat detaljit ovat tällaisen rakennustypologian kohdalla mielestäni ehdottoman tärkeitä, vaikka niiden vajavaisuus harvoin vesittääkään saunomisen parhaimmillaan euforista kokemusta; julkisessa saunassa koetuista hetkistä
mieleen painuu kömpelöiden yksityiskohtien sijaan parhaimmassa tapauksessa mahtava tilakokemus,
saunan aikaansaamat fysiologiset ilmiöt ja niiden henkinen vaikutus, tietty saavutettu mielentila.
Ontuvat detaljit tai hankaluudet toimintaketjussa eivät loppujen lopuksi miltei lainkaan häiritse
jos saunakokemus on ollut riittävän vaikuttava, mutta koen silti niiden minimoinnin tärkeänä.
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Saunan pukuhuoneesta pesuhuoneen kautta kaikkein pyhimpään, löylyhuoneeseen, kulkeva
peräkkäisten tapahtumien sarja on funktionaalisilta edellytyksiltään ehdoton eikä salli
loputtomia variaatioita. Syntyy tilasarja, jossa iho on paljaana, alastomana, alttiina kylmälle,
katseille. Tässä tilasarjassa siirtymät tilasta ja tunnelmasta toiseen ovat ensisijaisen tärkeitä.
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Merikylpylän tuli olla luonteva osa ympäristöään ja istua kontekstiinsa, olla voimakkaan
luonteikas olematta kuitenkaan monumentaalinen. Sen tuli olla herkkä, lämminhenkinen,
lähestyttävä, intiimi. Rakennuksen arkkitehtuurin tuli herätellä aisteja ja luoda vahvoja aistimaisemia,
mutta myös antaa tilaa saunomisen luomille fyysisille aistihavainnoille, joille ihmisen
kokemus näistä nimenomaisista tiloista perustuu. Saunan arkkitehtuurin tuli antaa tilaa
mielelle ja keholle, tukea rauhoittumista ja hiljentymistä tilassa, introversiota, oman itsen
tutkimista, omaan itseen kääntymistä. Sen tuli olla vaikuttavaa hämärtämättä silti kaikkein
pyhintä; kehon tuntemuksia tilassa.

18

B

Toin saunan yhteyteen merivesialtaan. Sen tuli olla intiimi, suojassa vilkkaan rantareitin katseilta,
joten rakennuksen sisätilojen oli luontevaa kiertyä altaan ympärilleja näin suojata kattamattomassa
ulkotilassa tapahtuvaa uimista, veden ympäröimää uimaria suoraan taivaankannen alla. Merivesiallas
kätkeytyy rakennusmassan keskelle, missä paikan kaksi pääelementtiä, taivas ja meri, kohtaavat.
Saunomiseen johtavat toiminnot ja niiden vaatima alastomuus vaativat seinäpintaaloiltaan suljettuja tiloja. Nämä luonteeltaan sisäänpäin kääntyneet toiminnot, kahdeksi
identtiseksi tilasarjaksi ryhmitetyt, löysivät paikkansa allasta kiertävän massan vastakkaisilta
sivuilta. Rakennuksen introverttius heijastaakin sen tavallaan ristiriitaista sosiaalisen
luonteen ja rauhallisen yksinolon kontrastia ja ennen kaikkea aistikokemusten omakohtaisuutta ja henkilökohtaisuutta, kehon aistihavaintoja ja toisaalta sosiaalista kontekstia.
Toiveenani oli liittää tuttuun ja turvalliseen saunaan tuttuine tukitiloineen myös uusi
toiminto, lämminvesiallas. Lämpötilakontrastit ovat, kuten todettua, olennainen asia
saunomisen fenomenologiassa, ja saunomisen mystiikka kätkeytyy kylmän ja lämpimän
luomiin tuntemuksiin. Suomalaiset toisistaan radikaalisti eroavat vuodenajat tukevat saunan
lämpötilakontrasteja entisestään; saunominen on erilaista kesällä ja talvella, kuten myös
luonnonvedessä kastautuminen. Avantoon tai kipakan kylmään meriveteen pulahtaminen
kuuluu monen mielestä olennaisena osana saunakokemukseen, mutta tahdoin tuoda
rakennukseeni myös mahdollisuuden erilaiselle kylpemiselle, oleskelulle Särkän kivisiä rantoja
ja Harakan taakse pakenevaa talviaurinkoa tuijotellen. Näin kylmää kaihtava vierailijakin
saa tilaisuuden rentoutua veden syleilyssä.

Pohjapiirros 1:200
01 sisäänkäynti | 02 aula & teehuone 77 m 2 | 03 kassa | 04 teekeittiö | 05 eteinen 5 m 2 | 06 wc 5 m 2 | 07 tekninen tila 12 m 2
08-09 pukuhuone 25 + 25 m 2 | 10 pesuhuone 25 m 2 | 11 käynti ulos vilvoittelemaan | 12 löylyhuone 25 m 2 | 13 ulkolaituri | 14 merivesiallas 11 x 11 m
15 uimatikkaat | 16 allashuone 77 m 2 | 17 furo 42 oC | 18 lämminvesiallas 37 oC | 19 julkinen ulkolaituri
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Tuloksena on rakennus, joka hengittää vuodenaikojen tahdissa. lämpiminä kesäpäivinä
rakennuksen koko keskiakseli merivesialtaineen ja sisätiloineen sulautuu yhdeksi suureksi
oleskelutilaksi, kun oleskelutilojen julkisivujen ovia voidaan pitää auki. paukkupakkasilla
kattamaton
merivesiallas
huokuu
hyytävänä,
kun
taas
oleskelutilat
suljetaan
lämpimiksi sisätiloiksi.
Rakennuspaikka on maan ja meren kohtaamispaikassa, kahden elementin välissä. Rakennus
on meri meressä, sarja tiloja kosketuksissa kaupunkiin, toisaalta keskellä luontoa.
kaivopuisto on kaupunkiluontoa parhaimmillaan, poikkeuksellinen paikka kaupungissa,
Helsingin kantakaupungin uloin kärki, jossa kaupunki kurkottautuu kohti avomerta.
kiemurteleva rantaviiva erottaa meren ja maan toisistaan, kahden elementin
rajaviiva merkitsee siirtymää kuivalta maalta veteen.
Talvella tuo viiva katoaa. pakkasyön jälkeen meri on jäässä, valkeus peittää
kesäkuukausina sinisen sävyissä läikehtivän, hattarapilviä heijastelleen vesimassan; meri
ikään kuin muuttuu maaksi. Elementti muuttuu toiseksi. Etäisyydet pienenevät,
yhtäkkiä jää kantaa, kutsuu kävelemään. Horisontissa näkyy sula vesi, Suomenlinnan
ja kauppatorin väliä liikennöivät lautat, katajanokalle kulkevat, töistään paksumpien
jäiden ääreltä palaavat jäänmurtajat. Vettä, elämän perusehtoa, kaikkine metamorfooseineen olomuodosta toiseen voi todistaa laiturin nokkaan sijoittuvasta merikylpylästä.
lähdin eräänä syyskuisena, kirkkaana ja viileänä iltana juoksulenkille kotoani kaivopuiston lähistöltä. Juoksin Hernesaaren kärkeen, pois katuvalojen ulottuvilta ja katsoin sattumalta
ylös taivaalle. Revontulia. Helsingin keskustassa. En ollut enää kaupungin välittömässä
vaikutuspiirissä, en myöskään avomerellä; olin kuin välitilassa, jossa revontulet liikehtivät kiivaasti taivaankannella, jossa niihin sekoittui kaupungin valosaastetta, mutta josta ne
erottuivat kuitenkin selkeästi.
Samaa tunnelmaa olen tahtonut tavoittaa rakennussuunnitelmassani; olen halunnut
luoda uuden keitaan keskelle kaupunkia, paikan hengähtämiseen, hiljentymiseen,
rauhoittumiseen, mutta myös paikan meren ja maan välillä, välitilan noiden
kahden Helsingille niin tärkeän elementin välille. Rantaviiva erottaa meren maasta,
mutta laiturin päähän sijoitettu kaupunkisauna irtautuu siitä, kurottautuu veden
päälle, merelle, säilyttäen kuitenkin keveän kosketuksensa mantereeseen.
kun mereltä nousee sakea sumu, voi rakennuksessa hetken aikaa luulla olevansa laivassa.

Aksonometria 1:400.
Seuraavat sivut: Julkisivut kaakkoon ja luoteeseen 1:200. Julkisivut koilliseen ja lounaaseen 1:200.
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Julkisivuote 1:50

leikkaukset A-A sekä b-b 1:200

01 kuparikate, esim. Aurubis nordic Standard 02 tervattu pelkkahirsi 250x250 mm 03 kuultokäsitelty mänty 04 lasi 05 lehtikuusilauta, tervattu
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kaupunkisauna on suunniteltu ponttonirakenteiseksi. Rakennustapa on oikein toteutettuna
ympäristöystävällinen eikä jätä pysyviä jälkiä ympäristöönsä. potentiaalisesti rakennus
voitaisiin
rakentaa
muualla
ja
tuoda
paikalle
vesiteitse.
Rakennus
voitaisiin jopa siirtää toiseen paikkaan. kelluva rakenne on vaikea toteuttaa avomeren välittömään läheisyyteen tuulten ja merivirtojen vuoksi, mutta valitsemani rakennuspaikka soveltuu edustallaan sijaitsevien saarten ja aallonmurtajan ansiosta kelluvalle rakenteelle.
kelluva rakenne yhdistetään laituriin nivelletyllä laituriosalla, joka liikehtii vedenpinnan
noustessa ja laskiessa. ponttonirakenne on kuorirakenne, jossa on ohuehkon
betonikuoren sisällä EpS-lämmöneriste. ponttonirakenteesta kelluu veden pinnalla noin 700 mm.
kaupunkisaunaan kuuluva allashuone lämpimine altaineen rakennetaan erikoiskorkean
korkean ponttonin päälle altaiden vesikuorman vuoksi.
ponttonirakenne toimii hyvin myös jääolosuhteissa; lämpimän rakennuksen alle jäävä vesi
ei jäädy EpS-lämmöneristeen ansiosta. Merivesialtaassa vedenpinnan jäätyminen estetään
yksinkertaisella virrankehittäjärakenteella, jossa ponttonin reunoille viritettyyn, rei’itettyyn
letkuun lasketaan ilmaa niin, että merivesialtaan alueen vesi pysyy jatkuvasti pienessä
liikkeessä. Rakennus pysyy paikallaan merenpohjaan asennettujen yksinkertaisten
betonipainojen ansiosta. betonipainot kiinnitetään ponttonirakenteeseen joustavilla
kumiköysillä, jotka sijoitetaan ristiin niin, että ne pitävät rakennetta paikallaan
sekä pysty- että vaakasuunnassa. näin ponttonin päällä oleva rakenne pysyy vakaana
kovassakin tuulessa. käytännössä edes kovaa tuulta ei tunne rakennuksen heilumisena,
kunhan ponttonin ankkurointi on toteutettu oikein.
Saunarakennus kytketään kaupungin vesi- ja sähköverkkoon. Saunan märkätilojen
pienpumppaamot sijoitetaan ponttonin sisään lattiarakenteeseen ja märkätilan lattian kaadot
toteutetaan kuten normaalisti. Molempien saunasiipien pienpumppaamoista vesi viedään
edelleen teknisten tilojen kautta pois rakennuksesta. Vesivaraajat sijaitsevat teknisissä tiloissa
rakennuksen mantereen puoleisissa kulmissa. Vesi- ja viemäriputket sekä sähköjohdot
viedään maalle laiturikannen alla kulkevaa saattolämmitettyä kanaalia pitkin.

Hajotettu aksonometria: rakennuksen eri rakennekerrokset
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Perustustavastaan huolimatta saunan rakenne on yksinkertainen. Sen pohjaratkaisut ja
muoto perustuvat pitkälti rakennusmateriaalin sanelemiin ehtoihin. Sauna tukitiloineen
sijoituu poikkileikkaukseltaan 250x250-millimetrisen lyhytnurkkasalvoksin toteutetun
pelkkahirren muodostamiin suljettuihin, 2,5 metriä korkeisiin kehiin, jotka ovat sisämitoiltaan
5x5 metriä. Rakenne voitaisiin potentiaalisesti toteuttaa joko ajan saatossa luonnollisesti
alaspäin painuvasta massiivihirrestä tai vaihtoehtoisesti modernimmasta painumattomasta
lamellihirrestä. Ulkoseinien pelkkahirsi on tervattu, kuten myös ulkolaiturit.
Merivesiallasta kiertävä massa on harjakattoinen. Puiset kattotuolit on jätetty sisätiloissa
näkyville löylyhuoneita lukuunottamatta. Kattotuolit kurottuvat rakennusmassan ulko- ja sisäkehillä kiertävien puisten laiturien yli antaen niille suojaa sääolosuhteilta. Rakennusta
kiertävä ulkolaituri on julkinen tila ja sitä voi siis käyttää kuka tahansa ohikulkija.
Rakennuksen vesikatto on kuparia, eikä siinä ole erillistä vedenpoistoa lukuunottamatta Kaivopuiston laiturin ja rakennuksen ulkolaiturin kohtaamispistettä, jossa katolta valuva vesi ohjataan
pois vierailijan niskasta; muualla vesi saa tippua katolta suoraan alla vellovaan veteen niin,
että kaatosateella ulkolaitureita reunustaa seinänä tippuva sadevesi.
Hirsikehät painuvat ajan saatossa luonnollisesti alaspäin. Hirsikehiin tukeutuvat kattotuolit ja
vesikattorakenne laskeutuvat kehien mukana. Pystysuuntaisia painumattomia rakenteita
rakennuksessa on hyvin vähän. Lasiseinäisten siipien, aulan ja allastilan pystyrakenteet eivät
painu samalla tavalla kuin vaakasuuntaiset hirsikehät, joten niihin suunnitellaan säätövarallinen
rakenne, jolloin niitä voidaan ruuvimekanismin avulla laskea hirsikehien painuessa alaspäin.
Painumattomia
liukulasielementtejä
varten
katonrajan
kattotuoleihin
suunnitellaan
kotelorakenne, joka antaa kattorakenteelle varaa laskeutua lasielementtien päällä.
Kehittämäni saunakonsepti soveltuisi yksityisen saunayrittäjän pyörittämäksi. Aulaan sijoittamallani teehuoneella voisi potentiaalisesti joko olla erillinen yrittäjä tai sen toimintaa voisi pyörittää
sama saunatoimintaa harjoittava yrittäjä. Teehuoneen yhteyteen on suunniteltu ainoastaan
pieni keittiö, joka soveltuu lähinnä ruoan lämmittämiseen ja kylmäsäilytykseen. Saunakäynnin
hintaan kuuluu konseptissani pyyhe, laudeliina sekä kylpytakki. Puhtaita tekstiilejä säilytetään
kassalla, josta ne ojennetaan vierailijalle. Käyntinsä lopussa vierailija jättää likaiset pyykkinsä
saunasiiven eteiseen sijoitettuihin pyykkikoreihin. Pyykkihuoltoa ei ole sijoitettu saunarakennukseen,
vaan sen tulee olla ulkoistettu niin, että pyykki viedään pestäväksi muualle ja tuodaan
puhtaana
rakennukseen.
Likapyykin
mahdollinen
pienimuotoinen
väliaikaissäilytys
voidaan sijoittaa teknisiin tiloihin, kuten myös polttopuun varastointi.

Saapuminen laituria pitkin
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“It’s in what I see, what I feel, what I touch, even with my feet...”
peter Zumthor
Atmospheres, s. 35.

Aistihavaintoihin ja -kokemuksiin tiiviisti liittyvä saunarakennus on tunnelmien rakennus, jota
aistitaan koko keholla, ei pelkästään silmillä. Juhani pallasmaa kirjoittaa kirjassaan The Eyes of
the Skin, kuinka näköaisti kertoo meille sen minkä kosketus jo tietää.72 Iho aistii löylyhuoneen
lämmön, pesuhuoneen kosteuden, pukuhuoneen kuivan kotoisuuden; saunarakennuksen eri tilat
voisi tosiaan aistia silmät kiinni, kenties jopa voimakkaammin kuin silmät auki. Tämänkaltaisessa rakennuksessa on tosiaan tärkeää, mitä jalan alta löytyy, mitä käsi koskettaa, mille istutaan. Jos
meillä on pallasmaan mukaan silmät sormenpäissämme, on meillä sellaiset varmasti
myös jalkapohjissamme.
Rakennuksen aistimaailmaa luo sisäilmaston lisäksi sen materiaali, materiaalin tuntu
tilassa. Rakennusmateriaalien tuli sekä sisä- että ulkotiloissa lähtökohtaisesti olla aitoja,
haptisia, käsinkosketeltavan erilaisia: puuta monessa muodossa, tervattuna, käsittelemättömänä,
vahattuna, luonnonkuitumattoja karkeina jalan alla, kiiltävää, ajan saatossa tummenevaa kuparia
vesikatolla. Rakennuksen stimuloiva aistimaisema syntyy materiaalien kontrasteista; sileän ja
karhean, uuden ja vanhan, kylmän ja kuuman, lämpöä johtavan ja lämpöä eristävän välillä.

ulkoseinissä tervattu pelkkahirsi | vesikatossa hiljalleen meri-ilmassa tummeneva kupari | ulkolaitureissa tervattu lehtikuusilauta | lattioilla kookoskuitu
pesuhuoneessa suomalainen vuolukivi | lauteissa sävyvahattu lehtikuusi | verhoissa pellava | kiintokalusteissa massiivitammi | hanoissa ja kahvoissa messinki
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72 Juhani pallasmaa, The Eyes of the Skin, John Wiley & Sons, chichester, Iso-britannia, 2012, s. 42.
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laituria pitkin kylpemään tarponut vierailija saapuu rakennuksen aulatilaan. Aulasta avautuu
lasisen seinän läpi näkymä merivesialtaan ja liukulasiseinäisen allastilan kautta kohti avomerta.
Aulaan saapuessaan vierailija riisuu kenkänsä ja astuu sukat jalassaan lattian tummalle
kookoskuitumatolle.
Aulatila toimii oleskelutilana ja teehuoneena. kassa jää sisäänkäynnin oikealle, teehuone sen
vasemmalle puolelle. kassalla vierailija maksaa pääsymaksun, jonka yhteydessä hänelle ojennetaan
pukukaapin avain, pyyhe sekä pellavainen kylpytakki, jota vierailija saa käyttää vierailun ajan.
Valoisasta ja avoimesta aulatilasta vierailija johdatetaan hirsiseen tilasarjaan, kohti löylyhuonetta.
Teehuoneessa on tarjolla teetä, virvokkeita ja pientä suomalaista syötävää. Tässä tilassa vierailija voi
oleskella joko ennen tai jälkeen saunomisen tai vaikkapa sen lomassa. Tilassa istutaan matalilla
tyynyillä tai penkeillä.
Vierailijan ei tarvitse saunomisen jälkeen kiirehtiä pois rakennuksesta. Hän saa rauhassa nauttia saunan
jälkeisestä raukean rentoutuneesta olosta ennen palaamistaan takaisin saunaa ympäröivään
maailmaan.
Rakennusmassan ympäröimässä ulkotilassa kohtaavat taivas ja meri. ulkotilaa kiertävät puiset
laiturit, joilla askelletaan paljain jaloin. Veteen siirtyminen tapahtuu uimatikkailta,
joita on yhdet merivesialtaan jokaisella sivulla.
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Omissa siivissään sijaitseviin, löylyhuoneiseen päättyvän tilasarjan aloittaviin pukuhuoneisiin
saavutaan pienen eteistilan kautta. Eteistilat on erotettu aulatilasta verholla ja niiden lattioille on
sijoitettu pyykkikorit pois lähdettäessä koreihin jätettävää likapyykkiä, kylpytakkeja,
pyyhkeitä ja laudeliinoja varten.
pukuhuoneeseen saavuttaessa kontrasti avoimen, lasisen yleisen oleskelutilan ja intiimin
tilasarjan välillä käy ilmiselväksi. Aulatilan lasiset seinät vaihtuvat jämäköiksi suljetuiksi seinäpinnoiksi, ja tila saa luonnonvaloa ainoastaan katonrajaan kattotuolien väliin sijoitetuista
yläikkunoista. Tunnelma on kotoisa ja rauhallinen.
pukuhuone koostuu kahdesta peräkkäisestä tilasta. Tiloista ensimmäiseen on sijoitettu rivi
pesualtaita peileineen mahdollisia saunomista edeltäviä ja seuraavia toimenpiteitä kuten kasvojen
pesemistä tai ehostautumista varten. Ensimmäinen pukuhuone toimii mahdollisesti myös
hoito- ja hierontatilana.
pukuhuoneiden hirsiseinät saavat ylleen pystysuuntaisen puurimoituksen. Ensimmäisen
pukuhuoneen seinät ovat luonnollisen puun väriset; seinien rimat käsitellään kirkkaalla puuvahalla.
pukuhuoneissa vierailija riisuu sukkansa jalastaan ja askeltaa paljain jaloin. Sekä pukuhuoneiden
että eteistilan lattiaa peittää kookoskuituinen matto, jonka karhea pinta hellii kaupunkikävelyn
rasittamia jalkapohjia. pukuhuoneista ensimmäisessä matto on luonnonvärinen. Hanat ja pesualtaat
ovat messinkiä, kiintokalusteet tammea.
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Toinen pukuhuoneista on tunnelmaltaan ja värisävyiltään tummempi ja hämärämpi.
Seinien pystysuuntaiset puurimat käsitellään tummaksi sävytetyllä puuvahalla ja lattian
kookoskuitu on miltei mustaksi värjättyä. kiintokalusteet ovat täälläkin tammea.
Toinen pukuhuoneista pitää sisällään pukukaappien rivistöt sekä kaksi suurta
massiivipuista penkkiä istumista ja tavaroiden laskemista varten. Täällä vierailija saa rauhassa
riisuutua ja valmistautua peseytymistä varten ja taas pukeutua saunomisen ja kylpemisen jälkeen.
pukukaapit on numeroitu ja niitä on kussakin saunasiivissä 32 kappaletta. yhteensä saunaan mahtuu
kerralla siis 64 vierailijaa. pukukaapissa on tanko ja puisia vaateripustimia sekä kaksi hyllyä.
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pesuhuoneessa vierailijan on peseydyttävä ennen siirtymistään löylyhuoneeseen. pukuhuoneesta
pesuhuoneeseen saapuessaan vierailija jättää pukukaappien numeroiden mukaan numeroituun
naulaan

pyyhkeensä,

kylpytakkinsa

ja

kenties

myös

uimapukunsa,

jos

aikeena

on

saunomisen lomassa pulahtaa merivesialtaaseen tai lämpimiin altaisiin.
Risteävien reittien minimoimiseksi kulku saunatiloista ulos merivesialtaalle ja edelleen
allashuoneeseen tapahtuu suoraan pesuhuoneesta. Tilaa jakaa väliseinä, joka toimii näköesteenä
suihkutilan

ja

suoraan

merivesialtaalle

avautuvan

ulko-oven

välillä.

Väliseinälle

on

sijoitettu myös numeroidut naulakot. Shampoopullot ja muut mahdollisesti peseytyessään
tarvitsemansa asiat vierailija voi laskea puiselle penkille. pesuhuoneessa on viisi messinkistä
suihkua. lattia on vuolukivilaattaa, joka ei ole liukas kastuessaankaan. pesuhuoneesta

saunojan

matka

jatkuu

löylyhuoneeseen

ja

sen

jälkeen

ulos

vilvoittelemaan.

löylyhuoneiden tunnelma on tumma, lämmin ja hämärä. kiukaat ovat puulla lämpeäviä ulossavuavia jatkuvalämmitteisiä pönttökiukaita, jotka on molemmissa saunasiivissä sijoitettu
keskelle löylyhuonetta. lauteet kiertävät kiuasta. Saunan lauteet ovat lehtikuusilautaa, ja
ne on käsitelty tummiksi sävytetyllä saunavahalla. Saunojen seinäpintoja on aukotettu
vaakasuuntaisin ikkunoin, jotka tuovat merimaiseman saunojan silmien eteen.
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A LL A S H U O N E

Ainoastaan ulkokautta saavutettava allashuone sijoittuu omaan siipeensä. Tila käsittää
kaksi erikokoista ja eri lämpöistä vesiallasta. Furo on näistä kahdesta kuumempi, 42-asteinen.
Suurempi lämminvesiallas on 37-asteinen ja siinä voi viettää pidemmänkin tovin.
Allashuoneen
seinät
koostuvat
liukulasielementeistä,
jotka
voidaan
lämpimällä
ilmalla avata. Kesällä allastilasta voi siis sään salliessa tulla katettu ulkotila. Allashuoneen
päätyseiniin on sijoitettu naulakot kylpytakeille.
Allashuoneesta avautuu näkymä kohti Särkkää, Harakkaa ja aallonmurtajien takana häämöttävää
horisonttia. Myös Suomenlinnan näkee täältä. Allashuoneessa vierailija saa rauhoittua lämpimässä
kylvyssä merta ja sen vuodenaikojen mukaan vaihtelevaa maisemaa tarkastellen.
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Kirjoitin alussa elämästä ja sen äänestä, äänestä osana elämää. Elämästä ja äänestä löytyy myös
hiljaisuus; se löytyy sisältämme, sisäisestä äänestämme ja on tosiaankin äänen täyttämää,
täynnä omaa ääntämme. Hiljaisuus on mielentila, äänten hiljenemistä mielen sulkiessa ne ulos.
En usko meidän tarvitsevan rakennettua ympäristöä sinänsä hiljaisuuden löytämiseksi sisältämme.
Hiljaisuutta voi päänsä sisällä löytää parhaimmillaan ihmisten keskellä ja kaupungin kiireessäkin.
Uskon kuitenkin, että rakennetussa ympäristössä jatkuvasti oleileva tarvitsee turvapaikkoja,
joissa voi karistaa olkapäiltään kiireisen maailman pölyt ja keskittyä hetkeksi olennaiseen.
Suunnittelemani rakennus on esitys siitä, minkälainen voisi olla minulle tällainen paikka,
eräänlainen teleportti omaan itseeni.

“Arkkitehtuurin tehtävä ei ole luoda hälyä, unikuvia tai kiireen tuntua, vaan vahvistaa kaupungin omaa identiteettiä,
ylläpitää kokemusta perinteen jatkumisesta sekä vähäeleisestä elämänmyönteisyydestä.”
Juhani Pallasmaa
20+12 Muotoilutarinaa Helsingistä, s. 172.

En koe valitsemani rakennuspaikan läheisyyteen paraikaa rakenteilla ja suunnitteilla olevien,
samankaltaisia toimintoja omaavien rakennusten poistavan tarvetta suunnittelemalleni
rakennukselle. Päinvastoin näkisin tällaisten toimintojen tukevan toisiaan; yleisten saunojen kysyntä
on suurempaa kuin mihin tämänhetkinen tarjonta kykenee vastaamaan. Uimapaikkoja ja yleisiä
saunoja tarvitaan lisää ympäri Helsinkiä, niin meren rannalla kuin korttelirakenteessakin.
Taivas ja meri on ollut minulle hieno ja tärkeä oppimisprosessi, yhden minulle tärkeän
aikakauden loppu ja samalla uuden alku. Tähän projektiin ja myös sen nimeen kiteytyy se mitä
olen viime vuosien varrella oppinut itsestäni ja arkkitehtuurista. Olen tämän prosessin aikana
saanut todistaa minkälaisen suunnittelijan viimeiset kuusi opiskeluvuotta ovat minusta
muovanneet, mihin niiden ansiosta kykenen ja kuinka kuusi vuotta yhden aihepiirin
parissa ei riitä vielä mihinkään mutta on kuitenkin vienyt jo niin pitkälle.
Nyt minun on tullut aika saunoa ja kuvainnollisesti karistaa yltäni puolentoista vuoden pölyt,
irtautua taivaasta ja merestä, luultavasti vain löytääkseni nuo elementit taas
edestäni: kaikki liittyy kaikkeen, niin myös tämä teema.
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Liitteet
p l a n ssi p ie n e n n ö k set

“Voimakas arkkitehtuurikokemus eliminoi melun ja kääntää tietoisuuteni itseeni: en kuule muuta kuin sydämeni lyönnit.
Arkkitehtuurielämykselle ominainen hiljaisuus näyttää johtuvan siitä, että se kääntää huomiomme omaan olemassaoloomme – havaitsen kuuntelevani omaa olemustani.”
Juhani pallasmaa, Kuusi teemaa ensi vuosituhannelle, Arkkitehti 1/1995, s. 30-31
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ponttonit kiinnitetään merenpohjaan
ristiin kiinnitetyin elastisin köysin ja betonipainoin

Taivas ja meri on suunnitelma moderniksi urbaaniksi merikylpyläksi Kaivopuiston rantaan,

luonnonilmiöiden näyttämö. horisontin erottamat taivas ja meri ovat joka päivä erilaisia,

luonnon kokemiseen. merikylpylä on kelluva ja ponttonirakenteinen. ponttonit on

olemassa olevan laiturin päähän. Nykyisin parkkipaikkana toimivan Kylpylänaukion ja

maisema

täysin

perustettu merenpohjaan betonipainoin sekä elastisin, ristiin kiinnitetyin kumiköysin,

laiturin välissä sijaitsi aikanaan vuonna 1836 valmistunut Ullanlinnan merikylpylä,

erilaisena kuin kaupungin kivisessä sylissä. Tammikuun tuiskut ja jäätyneen meren,

joiden ansiosta rakennus ei heilu kovallakaan tuulella. perinteiseen saunaan yhdistyy

osa Kaivopuiston kylpylä- ja kaivohuonealuetta, terveellisestä meri-ilmasta nauttimiseen

lokakuun sateet, heinäkuun pastelliset auringonlaskut ja maaliskuun kevätauringossa

rakennuksessa merivesiallas, kaksi lämmintä vesiallasta sekä teehuone. Symmetrinen,

tarkoitettua hyvinvointikonseptia. puistoalue oli yksityisen kylpyläyhtiön rakennuttama

ritisevät ja lotisevat merijäät voi meren äärellä kokea vahvasti. helsinkiläistä merenrantaa

harjakattoinen rakennusmassa muodostaa sisäänpäin kääntyvän kehän, jonka keskelle jää

ja käsitti kylpylärakennuksen, kaivojuontiin tarkoitetun Kaivohuoneen sekä rannalle raken-

on aktivoitu viime vuosina runsain mitoin. Kaupungin rantaviivalle on noussut niin

merivesiallas saunasta luonnonveteen pulahtamista varten. Saunatoiminto jakautuu

nettujen uimahuoneiden lisäksi myös huvila-alueen, jonka huviloissa kylpylävierailijatkin

pysyviä kuin väliaikaisiakin uudisrakennuksia. Saunan ja merellisen uimapaikan yhdistäviä

kahteen

majoittuivat. puurakenteinen, kaksisiipinen C.L. Engelin suunnittelema merikylpylä

rakennuksia on silti edelleen vähänlaisesti kaupungissa, jossa on sen historian

intimiteettiä saunomisen pyhälle rituaalille. Luonnonvaloa seinäpinnoiltaan suljetut

kuitenkin tuhoutui toisen maailmansodan pommituksissa vuonna 1944.

aikana ollut runsaasti yleisiä kaupunkisaunoja. hyvinvointiarkkitehtuurin uudenlainen

saunasiivet saavat katonrajaan sijoitetuista yläikkunoista. rakennuksen sisä- ja ulkokehiä

tuleminen heijastelee nykykaupunkilaisen tarpeita ja toiveita. helsinkiläinen rentoutuu

reunustavien laiturirakenteiden ylle kurkottavat kattotuolit ovat näkyvillä kaikkialla

ja rauhoittuu mielellään meren läheisyydessä oleillen.

rakennuksessa lukuunottamatta löylyhuoneita. Ulkokehän laituri on julkista tilaa, jota

helsinki on maailman mittakaavassa poikkeuksellinen pääkaupunki; sen sijainti avomeren

muuttuu

joka

hetki.

rantaviivalla

kaupunkiluonto

näyttäytyy

välittömässä läheisyydessä harvan saaristovyöhykkeen suojassa merkitsee omalaatuisen

hirsirakenteiseen

siipeen,

joiden

suljetut

hirsikehät

tarjoavat

rauhaa

ja

saa vapaasti käyttää kuka tahansa ohikulkija. Aula- ja allashuonesiipiä, yhteisiä

pohjoisen merimaiseman läsnäoloa koko kaupungissa. rantaviiva jakaa kaupungin

Taivas ja meri tuo paikan hiljaisuudelle ja rauhoittumiselle keskelle kiireistä kaupunkia.

tiloja, reunustavat lasiseinät, jotka mahdollistavat pitkät näkymät merivesialtaalle

kahteen; mereen ja maahan. rantaviiva, tuo kahden toisistaan radikaalisti poikkeavan

Veden kauttaaltaan ympäröimä, ainoastaan laituriyhteyden kautta rantaviivaan sidottu

ja kohti maisemaa.

maisemaelementin kohtaamispaikka, on loputtoman kiinnostava vuodenaikojen ja

merikylpylä tarjoaa uudenlaisen sääolosuhteilta suojaisen paikan merellisen kaupunki-
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AULA JA TEEhUONE

SAApUmINEN

Saapuessaan rakennukseen vierailija astuu ensimmäiseksi aulaan, joka toimii myös teehuoneena. Teetä voi siemailla ennen tai jälkeen saunomisen, miksei myös sen lomassa.

Laiturin nokkaan sijoitettu merikylpylä häämöttää kaukaisuudessa meren ympäröimänä.

Saapuessaan vierailija riisuu kenkänsä, maksaa käyntinsä ja valmistautuu matkaansa kohti löylyn lämmintä syliä. Aulatilasta avautuu suora näkymä kohti allashuonetta halki merivesialtaan.

Näkymä laiturin alusta kohti rakennusta on joka päivä erilainen. Talvisin vierailija tarpoo saunomaan pitkin jään ja lumen peittämää polkua. Sumun sattuessa rakennusta hädin tuskin erottaa.
Kesäisin auringonlaskun värjäämä meri hohtaa väreissään, syksyllä taustalla näkyy harakka ruskan kellastamine puineen.
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pUKUhUONE I

pUKUhUONE II

Ensimmäinen pukuhuone on löylyhuoneeseen johtavan tilasarjan alku. pohjoisen horisontaalinen luonnonvalo tulvii huoneisiin katonrajan sivuikkunoista.

Toinen pukuhuoneista on sävyiltään ja yleistunnelmaltaan ensimmäistä tummempi. Täällä vierailijalla on tilaa pukeutua ja riisuutua.

Tässä huoneessa vierailija voi rentoutua, oleskella, käydä hieronnassa sekä pestä kasvonsa ennen saunomista ja halutessaan ehostautua sen jälkeen.

Seiniä peittää pystysuuntainen mäntyrimoitus, joka on käsitelty tummalla puuvahalla.

Ensimmäinen pukuhuone on luonnonvärinen; hirsiseiniä peittävä pystysuuntainen puurimoitus on käsitelty kirkkaalla puuvahalla. Lattiaa päällystää luonnonvärinen kookosmatto.

Lattia on värjättyä kookoskuitua, huoneen kiintokalusteet massiivitammea.
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LÖy Ly h U O N E

ALLAShUONE

Saunaan vierailija kulkee pesuhuoneen kautta. Löylyhuoneessa tunnelma on lämmin ja hämärä.

Allashuoneessa vierailija voi rentoutua saunomisen ja vilvoittautumisen lomassa. huonetta reunustavien lasiseinien läpi avautuvat merinäkymät kohti Särkkää, harakkaa sekä horisontissa häämöttävää avomerta.

Saunan vaakasuuntainen ikkuna tuo merimaiseman saunojan silmien eteen.

Allashuoneessa on kaksi lämmintä allasta: 42-asteinen pienempi furo sekä 37-asteinen lämminvesiallas. Lattiaa peittää kookosmatto. Kattorakenne on näkyvillä koko rakennuksessa.

Lauteet ovat lehtikuusta, seinissä näkyy hirsi. Laudepinnat on käsitelty harmaaksi sävytetyllä saunavahalla.
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