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Diplomityöni aiheena on pienen julkisen kylpylän suunnittelu Lapinlahden entisen mielisairaalan puistoon.
Suunnittelupainotteinen diplomityöni koostuu selostusosasta ja rakennussuunnitelmasta. Selostus taustoittaa suunnitelmaa muun muassa pohtimalla saunan
henkeä ja sen merkitystä suomalaisessa kulttuurissa sekä tutustumalla Helsingin historiaan kylpylä- ja
saunakaupunkina. Selostuksessa käsitellään myös
alueen ja rakennusten historiaa sekä nykytilannetta,
joka on toiminut myös lähtökohtana suunnitelmalle.
Idea diplomityön aiheeseen syntyi lukuisten juoksulenkkien yhteydessä, lähes viikoittain kuljin alueen
ohi ja vähitellen aloin keskeyttää lenkkini vain hengähtääkseni Lapinlahden sairaalan puiston rauhassa.
Alueen vuodenaikojen mukaan muuttuva monimuotoinen luonto sekä aistikokemukset saivat minut kiinnostumaan alueesta ja sen vaiheista vuosikymmenien
varrella. Idea kylpylälle syntyi alueen historiasta, merenläheisyydestä, luonnosta ja itselleni rakkaasta harrastuksesta, saunomisesta.
Lapinlahden entinen mielisairaala ja sen puisto on elänyt viimevuosiin asti kuin eräänlaisessa horroksessa,
olemalla silti keskustelun ja kiistelyn aiheena. Sairaa-

latoiminnan päätyttyä on rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja sitä ympäröivän maisemallisesti tärkeän puistokokonaisuuden tulevaisuus ollut
vaakalaudalla. Lapinlahden sairaala-alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö,
jonka toivon tulevaisuudessa toimivan terapeuttisena
keitaana kaupungin kiireen keskellä. Tältä pohjalta
olen suunnitellut pienen kylpylärakennuksen puiston
laidalle, luonnonkauniille paikalle. Kylpylä piiloutuu
puistokokonaisuudessa runsaan kasvillisuuden taakse, kunnioittaen Carl Ludvig Engelin suunnittelemaa
sairaalan päärakennusta ja alueen muuta rakennuskantaa. Kylpylän tilojen lähtökohtana oli paikalla sijaitseva entisen kasvihuoneen kivijalka ja sen ympärille
muodostuva maastosta inspiroitunut tilaohjelma. Tärkeässä roolissa suunnitelmassani ovat erilaiset aistikokemukset, kylpylän parantava voima sekä luontoon
ja maisemaan avautuvat rajatut näkymät. Työn tavoitteena oli suunnitella rakennus, joka yhdistäisi erilaisten kylpyjen ja saunan hoitavat vaikutukset ja antaisi
aisti- sekä luontokokemuksia historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaassa miljöössä.
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The subject of my thesis is the task of designing a
small public bathhouse in the park of the former Lapinlahti psychiatric hospital. The thesis consists of the
design task and a written part, the emphasis being on
the former. The written part gives background information and context to the design by reflecting on the spirit
and meaning of the sauna in Finnish culture, and by
giving an account of Helsinki’s history as a city of public baths and saunas. The history and current state of
the Lapinlahti area are discussed, as they have served
as a starting point for the design task.
The idea for this thesis took shape as I passed the
area almost weekly during my runs. Gradually, I began
to take a break just to be able to catch my breath in the
peaceful atmosphere of the Lapinlahti hospital park.
The seasonally changing nature of the park offered
something exceptional for all the senses and got me
hooked on the site and its history. The idea for designing a bathhouse was formed by the history of the site,
the closeness of the sea, nature, and something that is
important to me personally, the sauna.
The Lapinlahti former psychiatric hospital and its park
have, until recent years, been in a state of dormancy,
although discussion around their fate has been active,

sometimes even heated. Since the architecturally and
historically significant buildings were decommissioned
from their use as a hospital, their future and that of the
equally significant park have been hanging in the balance. The area of the hospital has been listed as a nationally significant built environment, and I am hoping
that in the future, it will function as a therapeutic oasis
in the midst of the city’s busy life. This has been the
starting point for my design for a small bathhouse on
a naturally beautiful site on the edge of the park. The
building blends into the lush vegetation of the park,
showing respect towards the main building of the hospital, designed by Carl Ludvig Engel, and other buildings in the area. The basis for the spatial design of
the bathhouse was the old stone footing of a now demolished greenhouse, and the space programme was
formed around it, taking cues from the surrounding terrain. Giving space to various sensory experiences, the
healing power of bathing, and framing selected views
to the surrounding landscape played an important role
in my design. The aim of this work was to design a
building that would merge together the healing effects
of different types of saunas and baths, while allowing
for sensory as well as nature experiences in an environment that is important both historically and as a
part of the cityscape of Helsinki.
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JOHDANTO

Diplomityöni aihe syntyi kiinnostuksesta historiallisesti
ja maisemallisesti arvokkaaseen Lapinlahden sairaala-alueeseen. Ulkoilureittien varrella sijaitseva entinen
mielisairaala ja sen luonnonkaunis maisemapuisto
muodostui juoksulenkkieni kohteeksi kuin sattumalta. Vehreä puisto ja Engelin harmoninen arkkitehtuuri
veti puoleensa kerta kerralta yhä enemmän. Vehreän
puiston keskellä sijaitsevat, hieman rapistuneet arvorakennukset tuntuivat olevan kuin kevyessä unessa
ja aloin miettimään millaista toimintaa alueelle voisi
suunnitella sen elävöittämiseksi.
Hautaismaiden taakse ja laajentuneen kaupunkiranteen keskelle jäänyt entinen sairaala-alue on sairaalatoiminnan lopettamisen jälkeen muotoutunut osaksi
ulkoilureitistöä, kaupunkilaisten hengähdyspaikaksi
vehreänä keitaana. Alueen rakennusten käyttötarkoituksen epävarma tulevaisuus ja puiston lykätty suojelu on saanut aikaan runsaasti kansalaisaktivismia,
joka on vähitellen alkanut tuottaa hedelmää. Tyhjillään
oleviin rakennuksiin on myös kohdistunut ilkivaltaa ja
muun muassa rannassa sijaitseva Venetsia-rakennus
on vallattu muutamaan otteeseen.
Aloittaessani diplomityötäni tutustuin huolella sairaala-alueen historiaan ja samalla myös mielenterveyshoidon vaiheisiin Suomessa. Lapinlahti toimi mielenterveyshoidon parantavana paikkana 150 vuotta
päärakennuksen valmistumisesta asti aina sairaalatoiminnan lopettamiseen asti. Uskon, että Lapinlahden
toiminta kaupunkilaisten mielen parantavana paikkana ei ole kuitenkaan loppunut. Alueen vahvuutena on
sen luonnonkauneus, harmonisuus ja paikan henki,

Lapinlahden henki, jonka jokainen alueella kulkeva voi
aistia.
Työni jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa taustoitan diplomityöni aihetta pohtimalla saunan
henkeä ja sen merkitystä suomalaisessa kulttuurissa.
Tarkastelen myös eri kulttuurien hikoilukylpyjä ja niiden historiaa. Toisessa osassa syvennyn alueen historiaan, nykytilanteeseen ja paikan henkeen, jotka ovat
olennaisia osia aluetta tarkasteltaessa. Kolmannessa osassa esittelen suunnitelman kylpylärakennuksesta Lapinlahden puistoaleen laidalle. Suunnitelma
pohjautuu kirjallisessa osassa käsittelemiini aiheisiin
tulkitsemalla niitä rakennuksen teemoiksi ja konseptitason suunnitelmaksi. Kirjallisen osuuden tehtävänä
on kuitenkin ollut alueeseen ja teemoihin tutustuminen
sekä inspiraatio, eikä niinkään valmiiden vastausten
tai suunnitteluratkaisujen löytäminen.
Diplomityöni tavoitteena on suunnitella maisemakuvallisesti arvokkaaseen puistomiljööseen sopiva paviljonkimainen, julkinen kylpylä, joka toimisi terapeuttisena
kokemuksena jatkaen täten alueen historiaa mielen
hyvinvoinnin parantajana. Tilakonsepti on syntynyt
puhtaasti paikan innoittamana. Olen pyrkinyt tietoisesti irtautumaan nykyään suunnittelua ja rakentamista usein ohjaavista tiukoista säädöksistä ja luomaan
elämyksellisen ja rauhoittavan pienen kylpylän, joka
yhdistelee suomalaista saunaperinnettä sekä muiden
kulttuurien hikoilukylpyjen piirteitä. Diplomityöni suunnitelmassa olenkin halunnut keskittyä erityisesti tunnelmaan ja tilallisiin kokemuksiin, sekä ympäröivään
luontoon avautuviin rajattuihin näkymiin.
13

1 HIKOILUKYLVYT

SAUNA SUOMALAISESSA
KULTUUURISSA

Sauna liittyy erityisellä tavalla suomalaiseen identiteettiin ja se on aina edustanut suomalaisessa kulttuurissa pyhää paikkaa. Ennen vanhaan oli tapana saunoa
vain kerran viikossa, joka johtui osaksi varmastikin siitä, että silloin käytössä olleiden savusaunojen lämmittäminen vaati yleensä yhden kokonaisen vuorokauden. Tämä on tietysti osittain periytynyt myös nykyisiin
saunatottumuksiin, esimerkiksi yleisenä perinteenä
lämmittää sauna lauantaisin. Saunan lämmittämiseen
suhtauduttiin huolellisesti ja lämmittäjällä tuli olla oikeanlainen asenne ja osaaminen. Saunanpesässä
poltettavat puut valittiin tarkoin ja koko lämmitysprosessiin tarvittiin aikaa ja rauhallisuutta.2 Savusaunan
pitkä lämmitysaika ja työn huolellisuus on osaltaan
luultavasti myötävaikuttanut saunan asemaan pyhänä
paikkana.

Kuva 1. Martta Wendelinin kuvitusta ja Kalevalan säe 1940-luvun
postikortissa.
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Sauna on merkittävä osa kalevalaista runotraditiota.
Saunalla on edelleen suora yhteys tähän kalevalaiseen alkuperäiseen suomalaiseen kansaan, ennen
kristinuskon tuloa Suomeen.1

1. Pentikäinen, Jetsonen 2000
2. Pentikäinen, Jetsonen 2000; Peltonen, Karjanoja 1997
3. Pentikäinen, Jetsonen 2000
4. Pentikäinen, Jetsonen 2000
5. Rakennustieto Oy 1990; Pentikäinen, Jetsonen 2000

Kansanlääkinnässä merkittävin parannuskeino oli
sauna: siellä parantaja pesi pois tauteja, kuppasi ja
hieroi. Saunassa parannettiin jopa mielisairauksia,
joita aikoinaan yleisesti pidettiin parantumattomina
tauteina.3 Saunalla on siis jo tuolloin todettu olevan

positiivisia psyykkisiä vaikutuksia. Parantamiseen ja
taikojen tekoon saunassa liittyy erilaisia uskomuksia,
josta on hyvänä esimerkkinä vanhan kansan uskomus
vihtomisesta: ”Saunassa tulee vihtoa aina ensin selkä
ja sitten aina alas jalkoihin päin. Näin poistuu kylmyys
ja kipu ruumiista. Jos vihtoo päinvastoin, menee kipu
ja kylmyys ruumiiseen.”4. Sauna liittyi olennaisesti
myös maatalouteen ja siellä suoritettiin erilaisia vuodenaikoihin sidottuja askareita, joista muodostui sukupolvia yhdistäviä sosiaalisia tapahtumia. Saunan asemasta ja tärkeydestä kertoo myös se, että elämän eri
käännekohdat oli sidottu saunaan. Saunassa synnytettiin aina 1900-luvun alkupuolelle asti ja siellä myös
pestiin poisnukkuneen vainajan ruumis, saunassa kun
oli lämmin ja puhdasta vettä saatavilla. Näistä entisaikojen rituaalisista tapahtumista on säilynyt jotain myös
nykypäiviin asti, kuten esimerkiksi perinteinen morsiussauna.5
Saunassa käyttäytymiseen on myös kiinnitetty aina
erityistä huomiota ja nämä eräänlaiset sanomattomat
säännökset ovat säilyneet myös nykyaikaan. Saunakäyttäytymistä valvoi uskomusten mukaan saunan
haltija, joka oli saunan ensimmäinen lämmittäjä. Jotta saunan henki olisi kelpo, tuli saunan ensimmäisen
lämmittäjän olla mielellään hyväntahtoinen vanhempi
henkilö. Saunanhaltijalla nähtiin olevan myös oma
17

”Sauna, jossa moni sukupolvi on
nähnyt päivänvalonsa, moni iltansakin, rakas on se kaikille, ei kellekään
vieras, kylmä, - runollisesti aina
tervehditty.”
Pedri Shemeika 6

Kuva 2. Savusauna Lohtajan Mansikkakarilla.
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6. Keskinen 1946
7. Pentikäinen, Jetsonen 2000; Peltonen, Karjanoja 1997
8. Konya, Burger 1973
9. Pentikäinen, Jetsonen 2000
10. Helamaa 1999; Pentikäinen, Jetsonen 2000
11. Pentikäinen, Jetsonen 2000

saunavuoronsa, sen jälkeen, kun talon väki oli saunonut. Saunavuoroista on erilaisia käsityksiä, mutta
maatalousvaltaisella ajalla miehet ja naiset saunoivat
omilla vuoroillaan: talon isäntä renkien kanssa ja talon
emäntä piikojen kanssa. Myöhemmin syntynyt yleinen
käsitys yhteissaunomisesta, sukupuolesta riippumatta, on syntynyt perhesaunomisen myötä. Nykyäänkin
on yleistä, erityisesti lasten ollessa pieniä, että koko
perhe saunoo yhtä aikaa.7 Sauna liittyy erityisellä
tavalla myös suomensukuisten kansojen henkisanastoon. Saunomiseen liittyvät sanat ovat jopa vuosituhansia vanhoja ja osa voidaan jäljittää aina suomalais-ugrilaiseen kantakieleen asti. Esimerkiksi sana
löyly tarkoittaa nykykielessä vesihöyryä, joka muodostuu heitettäessä vettä kiukaan kiville. Alun perin sana
tarkoitti sielua, ihmisen elämää.8 Saunan voidaan katsoa olevan suomensukuisten kansojen keskuudessa
muodostunut rakennustyyppi ja saunominen on ollut
yleistä Pohjois-Euroopan metsävyöhykkeellä, Baltian
maissa sekä suomesukuisten kansojen keskuudessa
aina Uralin vuoristolle saakka. Pohjoisten alkuperäiskansojen, kuten saamelaisten, keskuudessa sauna ei
ole esiintynyt, koska eläminen on perustunut liikkuvaiseen poronhoitoon ja pyyntikulttuuriin. Rautakaudella
400-luvulla alettiin rakentamisessa käyttää idästä saapunutta lamasalvostekniikkaa, joka vähitellen korvasi
pystyriukumenetelmällä rakennetut kodat. Näin alkoi

kehittyä maanviljelykseen perustuvaa pysyvämpää
asutusta, lamasalvostekniikalla rakennettuja savupirttejä, jotka ovat kytköksissä myös saunan kehittymiseen.9 Pronssikaudelle (1500-900 eaa.) voidaan
jo ajoittaa monia saunomiseen liittyviä sanoja, jolloin
itämerensuomalaisten keskuudessa puhuttiin kantasuomea. Täten sauna on tunnettu jo pronssikaudella.
Pronssikauden saunat ovat olleet maahan kaivettuja
kuoppia, saunan alkumuotoja. Pieni maakuoppa oli
katettu turvekatolla ja keskellä kuoppaa oli mitä luultavimmin rauniokiuas. Pronssikauden sauna toimi samalla asuntona.10
Rauta- ja pronssikausien nurkkasalvostekniikalla tehty
savupirtti toimi asuntona, saunana ja riihenä. Rauniokiuas alkoi vähitellen muuttua umpinaiseksi uuniksi,
joka soveltui lämmittämisen ohella myös ruoan laittoon. Tällaista liesiuunilla varustettua asumiskäyttöön
tarkoitettua huonetta alettiin kutsua tuvaksi, ja savupirtti eriytyi saunakäyttöön. Osa kotitöistä tehtiin kuitenkin
edelleen saunassa.11 Savukiuas alkoi kehittyä 1700-luvulla, kun tiilestä alettiin muurata kaksi- tai kolmipesäisiä umpinaisempia kiukaita. Sisäänsavuavassa savukiukaassa alhaalla oleva tuli lämmittää yläpuoliset
kivet. Yksi suurimmista muutoksista saunan historiassa on ulossavuavan kiukaan synty 1700-1800-luvuilla. Aateliston kartanoissa oli ulossavuavia tulisijoja
19

käytetty jo toki aikaisemminkin, mutta 1800-luvulla
ulossavuava kiuas syrjäytti savukiukaat. Kiukaan löylypesän kupu muurattiin jatkuvaksi katon läpi, näin
syntyi savupiipullinen kiuas.12 Tämä on varmastikin ollut mullistava muutos nokisista savusaunoista turvallisempiin ulossavuaviin saunoihin. 1900-luvun alussa
alkoi kehittyä pönttökiuas, joka synnytti samalla myös
kiuasteollisuuden. Kertalämmitteisellä pönttökiukaalla
varustetun saunan saunomisaika on melko lyhyt, koska lämpöä riittää sen verran kuin kiuaskiviin on sitä
varautunut. Samaan aikaan kehittyi myös muuripata,
joka mahdollisti lämpimän veden käytön peseytyessä. Veden kulutuksen lisäännyttyä alettiin saunassa
myös peseytyä, joka on edelleen yleistä esimerkiksi
mökkisaunoissa. Muuripataa käytettiin samalla myös
pyykkäämiseen. Kertalämmitteisen pönttöuunin kilpailijaksi tuli jatkuvalämmitteinen kiuas 1935, jossa puut
poltetaan tulipesässä, eivätkä liekit tai savu kosketa
kiuaskiviä ollenkaan. Tämän ansiosta voidaan puita
lisätä saunomisen aikana ja lämpöä säädellä poltettavan puun määrällä sekä palamisnopeudella. Tämä
mahdollistaa niin pitkän saunomisajan kuin halutaan.13
Kuva 3. Mökkisauna Kokkolan Krekilässä.
12. Helamaa 1999
13. Pentikäinen, Jetsonen 2000; Helamaa 1999
14. Pentikäinen, Jetsonen 2000; Rakennustieto Oy 1990
15. Pentikäinen, Jetsonen 2000
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1800-luvun lopulla sauna koko ongelmia kaupungeissa, jotka alkoivat vähitellen muuttua urbaanimmiksi.
Suurissa kaupungeissa kivitalojen keskellä sauna oli
huomattava paloriski. Suurissa kaupungeissa sau-

narakennukset tehtiinkin kortteleiden keskelle, usein
kivisinä paloturvallisuussyistä. Kaupunkeihin syntyi
yleisiä saunoja ja yksityisten ihmisten saunat sijoittuivatkin lähinnä kaupunkien laitamille synnyttäen pihasaunan. Tyypillinen pihasauna oli ja on edelleen osa
piharakennusta, jossa on saunan lisäksi pukuhuone,
varasto ja ulkokäymälä. Perinteisesti hirsistä rakennetut saunat muuttuivat pihasaunojen myötä lautarakenteisiksi. 1900-luvun alkupuolella sauna alkoi yleistyä myös huviloilla ja kesämökeillä, samalla siitä tuli
lomailijoiden ajanvietettä.14
Sähkösaunan kehittäminen ja tulo markkinoille
1940-luvulla mullisti jälleen kerran saunan kehitystä. Sähkökiuas on jatkuvalämmitteinen ja se lämpiää
kiuaskivien alla ja välissä olevien lömpövastuksien
avulla. Sähkökiukaan käyttö on helppoa, sillä lämmittäminen ja sen säätö, tapahtuu kytkimen avulla.
Sähkökiuas mahdollisti saunan rakentamisen uusiin
paikkoihin, sellaisiin joihin puulämmitteistä ei paloturvallisista syistä voitu rakentaa. Sähkökiuas mahdollisti sisäsaunojen kehittymisen: taloyhtiöiden omistamat talosaunat ja huoneistosaunat. Huoneistosaunat
yleistyivät 1970-luvulla ja niiden suosio on jatkunut
aina näihin päiviin asti. Saunojen suosiosta ja suomalaisesta saunakulttuurista kertoo Suomessa olevien
saunojen määrä: 1,7 miljoonaa.15
21

Sauna

SAUNAN HENKI

”Tuski leppoisampaa missää,
ko saap saunas löyly sissää
jäykät jäseneese oikoo,
kaikist vaatteist vappaan loikoo.
Siel nii metkast meitä pannoo,
jot ei oikei ossaa sannoo,
monelviistii nykkii, raukoo,
silmii ei nääs kehtais aukoo.
Vettä kiukaale ko tellää,
passaa siel vaik yökaus ellää,
siel on kaikk ko veljii ikkää,
siel ei meitä vaivaa mikkää.

Saunassa kaikki ovat samanarvoisia, alasti. Ilman ihmisvartaloa peittäviä vaatteita ja yhteiskuntaluokasta
kertovia merkkejä. Kaikki on inhimillisempää ja luonnollisempaa, häpeilemätöntä. Ihmisen ollessa saunassa fyysisesti alasti, välittyy tämä myös henkiseen
puoleen. Ilman vaatteita, saunassa ollaan myös henkisesti alasti. Tämä fyysinen ja henkinen alastomuus
vaikuttaa myös etenkin saunassa käytäviin keskusteluihin, niistä tulee välittömämpiä. Toisaalta sama alastomuuden tunne saa ihmiset monesti vaikenemaan
erityisesti julkisissa saunoissa, osittain tämä johtunee
myös tunteesta, jossa saunominen koetaan jollain tapaa sakraaliksi tapahtumaksi, eikä sitä ole tarvetta pilata puheella.

Siks en sille kanna kaunaa,
mut jos en saa männä saunaa
kerra viikos, sillo ikkää
miule ei nääs maistu mikkää.

Kuva 4. Saunan tunnelmaa.

Paratiis jos pitäs löytää,
saunaahe tää poika töytää
siel on justii sammaa sorttii:
ei oo nuttuu, ei oo korttii.”
Mäki-Mikko
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16. Keskinen 1946
17. Rakennustieto Oy 1990
18. Toivonen, Tsuboi 2016
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Alun perin saunan tarkoituksena oli hikoilu ja peseytyminen. Nykyään saunasta on kuitenkin tullut suosittua
ajanvietettä, monille jopa harrastus. Miellyttävä saunakokemus on myös tilallinen ja psyykkinen kokemus.
Saunomisen tarkoituksena on rentoutuminen ja puhdistautuminen. Oleellisia tekijöitä saunakokemuksen
miellyttävyydessä ovat rauhallisuus, vaatimattomuus
ja kotoisuus. Materiaaleina on yleensä käytetty paljaalle iholle miellyttävää puuta.17 Nämä saunatiloihin
liittyvät ominaisuudet luovat turvallisuuden ja miellyttävyyden tunnetta, korostaen samalla saunan vaikutuksia kehoon.

Suomalaiset ovat tottuneet saunomaan, mutta eivät
välttämättä tottuneet saunomaan yhdessä. Kaupunkien julkisissa saunoissa tämä näkyy erityisen hyvin.
Julkisessa saunassa saunominen on hyvin herkkä
ja hauras tilanne. Usein saunassa on vanhojen vakiosaunojien lisäksi uusia saunojia, ensikertalaisia.

Tällöin vakiosaunojien osaksi jää tilanteen ohjailu esimerkiksi löylynheiton suhteen, mutta myös osittain ensikertalaisten ohjailu tai esimerkin näyttäminen. Tämä
tasapaino vakiosaunojien ja ensikertalaisten välillä,
toisin sanoen asiakkaiden suhteet, luovat jokaiseen
julkiseen saunaan oman tunnelmansa, oman saunomiskulttuurinsa. Julkisten saunojen henkeen vaikuttaa
myös olennaisesti itse saunan pitäjä eli saunottaja.
Näin saunojat ja saunottaja luovat jokaiselle saunalle
tavallaan omat sääntönsä ja tapansa, joista muodostuu oma persoonallinen saunakulttuurinsa.18
Saunominen voi olla sosiaalinen tapahtuma myös
vain itsesi ja löylyn, saunan hengen, kanssa. Itse koen
saunomisen ikään kuin puhdistautumisriittinä. Käyn
läpi päivän asioita päässäni, lopuksi puhdistan mieleni
niistä, jätän ne taakseni pesemällä itseni niistä. Joskus ajatukset ovat jo valmiiksi kaikonneet ja keskityn
pelkästään saunan löylyihin, niiden tunnustelemiseen
ja kokemiseen. Samalla nautin esimerkiksi mökkisaunan näkymistä, ikkunasta näkyvästä lehvästöstä ja
lasisen saunan oven läpi näkyvästä merimaisemasta,
laskevasta auringosta ja sen kimmellyksestä veden
pinnalla.
Oleellisena koen myös mökkisaunassa ja vanhempieni rakkaassa saunassa sen, että peseminen tapahtuu
itse löylyhuoneessa, ei erillisessä pesuhuoneessa. Se
tuo vielä syvällisemmän tunnelman saunakokemukseen. Löylyjen ja kuumuuden hiipuessa, ilman muuttuessa kosteammaksi, peseminen tuntuu vapauttavalta
ja puhdistavalta. Samalla tuntuu, että olen yhtä myös
itse löylyhuoneen ja sen hengen kanssa.
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”Löyly, Jumalan lämmin,
puun lämmin, kiven lämmin,
lämmin vanhan Väinämöisen,
älä mene kipeesehen,
mene saunan sammalihin”
Kalevala 21

SAUNAN TERVEYDELLISET
VAIKUTUKSET

Kuva 5. Avantouimareita Tampereen Rauhaniemessä.
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19. Peltonen, Karjanoja 1997
20. Rakennustieto Oy 1990
21. Keskinen 1946

Suomalaiset kokevat saunomisen terveelliseksi, vaikka sen hoitavia vaikutuksia ruumiillisiin sairauksiin ei
olekaan voitu selkeästi todistaa huolimatta siitä, että
saunan terveysvaikutuksia on tutkittu jo melkein 200
vuoden ajan.19 Saunan terveydelliset vaikutukset
liittyvätkin enemmän saunomisen ilmapiiriin ja itse
saunakokemukseen. Sauna lämmittää ihmiskehoa
nostamalla ruuminlämpöä, siellä puhdistaudutaan ja
peseydytään sekä rentoudutaan ja rauhoitutaan. Saunominen yleensä myös parantaa yöunen laatua. Saunomisen aikaansaama rentoutuminen ja hyvän olon
tunne helpottavat ruumiillista ja henkistä ahdistusta
tai stressiä. Saunasta on monelle apua myös ruumiilliseen särkyyn, se auttaa erityisesti lihas- ja nivelkipuihin rentouttaen ihmiskehoa.20 Normaali saunominen,
kuten myös usein talvella saunomiseen liittyvä avantouinti, edistävät ihmisen yleistä hyvinvointia ja toimintakykyä.
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HIKOILUKYLVYISTÄ ERI
KULTTUUREISSA

Veteen ja hikoilukylpyyn liittyvä parantava voima on
tunnettu melkein joka puolella maapalloa.22 Erilaisia hikoilukylpyjä onkin historian myötä tavattu ympäri maapalloa Pohjois-Euroopasta Aasiaan ja aina
Pohjois-Amerikkaan asti. Hikoilulla on monissa kulttuureissa ollut myös uskonnollinen tai lääkinnällinen
merkitys.23 Hikoilukylvyt eivät siis suoranaisesti liity
kansojen käsitykseen puhtaudesta, vaan niissä yhdistyy usein ruumiillinen ja henkinen puhdistautuminen,
ikään kuin sielullinen riitti.
Jo antiikin ajan lääketieteessä käytettiin hyväksi vesihoitoja ja niiden parantavia voimia.24 Antiikin kreikkalaiset kiinnittivät erityistä huomiota terveyteen, puhtauteen ja fyysiseen harjoitteluun. Kreikkalaiset miesten
urheilukentät, palaestrat, joita käytettiin erityisesti painikouluina, olivat ensimmäisiä julkisia kylpylaitoksia
peseytymismahdollisuuksineen. Myöhemmin nämä
rakennukset laajenivat tarjoten muun muassa kuumailmahuoneita, joita saatettiin lämmittää jopa 70 celsiuasteeseen. Hippocrates (n. 460-380 eaa.) puhuu
kahdesta erilaisesta hikoilukylvystä, kuivasta kylvystä
ja kosteasta kylvystä. Hän oli vakuuttunut kylpyjen parantavasta voimasta kivun lievittäjinä.25

Kuva 6. Ote Edmond Paulinin rekonstruktiopiirroksesta Diocletianuksen termien päähallista.
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22. Peltonen, Karjanoja 1997
23. Pentikäinen, Jetsonen 2000
24. Suvikumpu 2014
25. Peltonen, Karjanoja 1997
26. Peltonen, Karjanoja 1997
27. Peltonen, Karjanoja 1997; Vuorenjuuri 1967
28. Peltonen, Karjanoja 1997; Vuorenjuuri 1967
29. Peltonen, Karjanoja 1997
30. Pentikäinen, Jetsonen 2000; Peltonen, Karjanoja 1997
31. Pentikäinen, Jetsonen 2000

Antiikin Roomassa kylpemisestä tuli osa jokapäiväistä
arkea hellenistisen kulttuurin vaikutuksesta. Julkiset
kylpylät levisivät vähitellen koko Rooman valtakuntaan ja ne muokattiin paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. Rooman julkiset kylpylät olivat aikansa merkittäviä arkkitehtuurisia ja teknisiä saavutuksia. Niissä
oli viemäröinti ja vesiputket, huoneet ja vesi lämmitettiin lattioiden alla kulkevilla kuumailmakanavilla,
seinät oli rakennettu erityisesti pitämään kuuma ilma
sisällä ja ne oli päällystetty kivilaatoilla, maalauksilla
ja patsailla, jopa uima-altaat oli verhottu marmorilla.
Kaikki Rooman kansalaiset kylpivät vähintään kerran
päivässä, rikkaimmat jopa 4-5 kertaa päivän aikana.
Antiikin Rooman kylpylät käsittivät pohjaratkaisultaan
pukuhuoneet, kylmän altaan, lämpimän altaan, kuuman altaan, höyrykylvyn, urheiluhuoneen ja voiteluhuoneen.26

Islamilaisen valtakunnan levitessä arabit omaksuivat kylpyläkulttuurin kreikkalaisilta ja roomalaisilta.
Samalla kun islamilaiset valloittivat uusia alueita Välimeren alueelta, muuttivat he kirkkoja, temppeleitä
ja kylpylöitä omiksi hamameikseen. Hamamit olivat
ensisijaisesti kuumailmakylpyjä, mutta runsas veden
käyttö teki niistä höyrysaunoja. Kylpeminen oli tärkeää
muslimeille, sillä islam säätelee tarkoin puhtautta ja
kaupungeissa oli yleensä useita julkisia kylpylöitä.
Vaikka muslimeiden kylpylät eivät olleet yhtä suuria
kuin roomalaiset kylpylät, niissä oli useita huoneita pukeutumista, rentoutumista ja tapaamista varten, erilliset kuumat huoneet, peseytymistilat, hierontahuoneet
ja ihon puhdistamishuoneet.27
Myöhäisellä keskiajalla (noin 1200-1500) Euroopassa oli rikas kylpykulttuuri, jonka ristiretkeläiset toivat
Eurooppaan omaksuessaan muslimeilta hamamit.
Myöhäiskeskiajan eurooppalaiset kylvyt olivat verrattavissa saunoihin, sillä toimintaperiaatteena oli veden
heittäminen kuumille kiville. Tämä höyrykylpy oli tunnettu lähes koko Euroopassa myöhäisellä keskiajalla
aina Skandinaviasta Pohjois-Italiaan asti. Myöhäiskeskiajan saunat olivat instituutioita, joissa hoidettiin sosiaalisia suhteita ja terveyttä. Lopulta niistä tuli paikkoja
viihteelle ja naiset ja miehet kylpivät samoissa tiloissa.
Vähitellen kirkko alkoi tuomita saunoja ja kylpylöitä
synnin pesäkkeinä, eikä naisten ja miesten ollut soveliasta kylpeä yhtä aikaa tai edes samoina päivinä.
Saunojen ja kylpylöiden nähtiin myös levittävän lukuisia tauteja ja vähitellen ne alkoivat kadota Euroopasta.
Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa saunat kuitenkin säilyivät katkeamattomana perinteenä.28
Japanissa kuumavesikylvyillä on erityinen merkitys
kulttuurissa ja maassa onkin hyvin pitkälle historiaan
ulottuvat kylpyperinteet. Kylpyjen taustalla on osittain
Japanin ilmasto, vulkaaninen maaperä ja luonnon runsaat kuumat lähteet sekä uskonnot, erityisesti buddhalaisuus. Kuumia lähteitä on jo varhain käytetty kylpemiseen, kun huomattiin loukkaantuneiden eläinten
ja lintujen hoitavan itseään kuumissa lähteissä.29 Näis-

tä luonnon kuumista lähteistä käytetään nimitystä onsen. Onseneita arvostetaan edelleen vapaa-ajanviettotapana, se koetaan toimivimmaksi tavaksi rentoutua
ja virkistyä henkisesti. Onseneiden kylpyvedessä on
yleensä maasta veteen suodattuneita erilaisia mineraaleja ja näiden terveydellisiä vaikutuksia on tutkittu myös lääketieteellisesti. Onseneissa hoidetaankin
usein terveyttä, sosiaalisuuden ja rentoutumisen lisäksi. Japanin sana furo taas on alun perin tarkoittanut
suljettua tilaa, joka täytetiin höyryllä. Tämä höyrykylpy
on sittemmin muokkautunut 40-42oC asteiseksi vesikylvyksi, kun höyryn korvasi kuuma vesi. Aluksi kylpyjä käytettiin puhdistautumiseen buddhalaistemppeleiden yhteydessä. Nykyaikainen furo on muotoutunut
aikojen saatossa temppelikylpylöiden, kuumien lähteiden, kaupunkikylpylöiden ja lääkinnällisten kylpyjen
fuusiona. Japanilaiset pyrkivät kylpemään päivittäin ja
suosituin muoto on kotona suoritettava kylpy omassa
kotifurossa. Furo on tärkeä osa japanilaista elämää ja
sen tarkoituksena on hygieninen puhdistautuminen,
virkistäytyminen ja rentoutuminen. Usein furon vesi on
jopa polttavan kuumaa, joka saa aikaan vapautumisen tunteen, elvyttäen mielen ja kehon. Kotifuro onkin vienyt nykyajan kiireisessä yhteiskunnassa sijaa
yleisiltä kylpylöiltä (sentô) ja urbaaneilta kylvyiltä, jotka
ovat kaupunkien vastineita onseneille. Kotikylvyissä
ja yleisissä kylpylöissä kylvetään myös vuodenaikojen mukaan lääkinnällisissä kylvyissä. Vuodenajoista
riippuen sekoitetaan kylpyveteen erilaisia kasveja tai
hedelmiä.30
Furolla on edelleen merkittävä rooli japanilaisessa
kulttuurissa31. Furo on yhdistelmä uskontoa, rentoutumista, kokemuksellisuutta, puhdistautumista ja terveydenhoitoa. Samoin kuin suomalaisessa saunassa, voi
japanilaisissa kylvyissä unohtaa hierarkiaan viittaavat
merkit, arjen asiat ja saada mielenrauhan. Yhteistä
näille kaikille eri hikoilukyvyille, joihin myös suomalainen sauna kuuluu, on puhdistautuminen ruumiillisesti
ja hengellisesti.
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JULKISET SAUNAT JA KYLPYLÄT
HELSINGISSÄ

Helsingissä sauna- ja kylpyläkulttuuri alkoi kehittyä Turun palon seurauksena 1827. Helsingistä oli tullut pääkaupunki jo vuonna 1812, mutta Turun palon jälkeen
monet turkulaiset muuttivat Helsinkiin, jonka väkiluku
alkoi kasvaa ja samalla myös kylpylöitä sekä saunoja
alkoi ilmestyä kaupunkilaisten viihdykkeiksi.32 Henrik
Borgström perusti Helsingin Kaivopuistossa sijainneet
C. L. Engelin suunnittelemat Ullanlinnan kylpylän ja
Kaivohuoneen 1830-luvulla ja P. A. von Bonsdorff ja
Victor Hartwall keksivät yhdistää kivennäisvesihoidot
Ullanlinnan kylpyihin. Kaivopuiston rannassa sijainneen kylpylän ja Kaivohuoneen ympärille rakennettiin
englantilaisen maisemapuiston tyylinen Kaivopuisto,
jossa sijaitsi erilaisia viihdykkeitä kylpijöiden ajanvietteeksi.33
Venäjän keisari Nikolai I halusi estää länsimaisten aatteiden ja vallankumouksellisten mielipiteiden leviämisen Euroopasta Venäjälle ja rajoitti sen takia Venäjän
kansalaisten matkustamista ulkomaille asettamalla
matkustuskiellon 1838. Helsingin edullinen hintataso,
hyvä sijainti ja kaupungin rauhallisuus houkuttelikin
venäläisiä seurapiirejä ja keskiluokkaa kaupunkiin.
Pietarista oli myös erinomainen höyrylaivayhteys
Helsinkiin, joka lisäsi venäläisten kylpylälomailijoiden
määrää.34 1840-luvulta lähtien Helsingin viehättävyys
kylpyläkaupunkina alkoi kuitenkin nopeasti rapista, lähinnä koleraepidemioiden, Krimin sodan ja venäläisten matkustuskiellon perumisen takia35. 1890-luvulle
tultaessa oli Helsingissä kuitenkin 70 julkista kylpylää
tai saunaa, mikä on suhteellisen suuri määrä. Suomen
itsenäistymisen aikoihin 1917 oli Helsinki menettänyt
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asemansa kylpyläkaupunkina. Sen sijaan muualla
maassa terveyslähteiden ympärille muodostunut kylpylä- ja saunakulttuuri kukoisti. Helsingissä julkiset
saunat olivat korvanneet kylpylät ja niissä suoritettiin
kansanparannuksessa käytettyjä kuppausta, suoneniskentää sekä hierontaa.36 Suomen kaupunkisaunat
ovat kuitenkin jääneet vähälle huomiolle, niiden tärkeydestä ja suosiosta huolimatta. Kaupungeissa yleiset
saunat palvelivat kaupunkilaisten peseytymis- ja seurustelupaikkoina, sillä tavalliset saunat olivat ainakin
Helsingissä jo 1900-luvun alussa kaikonneet kaupungin laitamille ja esikaupunkeihin, joissa rakentaminen
ei ollut niin tiivistä.37
Vuonna 1928 avattiin Yrjönkadulle Suomen ensimmäinen julkinen uimahalli. Väinö Vähäkallion suunnittelema Yrjönkadun uimahalli edustaa 1920-luvun klassismia ja sen esikuvana on ollut Tukholman Centralbadet.
Uimahallin keskellä on iso allas, jonka ympärillä sijaitsevat pukukaapit, ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee myös kaksi saunaa. Allasta kiertää toisessa kerroksessa parvella lepohytit, joista on näköala altaalle.
Toisessa kerroksessa sijaitsee lisää saunoja sekä
kahvila. Yrjönkadun uimahallissa on alusta alkaen uitu
alasti ja näin tehdään edelleen, siitä johtuen on miehillä ja naisilla erilliset uintivuorot.38 Yrjönkadun uimahalli
edustaakin kaikessa kauneudessaan ja perinteikkyydessään enemmän julkista kylpylää kuin perinteistä
uimahallia.
Toinen maailmasota ja sen aiheuttama tiukka säännöstely vaikutti myös saunojen tilaan. Sotien jälkeen

yleisiä saunoja oli Helsingissä eniten työläisten asuttamilla alueilla, kuten Kalliossa ja Vallilassa, joissa julkiset saunat olivat asukkaiden pääsääntöinen, joskus
jopa ainut, peseytymismahdollisuus. Työläiskaupunginosien asuinolot paranivat vähitellen kylpyhuoneiden yleistyttyä, mutta yleisillä saunoilla oli edelleen
1970-luvulla tärkeä rooli asukkaiden peseytymispaikkoina. 1940-luvulla oli yleisiä saunoja kadonnut
Helsingistä jo kymmeniä ja huoli kaupunkisaunojen
tulevaisuudesta alkoi viritä. Saunojen kunnon kohentamiseksi perustettiin Saunakomitea, jonka raportista
kävi ilmi, että vuonna 1950 Helsingissä oli jäljellä 87
yleistä saunaa ja talosaunoja 3000 kappaletta. Inspiraatiota saunakulttuurin virkistämiseksi haettiin myös
ulkomailta, lisäksi ulkouimaloiden ja uimahallien yhteyteen rakennettiin saunoja, joka on edelleen olennainen osa suomalaisten uimahallien luonnetta.39 Kylpylöiden uusi kukoistuskausi alkoi vasta 1980-luvulla
ja näiden virkistyskylpylöiden tärkeä osa toimintaa oli
myös sotaveteraanien kuntoutus.
2000-luvun alussa Helsingissä oli jäljellä enää kolme
vanhaa yleistä saunaa: ”sähkölämmitteinen Sauna
Hermanni Hämeentiellä, kaasulla lämmitettävä Arlan
sauna Kaarlenkadulla ja ainoa puulämmitteinen Kotiharjun sauna Harjukadulla”40. Viime vuosina on yleinen saunakulttuuri nostanut kuitenkin päätään Helsingissä. Merihakaan vuonna 2013 valmistunut Tuomas
Toivosen ja Nene Tsuboin suunnittelema ja ylläpitämä
Kulttuurisauna. Merihaan Kulttuurisauna oli ensimmäinen uusi julkinen sauna Helsingissä vuosikymmeniin.
Vapaaehtoistoiminnalla toteutettu Sompasaunaseu-

Tämä pätee myös saunomiseen, hyvänä esimerkkinä
Kalasataman Sompasauna. Saunomisesta on tullut
osa yhteisöllistä kaupunkikulttuuria.41 Julkisten saunojen lauteilla kohdataan joko kavereita tai kokonaan
uusia tuttavuuksia, käydään keskusteluja tuntemattomien kanssa luoden uudenlaista sosiaalisuutta kaupunkiin. Julkiset saunat ovat myös houkutelleet paljon
uusia saunaharrastajia ja jopa avantouimareita. Saunomisesta ja meri- sekä erityisesti avantouimisesta on
tullut trendikästä nuorten aikuisten keskuudessa. Julkiset saunat ovat tyypillisesti olleet suositumpia miesten keskuudessa kuin naisten, mutta lähivuosina on
myös naisten osuus kylpijöistä kasvanut.
Kuva 7. Yrjönkadun uimahalli vuonna 1929.

ra Ry:n ylläpitämä Sompasauna Kalasatamassa on
myös oiva esimerkki kaupunkisaunomisen uudesta
tulemisesta. Myös Hernesaareen ollaan rakentamassa uutta saunaa ja Katajanokalle Kauppatorin laidalle
ollaan avaamassa merikylpylä.
Helsingin julkiset saunat ovat kokemassa uutta renessanssia, myös saunominen ilmiönä ylipäätänsä. Kaupungeissa tämä on varmasti yhdistettävissä nousevaan yhteisöllisyyteen ja kansalaisaktiivisuuteen, joka
on Helsingissä osa uudenlaista kaupunkikulttuuria.
Kaupunkilaiset ovat entistä aktiivisempia ja vapaaehtoistoiminnalla ja kansalaisaktiivisuudella järjestetään
entistä enemmän tapahtumia kaupunkilaisten iloksi.

Vanhemman väestön keskuudessa ovat julkiset saunat ja uimahallien saunat olleet jo pitkään kohtaamispaikkoja, joissa tavataan ja jutellaan tuttavien kanssa.
Olen kuullut monien ystävien isovanhemmista, jotka
käyvät eläkepäivillään uimahallissa uimassa ja saunomassa ihan vain tavatakseen ystäviä. Heille nämä
kohtaamiset ovat tärkeitä, sosiaalisen elämän ylläpitämistä, sekä harrastusten jakamista ikätovereiden
kanssa.
32. Pentikäinen, Jetsonen 2000
33. Suvikumpu 2014
34. Pentikäinen, Jetsonen 2000
35. Suvikumpu 2014
36. Pentikäinen, Jetsonen 2000
37. Helamaa 1999
38. Hannus 2014
39. Pentikäinen, Jetsonen 2000
40. Pentikäinen, Jetsonen 2000
41. Simojoki 2015
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LUONTO ELVYTTÄVÄNÄ VOIMANA
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Kuva 8. Metsän rauhaa.

42. Luonnon vaikutus hyvinvointiin 2016
43. Ojala, Tyrväinen 2015; Salovuori 2015

Luonnolla ja viheralueilla on todettu olevan suuri merkitys kaupungissa asujien viihtyvyyteen ja terveyteen.
Lähivirkistysalueet tarjoavat aistikokemuksia ja toimivat henkireikinä kaupungin kiireen keskellä.42 Luonnolla on aina ollut tärkeä merkitys suomalaisille, suuri
osa suomalaisten harrastuksista ja vapaa-ajanvietosta liittyy edelleen luontoon ja ulkoiluun. Kaupunkien
tiivistämistarpeet ja rakentaminen on luonut kuitenkin
haasteita ja erityisesti pääkaupunkiseudulla on keskusteltu rakentamisesta ja tiivistämisestä puisto- ja
viheralueiden kustannuksella. Suomessa kaikkien
kaupunkien läheisyydessä on kuitenkin vielä hyvin viheralueita, jotka toimivat suosittuina virkistysalueina.
Luonnon tärkeyttä ihmisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden ylläpitäjänä ei voi vähätellä. Luonto vaikuttaa

parantavasti ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Lyhytkin hetki luonnossa tai viheralueella vähentää ihmisen stressiä ja lisää fyysistä aktiivisuutta.
Luontoa on myös perinteisesti hyödynnetty mielenterveystyössä sijoittamalla mielisairaaloita luonnonkauniille paikoille tai luonnon välittömään läheisyyteen.
Mielenterveyskuntoutuksessa ja vanhusten kuntoutustyössä viherympäristöjä on hyödynnetty paljon ja
niiden on todettu nopeuttavan kuntoutumista. Luonto
herättää aistit ja huomio kiinnittyy oman itsensä sijasta
ympäröivään luontoon ja sen luomiin aistiärsykkeisiin.
Aistikokemukset vievät ajatukset pois arjen kiireisestä
elämästä ja stressistä, lisäten hyvänolon tunnetta ja
mielenrauhaa.43
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2 LAPINLAHTI

SIJAINTI

Lapinlahden sairaalan sijainniksi valittu luonnonkaunis
Lapinniemi, Lappudden, oli sairaalan rakentamisen
aikoihin rakentamaton ja luonnontilassa. Se sijaitsi
syrjässä kaupungin keskustasta, mutta sen vieressä
edelleen sijaitsevat Hietaniemen hautausmaan vanha
osa, vanha sotilashautausmaa, Suomen kaartin hautausmaa ja ortodoksinen hautausmaa oli jo rakennettu.44
Sairaala sijoitettiin niemenkärkeen, rauhalliselle paikalle, josta avautuu kaunis merimaisema lahdelle ja
auringonlaskuun. Päärakennus sijaitsee pienessä
painanteessa, sulautuen maastoon. Sairaalan 17,5
hehtaarin suuruista aluetta rajasivat meri ja hautausmaat.45 Sairaalalle johtava rauhallinen tie on alusta alkaen kulkenut hautaismaiden välistä, luoden hartaan
tunnelman jo alueelle saavuttaessa. 1830- ja 1840-luvuilla Helsingin väkiluku alkoi kasvaa voimakkaasti ja
kaupunki alkoi laajentua myös Lapinlahden suuntaan.
Kampin kaupunginosa alkoi hahmottua ja asutus levittäytyi keskustan suunnasta hautaismaiden läheisyyteen. 1850-luvulla myös hautausmaata laajennettiin
pohjoiseen, Hietaniemeen päin. Marian sairaalan ja
satamaradan rakentaminen liitti alueen jo selkeästi
osaksi kaupunkirakennetta. Myös Etu-Töölön kaupunginosan rakentuminen 1900-luvun alkuvuosikymmeni-

nä tiivisti Lapinlahtea ympäröivää kaupunkia.46
Lapinlahden eteläpuolen maasto on muuttunut dramaattisesti vuosien saatossa. Lapinniemen ja Salmisaaren vuonna 1925 valmistuneen asemakaavan
myötä tehtiin ensimmäinen suuri alueluovutus, kun
puiston eteläosasta jouduttiin luovuttamaan noin 9
hehtaarin suuruinen alue. Länsisataman varhaisaikoina Salmisaari liitettiin maantäytön avulla osaksi
Helsingin niemeä, samoin Kellosaari. Myös Ruoholahden alueella sijainnut lahti täytettiin ja siitä tuli osa
Helsingin niemeä. Salmisaaren alueelle rakennettiin
Salmisaaren tehtaat 1938-40, vuodesta 1953 alueella
on toiminut Helsingin Energian voimalaitos. 1939-54
Salmisaareen rakennettiin Kaapelitehdas.47 Lauttasaaren silta valmistui 1935 ja Lapinlahden silta 1965.
Siltojen valmistuminen toi alueelle huomattavasti runsaamman autoliikenteen ja samalla myös meluhaitat.
Kasvava kaupunki Lapinlahden ympärillä ja suuret
alueluovutukset ovat liittäneet alueen osaksi kaupunkia. Vaikka alue on edelleen suojassa hautaismaiden
takana, on sen alkuperäinen luonne väistämättä kärsinyt erityisesti Ruoholahden tiiviin rakennuskannan,
Salmisaaren voimalaitoksen ja Kaapelitehtaan rakentamisen sekä Länsiväylän linjauksien myötä.

Kuva 9. Lapinlahden sijainti.

34

44. Mönkäre, Peltola 2007
45. Hemgård, Schalin, Weckman 2002
46. Mönkäre, Peltola 2007; Hemgård, Schalin, Weckman 2002
47. Mönkäre, Peltola 2007; Hemgård, Schalin, Weckman 2002

Kuva 10. Lauttasaaren silta.
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LAPINLAHDEN MIELISAIRAALAN
PERUSTAMINEN JA SUUNNITTELU

Kuva 11. Ote Claes Wilhelm Gyldenin Helsingin kaupunkikartasta vuodelta 1837. Lapinlahti kartan vasemmassa yläreunassa.
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Lapinlahden sairaalan perustamisessa ja suunnittelussa olivat tärkeässä roolissa lääkintöhallituksen
ylijohtaja Carl Daniel von Haartman, keisari Nikolai I
ja intendentinkonttorin johtaja Carl Ludvig Engel. Lääkintätoimen johtaja Carl Daniel von Haartman toimi
rakennushankkeessa lääketieteellisenä asiantuntijana, mielisairaalan rakentamisen suunnittelu alkoikin
edetä nopeasti heti kun Haartman oli nimitetty lääkintätoimen vt. pääjohtajaksi 1833.48 Vuonna 1834 von
Haartman ja Engel saivat senaatilta kehotuksen valitsemaan paikan uudelle mielisairaalalle Helsingin läheisyydestä ja samalla laatimaan kustannusarvion ja
suunnitelma. Von Haartman matkustikin ensi töikseen
Pietariin tutustumaan ”Kaikkien kärsivien sairaalaan”,
jonka asiantuntijana oli ollut englantilaisen ”Retreat”
-hoitolaitoksen johtaja Samuel Tuke. ”Retreat” –hoitolaitoksen ja sen hoidon pääperiaatteina oli tarjota
potilaille kotoisat sairaalaolosuhteet, jotka vastaisivat
myös potilaiden aikaisempaa, sairaalan ulkopuolista
elämää. Hoito oli hyvin inhimillistä: hoitohenkilökunnan piti välttää pakkokeinojen käyttämistä ja potilaita
kohdella lempeästi. Sairaalarakennusten sijainneiksi
oli valittu luonnonkauniit paikat, jotka mahdollistaisivat
myös potilaiden ulkoilun ja kannustaisi työntekoon.
Vaikka sijainneiksi oli valittu luonnon keskellä olevat
alueet, olivat ne kuitenkin tarvittaessa riittävän lähellä kaupunkeja ja lääkäripalveluita. ”Kaikkien kärsivien

sairaalaan” ja ”Retreat”-sairaalan suunnittelusta ja
ideologiasta saatiin paljon inspiraatiota myös Lapinlahden suunnitteluun ja arkkitehtuuriin.49
Vuonna 1835 von Haartman ja Engel valitsivat luonnonkauniin Lapinlahden niemen Helsingin läheisyydestä uuden mielisairaalan sijoituspaikaksi. Ulkomailta saatujen ihanteiden mukaisesti alue oli rauhallisella
paikalla luonnon helmassa, mutta silti lähellä kaupunkia. Engel sai piirustuksensa ja kustannusarvionsa
Lapinlahteen sijoitettavaa sairaalarakennusta koskien
valmiiksi kesäkuussa 1835 ja syyskuussa ne toimitettiin eteenpäin Venäjän keisarille. Suunnitelmat olivat
senaatin käsittelyssä lokakuussa, jonka jälkeen ne
toimitettiin keisarille hyväksytettäväksi. Keisarin henkilääkärin kanssa käydyn konsultaation jälkeen, piirustukset saivat keisarin lopullisen siunauksen 3.8.1836.
Pari viikkoa myöhemmin komennettiin Von Haartman,
C.L. Engel ja Uudenmaanläänin maaherra Armfelt
pitämään huolta sairaalan rakennustöiden aloittamisesta. Mielisairaalan rakentaminen oli ilmeisen tärkeä
projekti niin Helsingille, kuin koko valtakunnallekin,
sillä sen töiden suorittamista varten perustettiin lokakuun 8. päivänä 1836 Lapinlahden rakennuskomitea,
jonka tehtävänä oli huolehtia ja valvoa rakennustöiden
etenemistä.50
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CARL LUDVIG ENGEL JA ENGELIN
ARKKITEHTUURI AUTONOMIAN
AJAN SUOMESSA

Kuva 12. Suunnitelmapiirustus Lapinlahden sairaalaa varten, C.L. Engel 17.6.1835.
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Lapinlahden mielisairaala liittyy oleellisesti Suomen
autonomian ajan alun monumentaalirakennusten
kokonaisuuteen, jonka tehtävänä oli ilmentää uutta
keisarillista valtaa ja aikakautta Suomen historiassa.
Suomen sodan 1808-1809 jälkeen Suomen suuriruhtinaskunta siirtyi Venäjän vallan alaisuuteen, mutta sillä oli autonominen asema. Vuonna 1812 keisari
Aleksanteri I määräsi Suomen pääkaupungin siirrettäväksi Turusta Helsinkiin, lähemmäksi Pietaria. Uutta
pääkaupunkia suunnittelemaan perustettiin Helsingin
uudelleenrakentamiskomitea, jonka johtoon nimitettiin Johan Albrecht Ehrenström ja vuonna 1816 uudelleenrakentamiskomiteaan liittyi Berliinistä kotoisin
oleva arkkitehti Carl Ludvig Engel. Ehrenströmin tarkoituksena oli luoda Helsingistä pienois-Pietari, joka
kuvastaisi Suomen suuriruhtinaskunnan ja Venäjän
uutta valtioyhteyttä. Venäjän keisarit Aleksanteri I ja
Nikolai I olivat kiinnostuneita aikansa arkkitehtuurista
ja ymmärsivät arkkitehtuurin vaikutuksen propagandamielessä. Engelin monumentaalista, uusklassista
arkkitehtuuria käytettiin valtakunnassa korostamaan
keisarillista valtaa ja asemaa.51 Suomen suuriruhtinaskunta ja sen uusi pääkaupunki, Helsinki, toimi näyteikkunana Eurooppaan52. Lapinlahden sairaalan rakentaminen liittyy oleellisesti tähän arkkitehtuuriseen
projektiin.
Lapinlahden mielisairaala sijoitettiin ulkomailta saapuneiden vaikutteiden mukaisesti kaupungin laidalle,
seesteiselle ja luonnonkauniille paikalle. Vuonna 1824

Engel korotettiin intendentinkonttorin (nyk. Rakennushallitus) johtoon ja sai tehtäväkseen suunnitella uuden
monumentaalikeskustan keskeisimmät rakennukset.
Intendentin virkaan siirtyessään Engelin vaikutus levisi koko suuriruhtinaskunnan arkkitehtuuriin.53 Ennen
Helsinkiin siirtymistään Engel oli työskennellyt Berliinissä, Tallinnassa ja Pietarissa, hänen arkkitehtuurinsa edustikin pietarilaishenkistä uusklassismia.54 Intendentinkonttorin kautta uusklassismi levisi 1800-luvun
alkupuoliskon määrääväksi rakennustyyliksi suuriruhtinaskunnassa ja Engel tähtäsikin intendentinkonttorin
johtajana levittämään ”hyvää makua” koko valtakuntaan. Arkkitehtuurissaan Engel oli puhdasoppinen,
jopa konservatiivinen. Hän oli kuitenkin kiinnostunut
teknisistä uudistuksista rakennustaiteessa ja innostunut kokeilemaan uusia keksintöjä suunnitelmissaan.
Lapinlahden sairaalaa suunnitellessaan Engel oli
työurallaan jo taitava ammattilainen. Hänen suunnittelutyönsä periaatteisiin kuului, että rakennuksen ulkokuoren tuli olla sopusoinnussa rakennuksen käyttötarkoituksen kanssa. Tästä johtuen myös Lapinlahden
mielisairaalan ulkokuori ja yleisilme on pelkistetympi
kuin monet muut Engelin suunnittelemat rakennukset.13 Lapinlahden rakennuskomitean perustaminen
kertoo rakennushankkeen merkittävyydestä valtiollisella tasolla. ”Engelin tuotannossa sairaala jää kuitenkin hänen muiden suurtöidensä varjoon”55, ja harva
edes tietää Engelin suunnitelleen Lapinlahden sairaalan.
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PÄÄRAKENNUS JA ALUEEN MUU
RAKENNUSKANTA

Engelin suunnitelman perusratkaisuna on H-kirjaimen
mallinen päärakennus, jonka muodosti kaksikerroksinen keskiosa, sen molemmilla puolilla yksikerroksiset
taloussiivet ja meren puolella kaksikerroksiset potilassiivet. Itäisen eli pääjulkisivun muodostivat kaksikerroksinen päärakennus ja tähän liittyvät yksikerroksiset
taloussiivet. Näiden väliin jäävä piha-alue oli suljettu
muurilla, jonka keskellä oli porttirakennelma, jota kehysti rustikoidut pilasteriaiheet. Pääjulkisivu oli luonteeltaan erittäin yksinkertainen ja askeettinen, mutta
symmetrinen ja tasapainoinen. Julkisivujen ainoat
koristeaiheet olivat kerrosten välinen kaksinkertainen
koristelista ja pääjulkisivun ulko-ovia kehystävä yksinkertainen palkisto. Sairaalarakennuksen läntinen eli
potilassiipien väliselle sisäpihalle suuntautuva julkisivu
oli taas puolestaan kaunis ja rennompi. Rakennuksen
keskiosan pihalle avautuva Pyörökaaristen ikkunoiden
ja ovien reunustama galleriakäytävä yhdisti kauniisti
pohjakerroksessa potilassiivet toisiinsa.56
Rakennuksen pohjamuoto mahdollisti eri toimintojen
sijoittelun omiksi yksiköikseen sairaalan sisällä. Keskiosassa sijaitsivat henkilökunnan asunnot sekä julkisia
tiloja.57 Vastaanottohuone oli sijoitettu pohjakerrokseen, josta päästiin sairaalan kirkkoon sekä galleriakäytävään. Pohjakerrokseen oli näiden lisäksi sijoitet-

56. Achté 1991
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Kuva 13. Lapinlahden sairaala 1930-luvulla. Taustalla näkyvät saaret: Sulhanen, Morsian, Pikku Pässi ja Iso Pässi.

tu amanuenssin huoneet ja taloudenhoitajan asunto.
Keskiosan toisessa kerroksessa sijaitsivat ylilääkärin
asunto, joitakin potilasosastojen yhteistiloja sekä hoitohenkilökunnan asuntoja. Potilassiivet oli suunniteltu
keskikäytäväperiaatteen mukaisesti siten, että potilashuoneet oli sijoitettu käytävän molemmille puolille
ja käytävä päättyi suureen venetsialaiseen ikkunaan.
Potilashuoneet oli tarkoitettu pääsääntöisesti yhden
potilaan huoneiksi.58
Valmistuessaan Lapinlahti oli varsin edistyksellinen
hoitolaitos. Potilashuoneet olivat tilavia, kooltaan
noin 14 m2. Kaikissa huoneissa oli normaalikokoiset
ikkunat, asumismukavuuden ja ihanteiden mukaisesti ikkunoissa ei ollut kaltereita vaan valuraitaset
ikkunanpuitteet. Huoneiden peiliovien päällä oli lunetti-ikkunat, jotka lisäsivät keskikäytävän valoisuutta ja
mahdollistivat huoneiden tehokkaan tuuletuksen.59
Turvallisuuden varmistamiseksi potilashuoneet lämmitettiin käytävän puolelta ja uunit lämmittivät kahta
huonetta samanaikaisesti. Sairaalassa oli myös wc- ja
viemärijärjestelmä, joka kertoi rakennuksen viimeistellystä tasosta. Lapinlahteen rakennettiin kuitenkin vain
yksi kylpyhuone ja sekin lähinnä hoitotarkoituksia kuin
yleistä hygieniaa varten. Saunaa ei alun perin ollut,
mutta se rakennettiin heti sairaalan valmistuttua päärakennuksen pohjoispuolelle.60
Potilassiivet oli alun perin jaettu neljään eri osastoon,
joilla kaikilla oli omat seurustelu-, ruokailu- ja työskentelytilansa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan miesja naisosastot oli tarkoitus sijoittaa ristikkäin siten, että
levottomat ja rauhalliset potilaat sijoitettaisiin omaan
siipeensä. Levottomille potilaille oli varattu pohjoissiipi, jonka päätyyn oli sijoitettu kolme eristyshuonetta
molempiin kerroksiin. Nämä huoneet oli eristetty muista tiloista väliseinällä, myös seuraavat neljä huonetta
muodostivat väliseinän erottaman yksikön. Osastojen
yhteistilat oli sijoitettu lähimmäksi rakennuksen keskiosaa, lisäksi porrashuone eristi potilassiivet päärakennuksesta. Tarkoituksena oli ilmeisesti rauhoittaa henkilökunnan asuntotilat ainakin yöajaksi.61 Piirustuksiin
tehtiin muutoksia jo rakennusvaiheessa, sillä koko

Kuva 14. Suunnitelmapiirustus Lapinlahden sairaalaa varten.
C.L. Engel 17.6.1835.
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suunnitelma käännettiin peilikuvaksi. Alun perin vain
talli- ja keittiösiipien paikkaa piti muuttaa, jotta keittiösiiven alle voitaisiin rakentaa jääkellari. Lopulta koko
rakennus käännettiin peilikuvakseen ja suunnitelmista
laadittiin uudet piirustukset. Myös osastointia muutettiin, eri sukupuolten eristämiseksi toisistaan sijoitettiin
mies- ja naispotilaat omiin siipiinsä. Sukupuolijaottelu
meni siis potilaiden ja sairaalan rauhallisuuden edelle.62
Rakennustyöt viivästyivät alkuperäisestä aikataulusta
ja Lapinlahden mielisairaala avattiin lopulta 1. heinäkuuta 1841. Viimeistelytyöt putkien ja sairaalaan johtavan tien osalta valmistuivat vasta vuonna 1843. Carl
Ludvig Engel ei ehtinyt nähdä rakennuskompleksia
valmiina, sillä hän kuoli 14.5.1840. Engelin kuoltua
määrättiin Anders Fredrik Granstedt Lapinlahden sairaalan rakennuskomitean jäseneksi. Viimeistelytöiden
suunnitteluun osallistui myös sairaalan ensimmäinen
ylilääkäri Leonard Fahlander. Päärakennuksen tilojen
sijoittelu ja lähes askeettinen ulkoasu ovat merkkinä
siitä, että määräävänä tekijänä Engelin suunnitelmissa on ollut arkkitehtonisten arvojen sijaan rakennuksen käyttötarkoitus. Engelin töiden joukossa rakennus
on poikkeuksellinen, mutta mielenkiintoinen, sillä se
edustaa aivan uudentyyppistä laitosrakennusta Suomessa. Ulkoasun arkkitehtuurin askeettisuudesta
huolimatta, on rakennuskompleksissa ”Engelin töille
luonteenomaista lujuutta ja harmoniaa”.63
Sairaalan valmistumisen aikana vallinnut ideologia
mielisairaiden hoidosta ei kuitenkaan päässyt täysin
toteutumaan suunnitelmissa. Vuonna 1840 Suomessa
annettiin asetus mielisairaanhoidosta eli ”asetus heikkomielisten holhouksesta ja paremmista laitoksista
heidän parantamisekseen” ja samalla luotiin uusi järjestelmä houruinhoitoa varten. Asetuksen keskeisenä
ajatuksena olivat uudet jaottelut. Hoito jaettiin koehoitoon ja varsinaiseen hoitoon: potilaalle annettiin aluksi
kahden kuukauden koehoitoon ja jos potilas ei ollut
tässä ajassa parantunut lunastettiin hänet pidempään
hoitoon. Potilaat jaettiin parantuviin ja parantumattomiin mielisairaisiin ja edelleen varallisuusluokan mu42

kaan köyhiin, keskiluokkaisiin ja varakkaisiin. Asetuksen mukaan jokaisen potilaan hoidolle oli löydyttävä
maksaja. Yksi keino mielisairaanhoidon varojen keräämiseen oli potilaiden lunastuskäytäntö. Loppuelämäkseen laitokseen lunastetuista potilaista oli maksettava lunastusmaksu, joka määräytyi varallisuuden
mukaan. Taloudellisesti laskelmoitu parantumattomien
potilaiden lunastuskäytäntö oli voimakkaasti ristiriidassa uuden humaania hoitoa korostavan perusajatuksen
kanssa. Asetuksen myötä Kruunupyyn hospitaali lakkautettiin ja houruinhuoneita jäi Suomeen kaksi: Seilin
hospitaali parantumattomille potilaille ja Lapinlahden
uusi sairaala parantuville potilaille. Engel oli suunnitellut Lapinlahden sairaalaan 70 potilaspaikkaa, mutta uuden asetuksen myötä potilaspaikkaluku nostettiin 90:een. Paikkaluvun nostaminen teki sairaalasta
aiottua ahtaamman. Sairaalan osastointi osoittautui
myös riittämättömäksi, levottomat ja epäsiistit potilaat
olisi pitänyt voida eristää paremmin. Täten jouduttiin
turvautumaan ankarampiin hoitokeinoihin ja seinien
sisäpuolella tapahtunut hoito ja ympäristö eivät vastanneet alkuperäistä ajatusta rauhallisista kodinomaisista oloista.64
Lapinlahden sairaalan ensimmäiseksi ylilääkäriksi
valittiin lääketieteen tohtori Leonard Adolfsson Fahlander. Hän kritisoi alusta alkaen Engelin suunnittelemien potilastilojen perusratkaisua, jossa potilaat
oli sijoitettu keskikäytävä periaatteen mukaan omiin
huoneisiinsa. Hänen mielestään ratkaisu oli vanhentunut ja kutsui sitä sellijärjestelmäksi. Lapinlahden tilat
eivät vastanneet ylilääkärin kuvaa modernista mielisairaalasta. Suunnitelmissa oli kiinnitetty huomiota
sairaalan ympäristön ominaisuuksiin ja ajatuksena oli,
että luonnonkaunis ympäristö ja luonto vaikuttaisivat
positiivisesti potilaiden olotilaan. Potilaat tekivätkin ulkotöitä, erityisesti puutarhatöitä. Sairaalassa käytetyt
hoitokeinot olivat kuitenkin pitkälti samoja kuin ruumiillisten sairauksien hoidossa käytetyt hoitokeinot.
Potilaille annettiin ulostuslääkkeitä, oksettavia aineita,
peräruiskeita, myös kuppaamista ja laskimoveren laskemista hyödynnettiin. Tarkoituksena oli päästää sairauden aiheuttamat tekijät pois potilaasta. Sairaalassa
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Kuva 15. Lapinlahden sairaala-alueen nykytilanne. 1:3000

Kuva 17. Sairaalapuiston jääkellari.

Kuva 16. Päärakennuksen 2. kerroksen vasen potilassiipi. Pitkä käytävänäkymä
päättyy kauniiseen venetsialaiseen ikkunaan.

Kuva 18. Vanha lähdekaivo viljelypalstojen vieressä.

65. Achté 1991
66. Achté 1991; Pyörälä 1998
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käytettiin myös ihoa ärsyttäviä voiteita ja syljen eritystä lisääviä aineita. Näin pyrittiin kiihdyttämään potilaan
aineenvaihduntaa ja eritteiden tuotantoa. Tärkeimpiä
hoitomuotoja olivat vesihoidot, joita varten Engel oli
suunnitellut sairaalan pohjakerrokseen kylpyhuoneen.
Potilaille annettiin useita tunteja kestäviä kuumia, lämpimiä ja kylmiä kylpyjä, joiden tarkoituksena oli rauhoittaa levottomia potilaita. Potilaita saatettiin myös
hieroa kylmillä pyyhkeillä tai heidän päälleen suihkutettiin tai kaadettiin kylmää vettä. Tarkoituksena oli antaa shokkihoitoa, joka katkaisee potilaan ajatuskehän.
Sairaalaa suunniteltaessa oli hoitoideologiana ajatus,
jossa pakkokeinoja pyrittiin välttämään. Lapinlahdessa pakkokeinoja käytettiin kumminkin yleisesti, muun
muassa pakkopaidat, jalkojen sidontaa, liikkumista estäviä verkkoja ja pakkotuoleja oli käytössä. Sairaalan
potilaskunta muokkautui nopeasti sellaiseksi, joka ei
vastannut alkuperäistä ajatusta lyhytaikaisesta hoidosta.65 Seilin sairaala täyttyi loppuelämäksi lunastetuista potilaista ja parantumattomia potilaita alettiin
sijoittaa myös Lapinlahteen. Houruinhoidon johtokunta yritti puuttua asiaan ja teki ehdotuksen vuosina
1849 ja 1852, että Lapinlahti toimisi pelkästään väliaikaista hoitoa tarvitsevien hoitopaikkana. Johtokunta esitti myös uudisrakennuksen rakentamista, johon
sijoitettaisiin levottomat potilaat. Ylilääkäri Fahlander
lähetettiinkin neljän kuukauden mittaiselle opintomatkalle Eurooppaan perehtymään mielisairaanhoidon
oloihin. Manner-Euroopassa pyrittiin siihen, että sairaalat olisivat ympäristöltään miellyttäviä, kaltereita
ei käytettäisi ja hoitotavoissa pyriittiin kunnioittamaan
potilaita. Matkalta palattuaan Fahlander kokeilikin
pakkokeinoja välttävää hoitoideologiaa Lapinlahdessa vuosina 1857-1878, jonka jälkeen pakkokeinoihin
kuitenkin palattiin. Sairaalassa ei luultavasti ollut riittävästi henkilökuntaa ja työntekijät vastustivat pakkokeinoista luopumista. Fahlander antoi johtokunnalle
myös lausunnon, kuinka houruinhoito tulisi Suomessa
järjestää. Hänen mukaansa Lapinlahden sairaala-alue
oli levoton, koska se sijaitsi kasarmialueen vieressä.
Hän ehdottikin, että sairaalarakennus muutettaisiin
vaivaistaloksi tai työlaitokseksi ja, että kokonaan uusi
ja moderni mielisairaala rakennettaisiin johonkin sopi-

vampaan paikkaan. Fahlanderin mukaan Suomessa
oli kumottava järjestelmä, jossa hourut jaettiin parantuviin ja parantumattomiin. Hän arvosteli myös koehoitoa, hänen mielestään kahden kuukauden koehoidon
perusteella oli mahdotonta ennustaa potilaan parantumismahdollisuuksia. Hän ehdotti myös uuden 300
paikkaisen mielisairaalan perustamista, joka palvelisi
koko Suomea. Suomen mielisairaalahoitoa yritettiinkin
järjestää uudelleen Fahlanderin matkan jälkeen. Suomen houruinhoidon uudelleenjärjestämisestä jätettiin
ehdotus vuonna 1859, jossa ehdotettiin kahden uuden
sairaalan rakentamista. Jos näitä uusia laitoksia ei voitaisi rakentaa, toivottiin, että Lapinlahden mielisairaala
korjattaisiin perusteellisesti ajanmukaiseksi. Komitean
molemmat ehdotukset kumottiin taloudellisista syistä,
mutta potilaiden lunastuskäytäntö ja sairaalan oikeus
potilaiden perintöihin kumottiin.66
Päärakennuksen kanssa samanaikaisesti valmistui
pohjoissiiven viereiselle rantakaistaleelle puinen pesula sekä puuliiteri, jossa sijaitsi myös obduktiohuone. Tontille valmistui myös vahdin asunto, josta ei ole
säilynyt piirustuksia. Ensimmäisen saunan piirustuksia ei myöskään ole säilynyt ja kaikki vanhimmat ulkorakennukset on purettu. Päärakennuksen ahtaus ja
lisätilojen tarve on aiheuttanut vuosien saatossa useita laajennustöitä. Vuonna 1877 valmistuivat potilassiipien jatkeeksi yksikerroksiset osastot levottomia ja
epäsiistejä potilaita varten. Samana vuonna sairaalan
itäjulkisivun ajoportin molemmin puolin oleva kivimuuri
korvattiin säleaidalla, koska se teki laitoksen vankilamaisen näköiseksi ja vaikutti haitallisesti saapuviin
potilaisiin. Myös potilassiipien ikkunoita pienennettiin
muuraamalla alakolmannes umpeen ja ikkunalaudat
tehtiin kalteviksi, jotta potilaat eivät pystyisi seisoskelemaan niillä ja huutelemaan ulos. Ikkunoiden pienentämisen myötä potilashuoneet muuttuivat pimeiksi
ja vankilamaisiksi, joiden ikkunat sijaitsivat korkealla.
Pohjoista taloussiipeä korotettiin 1890 yhdellä kerroksella ja sinne sijoitettiin alilääkärin asunto. Vuosisadan
vaihteen molemmin puolin sairaalan alueelle rakennettiin useita ulkorakennuksia. Vanhin jäljellä oleva
on huonokuntoinen liiterirakennus vuodelta 1870.
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Päärakennuksen eteläpäädyn läheisyyteen valmistui vuonna 1882 puurakennus, joka toimi alun perin
maalarin- ja nikkarinverstaana. Tilojen yhteydessä oli
myös pieni asunto ja rakennuksen toisessa päässä
obduktiohuone. Vuonna 1895 sairaalan alueelle rakennettiin erillinen ruumis- ja obduktiohuone, joka purettiin 1970-luvulla. Päärakennuksen pohjoispuolella
sijaitseva sauna korvasi alkuperäisen puisen saunan
1880-luvun lopulla. Saunarakennusta on laajennettu huoltorakennukseksi 1900-luvun alussa. Päärakennuksen edustalla oleva Omenapuutalo valmistui
vuosisadan alussa, paloi vuonna 1905 ja korjattiin nykyiseen asuunsa vuonna 1913. Sairaalan kasvimaan
vieressä sijaitseva jääkellari on peräisin 1900-luvun
alusta, samoin kuin kaivon katos ja rannassa sijaitseva pieni työkaluvaja.67
Rakennustaiteellisesti päärakennuksen ohella merkittävin on vuonna 1895 aivan meren äärelle rakennettu punatiilinen kaksikerroksinen Venetsia-niminen
rakennus. 1806 sen yhteyteen rakennettiin sähkökeskusta varten matala lisäsiipi. Lisäsiiven sähkökeskuksen savupiippu on myöhemmin purettu. 1910-luvulla
”Venetsiaa” korotettiin yhdellä lisäkerroksella, tässä
kolmikerroksisessa ulkoasussaan se on edelleen.
Rakennus ehti palvella muun muassa pesutupana ja
leipomona, henkilökunnan asuintoina, terapiatiloina,
liinavaatevarastona ja varastona.68

Kuva 19. Meren rannalla sijaitseva Venetsia.
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Ylilääkäri Christian Sibeliuksen aikana 1904-1922
tehtiin päärakennuksessa paljon muutoksia, jotka
johtuivat siitä, että Sibeliuksen tavoitteena oli potilaiden ajanmukainen hoito. Engel oli laatinut sairaalan
suunnitelmat sellihoitoon perustuen ja rakennuksessa
oli tehtävä suuria muutoksia, jotta olisi saatu valvontaosastoja, riittävät kylpymahdollisuudet, päivähuoneita, parempi valaistus ja tuuletus niin potilashuoneisiin
kuin käytäville. Vuoden 1905 kevään ja helmikuun
1906 välisenä aikana tehtiin tärkeimmät potilasosastojen korjaus- ja muutostyöt. Suurimmat muutokset
tapahtuivat selliosastolla. Kummankin selliosaston 30
sellistä hävitettiin puolet ja muita sellejä korjattiin pois-

tamalla turvepehkukäymälät. Aikaisemmin pienennetyt ikkunat muutettiin takaisin normaalin kokoisiksi
ikkunoiksi. Seiniä poistamalla tehtiin sekä miesten
että naisten osastoille valvontahuoneet levottomille
potilaille, sekä kylpyhuone potilaiden kylpyhoitoja varten. Valvontaosastojen liukuovien peilien kautta henkilökunta pystyi helpommin valvomaan potilaita ja ovien
akustinen eristys oli parempi. Rauhallisempia potilaita
varten tehtiin myös 2 valvontahuonetta, jonka jälkeen
sairaalassa oli yhteensä 6 valvontaosastoa, joissa jokaisessa oli 14-15 potilaspaikkaa. Valvontaosastojen
lisäksi rakennettiin 4 kylpyhuonetta. 130 potilasta varten oli nyt saunan lisäksi yhteensä 20 vesihoitoihin ja
puhdistautumiseen tarkoitettua kylpyammetta, joista
10 oli varattu kestokylpyjä varten. Tehdyt muutokset
johtuivat psykiatrian uusista suuntauksista. Kuumia
kylpyjä pidettiin tehokkaimpana hoitomuotona. Sisäpihan merelle aukeavat nurmikkoalueet rajattiin lauta-aidalla, jotta levottomilla potilailla oli myös mahdollisuus
ulkoiluun ja puutarhasta nauttimiseen. 69
Pari vuotta myöhemmin tehdyssä muutoksessa otettiin käyttöön sairaalan ullakkotiloja. Sairaalaan valmistui 20 uutta huonetta, muun muassa laboratoriohuoneet, kirjastohuone ja asuinhuoneita ullakolle.
Päärakennuksen eteläinen taloussiipi korotettiin kaksikerroksiseksi ilmeisesti 1910-luvulla. Vuonna 1952
rakennettiin vielä Koivula-niminen kerrostalo henkilökunnan asuntolaksi. 15 Sairaalan kappeli on purettu ja siitä on jäljellä vain pensaiden täyttämä kellari.
Myös portinvartijan tupa eli puinen asuinrakennus ja
sairaalan puinen portti purettiin 1970-luvulla. Sairaalan portin paikkaa on vaihdettu useaan kertaan ja nyt
paikalla on betonista valetut portinpylväät. Sairaalan
talli, keilarata, sikala, kasvihuoneet ja ruumishuone on
myöhemmin purettu. Sairaalan alueella oli neljä uimahuonetta: naispotilaiden uimahuone sijaitsi Venetsian
kalliolla, miespotilaiden uimahuone vastapäätä saaria,
henkilökunnan uimahuone kallionkupeessa ja lääkäreiden uimahuone Patterinmäellä. Nämä kaikki uimahuoneet on myöhemmin purettu.70
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Sairaalan valmistumisen aikoihin Lapinniemen alue oli
mäntyjen ja osin katajien peittämää kallioista aluetta.
Erillistä puistosuunnitelmaa ei hankkeen alkuvaiheessa laadittu. Rakennustöiden käynnistyttyä sairaalan
ympäristöä alettiin kuitenkin melko määrätietoisesti
muokkaamaan istuttamalla ja tasaamalla maata. Puiston ja puutarhan perustaminen vaati mittavia raivaustöitä, maantäyttöä ja istutuksia. Suurimman osan
raivaustöistä tekivät sairaalan miespotilaat, joista oli
vastuussa miesosaston päällysmies. Sopivan kasvualustan ja maaperän parantamiseksi tuotiin Lapinlahteen suuria määriä multaa muualta. 1850-luvulla
aloitettiin varsinaiset tasoitus- ja istutustyöt, jolloin
istutettiin portilta päärakennukselle johtava lehmuskujanne. Maa oli hyvin kivistä ja kallioista, joten käytävien ja ruohokenttien tekeminen oli aikaa ja vaivaa
vievää. Alueen kivistä tehtiin sairaalan ja Läntisen
hautausmaan välinen kivimuuri sekä rannoilla sijainneiden laitureiden perustuksia.71 Ensimmäiset vuodet sairaala oli ilman omaa puutarhaa, sillä alueella
sijainnut puutarha kuului ylilääkärille. Se oli rajattu
kuusiaidalla ja siellä oli näyttäviä istutuksia sekä ruutanalammikko. Ylilääkärin yhden hehtaarin suuruinen
puutarha sijaitsi nykyisen Länsiväylän alkupään ja toimistorakennuksen kohdalla. Puutarhastaan myydyillä
tuotteilla ostettiin jalopuiden taimia sairaalan puistoon.
Puistossa oli hoidetumpia osia, kuten ylilääkärin puutarha sekä metsämäisempiä osia, kuten tammilehtoja ja kalliorantaa. Puistossa sijaitsi myös keilarata ja
tenniskenttä, joka siirrettiin nykyisen Koivulan paikalle
alueen pienennettyä.72
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Vuonna 1906 ylilääkärin puutarhaa laajennettiin sairaalan hyötypuutarhaksi ja sitä varten palkattiin puutarhuri ja myöhemmin lisäksi puutarhurin apulainen.
Pian uusi puutarha oli 1,5 hehtaarin laajuinen. Puutarhan perustamisella lisättiin ennen kaikkea potilaiden hoitoon liittyneitä työskentelymahdollisuuksia.73
Hyötypuutarhasta saatiin paljon ruokatarpeita sairaalan käyttöön, mutta se myös tarjosi miellyttävää ja terveellistä puuhaa useille potilaille. Puistoa ja puutarhaa
käytettiin alusta alkaen myös oleskeluun. Puutarhasta sekä hoitajien ja potilaiden yhdessä pystyttämästä
kasvihuoneesta saatiin runsaasti kukkia potilastiloihin, joka lisäsi myös sisätilojen viihtyisyyttä. Erityistä
huomiota alueen kasvillisuuteen kiinnitti ylilääkärinä
vuosina 1868 -1904 toiminut Anders Saelan, joka oli
myös kasvitieteilijä. Hän luetteloi alueen kasvillisuutta,
istutti uusia ja harvinaisia lajeja, useita hänen mainitsemiaan lajeja kasvaa puistossa edelleen.74
Vielä vuosisadan alussa Ruoholahden puolella kulki
kaunis Lapinlahden puiston rantatie. Jätkäsaari sijaitsi
rantatietä vastapäätä, Kellosaaressa sijaitsi purjehdusseura. Patteriniemellä, joka oli saanut nimensä
Krimin sodan (1854 -56) aikaisista linnoitustöistä, oli
istutettu kaariaihe ja näköalapaikka. Sieltä avautui
näkymä aavalle merelle, vastapäätä sijaitsi kallioinen
Salmisaari ja sen vieressä Iso-Pässi ja Pikku-Pässi.75
Nykyään Lapinlahden sairaalan puisto käsittää kokonaisuudessaan 8 hehtaaria eli alle puolet alkuperäisestä 17,5 hehtaarista ja on sellaisenaankin tärkeä
esimerkki 1800-luvun englantilaistyylisestä maisema-
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puutarhasta. Puisto on Kaivopuiston jälkeen Helsingin
toiseksi suurin maisemapuutarha. Vaiheittain tapahtuneiden alueluovutusten (1925-37 ja 1958) myötä
alue on pienentynyt kaupungin rakentuessa ympärillä.
Arvokkaita alueita kuten ylilääkärin puutarha ja Patteriniemi on jäänyt rakentamisen alle. Hyvin arvokkaita
osia on kuitenkin myös säilynyt, kuten Lippukallio, jonka nurmiaukio näköalapaikkoineen, kivipöytineen ja
lehtimajoineen on ollut tärkeimpiä avoimia puistotiloja
promenadin varrella. 18 Käytävät ovat säilyneet pääosin alkuperäisillä paikoillaan ja jopa nummettuneetkin käytävät erottuvat edelleen, myös vanhat jalava- ja
lehmusrivit osoittavat niiden paikkoja. Alueen pohjoisranta on 1900-luvun alkua vastaavassa asussa. Rannan hopeapajukujanne on istutettu 1930-luvulla ja
rannan kivimuurit ja kiviportaat ovat tallella. Kaivorakennus vuosisadan vaihteesta toimii viljelypalstojen
vesipisteenä.76
Meri on alusta alkaen ollut voimakkaasti läsnä Lapinlahdessa. Alun perin alue rajautui kaikkialta, paitsi hautausmaiden suunnalta, mereen. Rannat olivat
suurimmalta osalta rakentamattomia ja tarjosivat virkistysmahdollisuuksia, kulkuväyliä ja kalastusmahdollisuuksia. Rannoilta ja hiekkarannalta kävivät uimassa
niin sairaalan potilaat kuin henkilökuntakin.77 Sairaalan ikkunoista näkyi meri moneen suuntaan ja aluetta
ympäröi monet pienet saaret, jotka ovat maantäytön ja
rakentamisen myötä sulautuneet osaksi niemeä.

Kuva 20. Lapinlahden sairaalapuistoa toukokuussa 2015.
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SAIRAALATOIMINANN PÄÄTTYMINEN
JA NYKYTILANNE
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Helsingin Yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) hallinto teki vuonna 1986 ehdotuksen Psykiatrian poliklinikan toiminnan lopettamisesta Lapinlahdessa ja
siirtämisestä Meilahteen muiden sairaalatoimintojen
yhteyteen. Lopettamisuhka aiheutti suurta julkista
keskustelua ja sai aikaan kansalaisliikeen, Pro Lapinlahti Ry:n, joka rekisteröitiin 1988. Kansalaisliike
ryhtyi puolustamaan psykiatrisen toiminnan säilyttämistä Lapinlahdessa ja sairaala saikin tuolloin jatkaa
toimintaansa. Vuonna 1999 lopettamisuhka tuli uudestaan ajan kohtaiseksi, kun Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri (HUS) perustettiin.78 Kansalaisliike
aktivoitui uudestaan ja vuonna 2000 Pro Lapinlahti
järjesti Muuri ja Kylvö –tapahtumat, mielenilmauksena
sairaaalan toimminan siirtämistä vastaan. Kesäkuussa 2001 HUS:in hallitus kuitenkin päätti Lapinlahden
sairaalan toimminnan siirtämisestä Hesperian sairaalan alueelle. Päätös aiheutti jälleen runsaasti julkista
keskustelua ja Pro Lapinlahden järjestämät Polku-tapahtuma vuonna 2002 ja Suurmielenosoitus vuonna
2003 keräsivät runsaasti osallistujia.79
Psykiatrian klinikan muutto tapahtui kahdessa vaiheesa: loka-joulukuussa 2005 ja helmi-maaliskuussa
2006. Muuton kolmas vaihe tapahtui vuonna 2006
kun Syömishäiriöyksikkö muutti Lapinlahden sairaalan sisällä.80 19. joulukuuta 2008 sairaalatoiminta
Lapinlahdessa päättyi lopullisesti, kun HUS:n psykiatrisen osaston syömishäiriöosasto, -poliklinikka ja
–päiväosasto muuttivat Hesperian sairaalan Psykiatriakeskukseen. Toukokuussa 2011 Helsingin kaupunginvaltuusto päätti sairaalan peruskorjauksesta sosiaaliviraston käyttöön, sairaalan tiloihin suunniteltiin
muun muassa asuntoja kehitysvammaisille ja päihdetyön yksikköjä.81 Vuonna 2013 Helsingin kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan ottanut Lapinlahden sairaalan

peruskorjausta kymmenen vuoden investointisuunnitelmiin huonon taloustilanteen vuoksi.82 Lapinlahden
rakennusten ja puiston kohtalo jäi auki ja kaupunki
selvittää alueen myymistä tai vuokraamista.
Sairaalatoiminnan lopettaminen on saanut aikaan erityisen paljon kansalaisaktiivisuutta, joka on johtanut
Lapinlahden alueen nykytilanteeseen. Mielenterveysjärjestöt ja kulttuurialan toimijat ovat perustaneet Lapinlahden lähde-hankkeen, jonka tavoitteena on luoda
sairaalasta mielen hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, yrittäjyyden ja kulttuurin kohtaamispaikka. Lapinlahden
lähde haluaisi löytää sairaalan rakennuksiin toimintaa
ja yrityksiä, jotka pystyisivät tarjoamaan työpaikkoja
pitkäaikaistyöttömille ja mielenterveyskuntoutujille.
Sairaalarakennusten peruskorjaus tehtäisiin yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa ja työ suorittettaisiin
osin oppilastöinä ja osin tarjoten töitä pitkäaikaistyöttömille ja mielenterveyskuntoutujille. Puistoalueelle on
suunniteltu esimerkiksi erilaisia kulttuuritapahtumia.
Pro Lapinlahti on organisoinut sairaalapuistoon kaupunkilaisten vuokrattavavissa olevia viljelypalstoja,
joille on ollut suuri kysyntä.83
Marraskuun lopussa 2015 Lapinlahden alueen kohtalo ratkesi ainakin toistaiseksi, kun Helsingin kaupunki
päätti vuokrata puolet päärakennuksen tiloista Suomen Mielenterveysseuralle. Osuuskunta Tilajakamo
vuokraa jäsenilleen työhuoneiksi sairaalan toisesta
siivestä noin sata entistä potilashuonetta. Osuuskunnan jäsenistö koostuu pääasiassa taiteilijoista ja käsityöläisistä. Vuokrasopimus on kuitenkin toistaiseksi
voimassa oleva ja Helsingin kaupunki etsiikin edelleen
alueelle pysyvää ratkaisua. Keväällä 2016 kaupunki suorittaa myös rakennusta ylläpitäviä korjaustöitä
päärakennuksessa, kuten ikkunoiden kunnostusta,
julkisivurappauksen sekä vesikaton kunnostustöitä.84

Kuva 21. Aikajana Lapinlahden sairaala-alueen vaiheista.
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Historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas päärakennus on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna
1993. Saman päätöksen yhteydessä suojeltiin myös
Venetsia-rakennus, Omenapuutalo, huoltorakennuksen itäsiipi, jääkellari sekä puinen Terapiatalo. Historiallisesti arvokkaassa miljöössä rakennukset ja ympäröivä puisto muodostavat kokonaisuuden, jossa
yksittäisiä alueita ei voi erottaa toisistaan. Helsingin
Yleiskaavassa 2002 Lapinlahden sairaala-alue on
merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti
ja maisemakulttuurisesti merkittäväksi alueeksi. Lapinlahden sairaala-alueen vuonna 2012 voimaan tulleessa asemakaavassa alue pyritään suojelemaan
kokonaisuutena: ”Rakennuksista pääosa on suojeltu
rakennussuojelulailla. Muut rakennukset ja puistoalue
suojellaan asemakaavalla, jolloin alueesta muodostuu
eheä, suojeluarvojen mukaisesti säilytettävä kokonaisuus.” 85
”Tavoitteena on luoda edellytykset rakennusten tulevalle käytölle sen historialliseen arvoon sopivalla tavalla terapiahistorian hengessä. Julkisen puiston osalta tavoitteena on myös lisätä virkistysmahdollisuuksia
ja parantaa alueen käytettävyyttä. Erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet tulee siis sovittaa yhteen. Puiston sisäalueen tulee säilyä rauhallisen käyskentelyn ja oleskelun paikkana eikä esim. pyöräilyreittejä tule ohjata
alueen läpi. Päärakennuksen sisäpiha säilyy luonteeltaan yksityisimpänä rakennuksen käytössä. Kulutukselle aroille alueille ei tule ohjata kulkua. Tavoitteena

on muodostaa houkutteleva alue, jolla sosiaalinen
kontrolli ja toisaalta rauhoittumisen mahdollisuudet olisivat tasapainossa. Oleskelumahdollisuuksia pyritään
lisäämään.”86
Puisto on nykyisellään historiallisesti ja kasvillisuudeltaan arvokas kokonaisuus, sisältäen maisemallisia ja
virkistykseen liittyviä arvoja. Lapinlahden sairaalan
alue on tärkeä osa rantoja kiertävää virkistysmaisemaa ja –reitistöä.87 Alueen itäreunalla kulkee tärkeä
jalankulku- ja pyöräreitti, Birger Käcklundin raitti, joka
jatkaa reittiä Lapinlahdenkadun kautta Ruoholahteen.
Sairaalan puisto on aikoinaan tarjonnut potilaille parantavaa ja mielekästä puuhaa ja työskentelymahdollisuuksia, mutta sitä on myös alusta lähtien käytetty
oleskeluun. Alueella onkin valtava potentiaali toimia
lähialueen asukkaiden ja kaikkien kaupunkilaisten terapeuttisena ja parantavana voimapaikkana sekä virkistys- ja ulkoilualueena.
Lapinlahden ainutlaatuinen puisto on rakennettua kulttuuriympäristöä, jonka luonnonympäristössäkin näkyy
puistorakentamisen vaikutukset. Ranta-alueilla on kuitenkin säilynyt arvokasta luonnonrantaa kallioineen,
joka Helsingissä alkaa käydä harvinaiseksi. Suuri osa
alueesta on rakennettua puistoa, jossa näkyy ihmisen
kädenjälki muun muassa runsaana ja harvinaisena
kasvillisuutena. Tämä onkin johtanut siihen, että puisto on edelleen linnustoltaan rikasta ja arvokasta aluetta, jossa esiintyy useita eri lintulajeja.88

Kuva 22. Päärakennus Lippukallion alapuolelta nähtynä.
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KAUPUNKIRAKENTEESEEN
LIITTYMINEN

1. Toivo Kuulan puisto
2. Hesperian esplanadi
3. Taivallahden tenniskeskus
4. Juutalainen hautausmaa
5. Hietarannan uimaranta
6. Hietaniemen uurnalehto
7. Väinämöisen urheilupuisto
8. Venetelakka Lindgren
Melaveikot ry:n
Talviuimarienkerho
Wake Spot Oy
9. Hietaniemen hautausmaa
10. Aalto-yliopiston kirjasto
11. Marian sairaala
12. Ortodoksinen hautausmaa
13. Kaartin hautausmaa
14. Länsiväylä
15. Salmisaaren liikuntakeskus
16. Helsingin oikeustalo
17. Lauttasaaren silta
18. Kaapelitehdas
19. Kauppakeskus Ruoholahti
20. Ruoholahden asuinalue

Kuva 23. Autoliikenne Lapinlahden ympärillä.
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Kuva 24. Kevyn liikenteen reitit Lapinlahden puistossa ja lähiympäristössä.

Kuva 25. Toiminnot Lapinlahden ympärillä.
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GENIUS LOCI JA LAPINLAHDEN HENKI

Sana genius loci (paikan henki) on peräisin antiikin
roomalaisilta, jotka uskoivat kaikilla paikoilla olevan
oma suojeleva henkensä. Tämä henki antaa elämän
paikoille ja ihmisille, jolloin hengen voi aistia ja tuntea.
Norjalainen arkkitehti ja arkkitehtuurin tutkija Christian
Norberg-Shulz viittaa käsitteellä genius loci erityisesti
paikkoihin, joissa on oikeanlainen henki ja täten myös
hyvä olla. Myös monet alkuperäiskansat uskovat, että
jokaisella paikalla on oma henkensä. Nykytiede ei
edelleenkään pysty vahvistamaan, mutta ei myöskään
kumoamaan tätä käsitettä. Paikan henki, salaperäinen
voima, vaikuttaa kävijän mieleen, vaikkemme tiedä
millä tavalla.89
Paikan eri elementit luovat ilmapiirin, joka vaikuttaa
siihen, miten voimme ja koemme kyseisen paikan.
Paikan henki ilmenee, kun ihmisillä on hyvä suhde
ympäröivään luontoon ja rakennuksiin niin psyykkisesti kuin fyysisesti. Koko alueen tärkein arvo onkin
mielestäni alueen henki. Lapinlahden henki koostuu
kaikesta historiasta, tapahtumista, monimuotoisesta
ja alituiseen muuttuvasta luonnosta, rakennuksista,
rakennusten käyttäjistä, sairaalan potilaista ja henkilökunnasta sekä tietysti alueen nykyisistä käyttäjistä ja
perinnön vaalijoista.
Lapinlahden mielisairaalan sijaintia valittaessa kiinnitettiin paljon huomiota alueen rauhallisuuteen ja luonnonkauniiseen ympäristöön, mutta erityisesti sijaintiin
kaupungin laidalla. Sairaala oli valmistumisensa aikoihin syrjässä kaupungin keskustasta ja aluetta rajasivat kolmelta sivulta meri ja yhdeltä puolelta hautausmaat, jotka edelleen rajaavat Lapinlahtea.90 Juuri
nämä piirteet, luonnonkauneus ja sen rikkaus, sekä
osaltaan alueen syrjäisyys ja suojaisuus ovat edelleen tyypillisiä piirteitä Lapinlahdelle. Tärkeänä luonteen määrittäjänä toimii myös rakennusten, puiston
ja luonnon suhde toisiinsa. Puistoalueella yhdistyvät
kauniilla ja luonnollisella tavalla Helsingille jo melko

Kuva 26. Entisen sikalan niemen rantakalliot, taustalla Venetsia.

harvinaiset luonnonrannat ja -kalliot, jotka sulautuvat
saumattomasti sairaalaa ympäröivään potilaiden ja
työntekijöiden yhteistyönä rakennettuun maisemapuistoon. Puistoalue yhdessä rakennushistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten kanssa muodostavat todella
harvinaisen ja ainutlaatuisen miljöön, jopa keidasmaisen levähdyspaikan kaupungin keskellä. Lapinlahden
sairaalan alue oli valmistumisestaan lähtien melko
suljettu ja syrjässä, jopa hieman piilossa hautaismaiden takana. Vuosisadan vaihteen aikalaiskirjoitukset
paljastavat, että kaupunkilaiset eivät kovin mielellään
tulleet lähelle sairaala-aluetta, sillä sairaalan ikkunoista saattoi usein kuulla levottomien potilaiden huutoa.
Mielikuva alueen sulkeutuneisuudesta on säilynyt pitkään kaupunkilaisten mielessä, osittain jopa nykyhetkeen asti. Sairaalatoiminnan siirryttyä pois, on alueen
luonne muuttunut. Sairaalapuiston portit ovat auenneet kaupunkilaisille ja alueesta on tullut osa rantoja
kiertävää virkistysmaisemaa ja -reittiä. Kaupunkilaiset
ovat ottaneet puiston omakseen, rannoilla nautitaan
lämpimistä kesäilloista ja merimaisemista, lintubongarit metsästävät kiikarit kädessään harvinaisia lintulajeja, lenkkeilijät juoksevat kiireettömän puiston laitamia
pitkin, Omenapuutalossa juhlitaan syntymäpäiviä ja
innokkaat kaupunkiviljelijät pitävät hyvää huolta vanhan lähteen luona olevista viljelypalstoistaan.
Pääreitti Lapinlahteen saapuessa kulkee Lapinlahdentietä pitkin, jota rajaa molemmin puolin hautausmaiden kivimuurit, pohjoisessa Hietaniemen hautausmaan vanha osa ja etelässä Helsingin ortodoksinen
hautausmaa. Kivimuurit ja niiden yli pilkottavat hautakivet ja -monumentit, sekä ortodoksisen hautausmaan
kauniit rakennukset tien vieressä saavat kävijän mielen rauhoittumaan ja johdattaa kulkijan ajatukset pois
kaupungista. Liikenteen melukin tuntuu kaikkoavan
jo hautaismaiden välissä kulkiessa. Yhtäkkiä havahtuukin kuuntelemaan lintujen viserrystä. Tien päässä
siintää vain vihreää, puita, pensaita sekä sairaalan

puiston portti.
Puiston porteilla näkeekin jo kasvillisuuden seasta
pilkahtelevia rakennuksia. Heti alueelle saapuessa
kehon valtaa kummallisella tavalla rauhallinen ja levollinen olo, ikään kuin astuisi hiljaiseen kappelitilaan.
Luonto herättääkin aistit, yhtäkkiä ainut asia, jonka voi
kuulla on lintujen laulu. Heti porttien jälkeen syntyy valinnan vaikeus, mikä reitti houkuttelee eniten? Juhlava
ja kauniisti kaartuva lehmuskuja johdattelee eteenpäin
kuin suojaavana puiden muodostamana holvina kohti
päärakennusta. Paksut ja vanhat lehmuspuiden rungot kertovat alueen pitkästä historiasta. Kävijä voi aistia luonnon terapeuttisen tunnelman, jonka takia juuri
kyseinen paikka on valittu mielisairaalalle. Alueelle on
jäänyt perinnöksi, niin hyvässä kuin pahassa, sulkeutuneisuus, mutta myös terapeuttinen ja retriittimäinen
tunnelma. Sairaalan alkuperäisen käyttötarkoituksen
ja historian takia kävijä lähestyy aluetta erilaisella
tavalla. Alueen rakennusten mataluus ja symmetria
sekä rakennusten sijoittelu luovat harmonisen ja rauhallisen kokonaisuuden puiston keskellä. Luonnon ja
rakennusten mittasuhteiden takia alueella on miellyttävä ja rauhoittava vaikutus. Tuntuu kuin rakennukset
ja puisto olisivat aina olleet täällä. Puistossa kulkiessa huomaakin lukuisten mahdollisuuksien määrän:
on eri reittejä, polkuja, puiden reunustamia kujia, joita kulkea, kallioita, joilta katsella merta ja maisemaa,
hiekkaranta, niittyjä, puiden ja kasvillisuuden rajaamia
nurkkauksia, hengähdyspaikkoja, penkkejä, joilla istuskella ja ihmetellä luontoa, valtava määrä kasveja ja
jopa harvinaisia jalopuita, eri aikaan kukkivia perennoja, lintujen viserrystä. Lukuisine mahdollisuuksineen ja
aistikokemuksineen uskaltaisin sanoa, että puisto on
jopa leikkisä. Vuodenajasta riippumatta alue tarjoaa
virkistystä sekä luonto- ja aistikokemuksia ihmisille,
toimien sekä psyykkisen että fyysisen hyvinvoinnin
edistäjänä.

89. Norberg-Schulz 1980
90. Mönkäre, Peltola 2007
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HETKIÄ LAPINLAHDESSA

Kuva 29. Päärakennuksen siipiiä Kuva 30. Näkymä merelle lippukalliolta.
yhdstävä galleriakäytävä.

Kuva 28. Päärakennukselle johtava lehmuskuja.

Kuva 31. Rannan luonnonkallioita.

Kuva 32. Näkymä maisemapuistosta.

Kuva 27. Lapinlahden alue. 1:3000.
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Kuva 33. Entisen sikalan niemi ja rannan hopeapajukujanne Venetsialta nähtynä.

60

Kuva 34. Entisen saunarakennuksen julkisivua.

Kuva 35. Huhtikuinen näkymä Lapinlahden pohjukasta.
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Salmisaaren voimalaitos
Venetsia
Entinen sikalan niemi

Päärakennus
Omenapuutalo
Salmisaari
Länsiväylä

Kuva 36. Lapinlahden alue Birger Käcklundin raitilta nähtynä.

3 SUUNNITELMA

Kuva 38. Suunnittelualueen sijainti.

SUUNNITTELUN LÄHTÖTILANNE

Kuva 37. Kylpylä Lapinlahden puiston rannalta nähtynä.

91. Hemgård, Rönkä 2004

Kallioinen niemi Lapinlahden pohjukassa ei ole alun
perin kuulunut maisemapuiston kokonaissuunnitelmaan. Niemellä on aikoinaan sijainnut sikala ja kasvihuone. Paikalla ei siis ole ollut puutarhataiteellista
merkitystä maisemapuiston kokonaisuudessa.91 Nykyisellään sillä on kuitenkin maisemallinen merkitys
puiston osana, sillä puisto on alueluovutusten myötä
pienentynyt merkittävästi. Lahden pohjukan pieni niemi on mielestäni rauhallisuudessaan oivallinen paikka
pienelle uudisrakennukselle. Paikka on hieman erillään puiston muusta kokonaisuudesta, mutta silti hel-

posti saavutettavissa rannan kevyen liikenteen reittiä
pitkin sekä lyhyen kävelymatkan päässä puiston porteilta. Suunnitelman sijoittaminen kyseiselle paikalle
antaa myös tilaa hengittää, niin vanhojen rakennusten,
kuin uuden suunnitelmankin. Suunnitelman sijoittaminen kyseiselle paikalla tuntui luontevalta myös historiallisista syistä, sillä alue ei ole alun perin kuulunut
maisemapuiston kokonaisuuteen puutarhataiteellisesti ja paikalla on sijainnut rakennuksia lähinnä puutarhahuoltotarkoitukselliseen käyttöön sekä sikala, joka
on palvellut sairaalaa taloudellisessa tarkoituksessa.
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Kallioiselle niemelle Lapinlahden pohjukkaan kuljetaan hiekkatietä pitkin, joka kiemurtelee puiston
porteilta, laskeutuen jääkellarin ohi viljelypalstoille.
Viljelypalstojen vieressä hiekkatie ohittaa vanhan lähdekaivon, jolta matka jatkuu puuston muodostaman
porttimaisen aiheen kautta kohti niemeä. Kaivon viereiset puut kuitenkin rajaavat niemenkärjen omaksi
pieneksi keitaakseen puiston laidalle. Puiden jälkeen
avautuu kuin keidasmainen jo 1800-luvulta peräisin
oleva vanha aukea, jota suojaa lähes joka sivulta
puusto. Aukean reunalla, kallioiden lähellä on aikoinaan sijainnut sairaalan sikala ja kasvihuone. Sikala
on myöhemmin purettu ja kasvihuoneesta on jäljellä
vain kivijalka. Rantakallioilta ja kallionpäältä avautuu
kaunis näkymä lahdelle ja muun muassa Venetsia-rakennukselle. Ohitse kulkeva pieni polku on osa rannan
virkistysreittiä. Vallitseva kasvillisuus on paikoittain rehevää ja alueella on paljon ruohovartisia kasveja.

Kuva 39. Entinen sikalan niemi huhtikuussa 2016.

Lapinlahden puiston rannoilla on aikoinaan ollut monta laituria ja uimamajaa, joilta mielisairaalan potilaat
ja henkilökunta ovat pulahtaneet uimaan92. Näistä
uimamajoista tai laitureista ei ole säilynyt yhtäkään,
mutta merellinen tunnelma ja mereen laskeutuvat
kalliorannat ovat silti vahvasti läsnä tänäkin päivänä.
Entisen sikalan niemen punertavat graniittikalliot tuovat vahvasti mieleen lapsuuteni kesien maisemat Kokkolan kallioisessa saaristossa, jossa kesämökkimme
sijaitsee. Kallioilla otettiin aurinkoa ja niiltä pulahdettiin
uimaan, aivan kuten Lapinlahdessakin on aikoinaan
tehty.

92. Mönkäre, Peltola 2007
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Kuva 40. Suunnittelun maisemalliset lähtökohdat.
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KONSEPTI
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Suunnitelman lähtökohtana oli paikan vahva luonne ja
näkymät ympäröivään maisemaan. Alueen merellinen
luonne, rantakalliot, sekä puiston rannoilla aikoinaan
sijainneet uimalaiturit ja -huoneet kertovat siitä, kuinka
vahvasti ihminen ja vesi ovat olleet tekemisissä keskenään aina mielisairaalan perustamisesta lähtien.
Sairaalassa on myös aikoinaan käytetty yhtenä hoitomuotona kylmiä ja kuumia kylpyjä, joiden koettiin
rauhoittavan potilaita. Kylvyillä, kuten myös saunalla
on rauhoittava ja rentouttava vaikutus ihmismieleen.
Myös luonto vaikuttaa terapeuttisella tavalla ihmisen
psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Näistä lähtökohdista inspiroituneena syntyi ajatus julkisesta kylpylästä vanhan sikalan niemelle. Meditatiivinen kylpylä
jatkaisi näin alueen teemaa ja historiaa mielen paran-

tavana paikkana, hyödyntäen samalla olemassa olevaa luontoa, historiaa ja puiston elementtejä.
Vanhan kasvihuoneen kivijalan ympärille on muodostunut meditatiivinen kylpyläkokemus, joka antaa suojaa ja rauhaa kylpijälle. Rakennus sijaitsee puiston
laidalla, hieman piilossa kasvillisuuden takana, kunnioittaen näin sairaala-alueen vanhoja rakennuksia.
Sijainti myös antaa mahdollisuuden tarkkailla Lapinlahden puistoaluetta ja rakennuksia hieman etäämmältä, antaen silti tunteen alueeseen kuuluvuudesta.
Rakennuksesta avautuu harkittuja ja kauniita näkymiä
luontoon sekä Lapinlahden vehreään sairaalapuiston
ja vanhan päärakennuksen suuntaan.
Kuva 41. Asemapiirustus 1:3000.

viherkatto

tilat
Kasvihuoneen kivijalan raunio on saanut uuden käyttötarkoituksen kylpylän altaana ja tämän ympärille
muodostuu kylpylän muiden toimintojen kokonaisuus.
Suunnitelman kaksi eri koordinaatistoa ovat syntyneet paikan omista koordinaatistoista. Kasvihuoneen
kivijalan sijainti ja muoto määrittelivät kivijalan suuntaisen koordinaatiston. Galleriakäytävän linjaus taas
syntyi paikalla sijaitsevasta kapeasta polusta, jonka
suuntaisesti käytävä nousee kohti kalliota. Näin käytävä toimii uutena polkuna kylpylän sisällä, vanhan
polun paikalla. Pohjaratkaisu on vahvasti paikkaan
sidonnainen ja paikoittain luonto tunkeutuu sisälle rakennukseen, esimerkiksi kallio, joka muodostaa yhden kylpylän elementeistä. Rakennuksen hahmo on
suoraviivainen, mutta silti pehmeä. Kiilamaiset julkisivut piiloutuvat osittain kasvuston joukkoon. Rakennus myötäilee kaakkoispuolen julkisivussa kohoavaa
maastonmuotoa. Kaksoisjulkisivun uloin läpikuultava
kerros luo tunteen rakennuksen keveydestä ja hieman
haamumaisesta hahmosta. Se siivilöi luonnon valoa
rakennuksen sisään lempeästi ja samalla ympäröivä
luonto kuultaa kauniisti julkisivun läpi sisätiloihin. Harkitut avaukset sisätiloista luovat suoria näkymiä ympäröivään luontoon. Viherkatto sulautuu runsaaseen
kasvillisuuteen ja se tuntuu leijuvan helmamaisen kaksoisjulkisivun myötä.
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toiminnot

pukuhuoneet
pesuhuoneet
wc-tilat
käytävä
vilvoittelu
saunat
kylvyt
kylpylä

36 m2
27 m2
15 m2
84,5 m2
29 m2
36,5 m2
100 m2
191,5 m2

kylpylätilat yhteensä

519,5 m2

tuulikaappi
aula
aula / vilvoittelu
vastaanotto / henkilökunta
tekninen tila / siivous
kierto

Kuva 42. Kylpylän tilakonsepti.

yhteensä

5 m2
35 m2
40,5 m2
19 m2
16 m2
635 m2

Kuva 43. Pohjapiirustus 1:400.
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Lapinlahden entisen sairaala-alueen historiassa uusi
kylpylärakennus luo uuden kerrostuman puistokokonaisuuteen, ottaen kuitenkin hienovaraisesti huomioon
arvokkaan puiston ja vanhojen rakennusten luoman
kokonaisuuden. Materiaaleiltaan ja identiteetiltään
kylpylärakennus erottuu selkeästi vanhoista rakennuksista. Rakennuksen pohjaratkaisu ja ulkomuoto
ovat kuitenkin maastonmuotojen ja olemassa olevien
olosuhteiden innoittamia. Rakennuksen sovittaminen
ympäristöön ja puistomiljööseen on ollut tärkeä osa
suunnitteluprosessia. Rakennuksen matala hahmo,
kevyt läpikuultava kaksoisjulkisivu yhdessä viherkaton
kanssa luovat luontoon sulautuvan identiteetin.
Kylpylän sisätilat ottavat myös kontaktia ympäröivään
luontoon. Ylhäältä tuleva valo rakennuksen sisätiloissa antaa mahdollisuuden taivaan ja sääilmiöiden
tarkkailuun. Kylpylän aulasta, galleriakäytävästä ja
allastiloista on harkittuja, rajattuja näkymiä luontoon.
Erityisesti allastiloista avautuu kehystettyjä näkymiä
maisemaan. Kallion päällä sijaitsevasta vilvoitteluun
sekä maisemantarkkailuun tarkoitetusta huoneesta
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avautuu laajempi näkymä Lapinlahden merimaisemaan. Maisemaa rajaavat vasemmalla Lapinlahden
puisto ja vasemmalla Hietaniemen hautausmaa sekä
Ouritsaaret.

LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN JA
LIIKENTEELLISET RATKAISUT

Ajoyhteyksien ja pysäköinnin järjestäminen alueelle oli
yksi haasteista. Ainoa ajoyhteys autolla saavuttaessa
on Lapinlahdentietä pitkin, joka päättyy puiston porteille. Lyhytaikainen pysäköinti on ohjattu kyseisen
Lapinlahdentien varteen, jossa on melko runsaasti
tienvarsipysäköintipaikkoja. Hieman pidempiaikainen
pysäköinti sekä henkilökunnan autopaikat on ohjattu
ortodoksisen hautausmaan ja Suomen kaartin hautausmaan väliselle tyhjälle kaistaleelle, joka jo tällä
hetkellä ajoittain toimii pysäköinti tarkoituksessa. Tälle
alueelle on järjestetty 7 autopaikkaa. Huoltoajo uudelle kylpylärakennukselle toimii hiekkatietä pitkin, joka
kulkee viljelypalstojen ohi. Hiekkatie on hyväkuntoinen
ympäri vuoden ja riittävän leveä mahdollista huoltoajoa sekä toimii pelastusreittinä hälytysajoneuvoille.
Kuva 44. Kylpylän liittyminen ympäristöön ja liikenteelliset
järjestelyt 1:3000.
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Kylpylärakennuksessa on kaksoisjulkisivu, jonka
uloimman pinnan materiaali on silkkipainettua lasia,
joka muodostaa kevyen ja valoa suodattavan, verhomaisen kuoren. Sisempi pinta julkisivusta on aulan
ja galleriakäytävän puolella lasia, allastilojen puolella
valkobetonia. Rakennuksen länsijulkisivussa, galleriakäytävän kohdalla, silkkipainettu lasi muuttuu liukuvasti läpikuultavasta läpinäkyväksi. Galleriakäytävän
sisätiloista näkymä avautuu täten pehmeästi länsipuolen aukealle, jota suojaavat vehreä puusto. Länsi- ja
pohjoisjulkisivuissa osa allastilojen ikkunoista työntyy
kaksoisjulkisivun läpi, muodostaen kehystettyjä suuria
näkymiä maisemaan. Julkisivun silkkipainettu uloin
pinta siivilöi ulkoa tulevan valon muiden ikkunoiden
osalta. Tämä muodostaa vaihtelevuutta sisälle tulevan
päivänvalon laatuun. Vuorokauden pimeään aikaan,
kaksoisjulkisivu muodostaa vaihtelevaa kuviointia ulkopinnalle, kun osa sisältä tulevasta valosta suodattuu
silkkipainetun lasin läpi.
Kylpylän pohjoispäässä sijaitseva käytäväosalla erotetun maisemantarkkailutilan julkisivupinta on peilaavaa
lasia. Peilaava lasijulkisivu mahdollistaa maiseman76

katselun sisältä ulkopinnan peilatessa ympäröivää
maisemaa ja kasvillisuutta, jolloin tämä osa rakennuksesta sulautuu luontoon, osittain jopa kadoten siihen.
Tämä luo myös illuusion rakennuksen pienemmästä
koosta. Viherkatto sitoo rakennuksen maastoon ja ympäröivään kasvillisuuteen.
Sisätiloissa kävijä unohtaa ulkomaailman, keskittyen
kylpykokemukseen. Katse suuntautuu kuitenkin kaksoisjulkisivun läpi avautuviin luontonäkymiin. Uloin
julkisivupinta siivilöi valon pehmeästi sisälle niistä ikkunoista, jotka eivät läpäise molempia julkisivupintoja. Sisätiloissa materiaalit ovat neutraaleja ja pidetty
mahdollisimman vähäisinä. Seinä-, katto-, ja lattiapinnat ovat paikallavalettua valkobetonia, joka muodostaa yksiaineisen tunnelman. Puku- ja suihkutiloissa
lattiamateriaalina on vedeneristetty samettinen betonipinta. Allastiloissa lattiassa on käytetty akryylibetonia,
joka on sävytetty seinien valkobetonin sävyyn. Allastilojen akryylibetonilattia on itsessään täysin vesitiivis
ja pintakäsittely on karheusasteeltaan paljaalle jalalle
miellyttävä, mutta turvallisuusmääräysten mukainen.
Allastilojen katossa on akustinen ruiskupinnoite, joka

JULKISIVUT JA MATERIAALIT
Kuva 45. Julkisivu etelään 1:400.

Julkisivumateriaalit:
1. Silkkipainettu lasi
2. Peilaava lasi
3. Puu, kuusi
4. Viherkatto
5. Maalattu teräs, valkoinen
6. Lasi, kirkas

Kuva 46. Julkisivu länteen 1:400.
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julkisivun läpikuultavuuden ja -näkyvyyden jakava käyrä

Kuva 50. Kylpylässä käytettyjä materiaaleja:
puu, paikalla valettu valkobetoni, silkkipainettu
lasi, kirkas lasi
liukuväritulkinta käyrästä

Kuva 48. Leikkaus 1:400.

silkkipainettu lasipinta
Julkisivumateriaalit:
1. Silkkipainettu lasi
2. Peilaava lasi
3. Puu, kuusi
4. Viherkatto
5. Maalattu teräs, valkoinen
6. Lasi, kirkas

Kuva 47. Julkisivu itään ja kaavio julkisivun läpinäkyvyydestä 1:400.
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Julkisivumateriaalit:
1. Silkkipainettu lasi
2. Peilaava lasi
3. Puu, kuusi
4. Viherkatto
5. Maalattu teräs, valkoinen
6. Lasi, kirkas
7. Valkobetoni

Kuva 49. Julkisivu pohjoiseen 1:400.

on myös sävytetty valkobetonin kanssa yhteneväiseksi. Täten tilojen yksiaineinen tunnelma pysyy yhtenäisenä, mutta akustiikka saadaan miellyttäväksi.
Luonto tunkeutuu sisälle rakennukseen kalliona, joka
on näkyvissä galleriakäytävän lasiseinän alapinnassa
ja maisemankatselutilan lattiapintana. Kallio työntyy
myös suurena pintana allastiloihin, jossa se muodostaa vahvan oman luonteensa ja sitoo myös sisätilat
paikkaan. Betonia ja luonnonkalliopintoja pehmentämään on sisätiloissa käytetty harkitusti puupintoja.
Kaikki ovet ovat puisia lautaovia, jotka ovat tunnelmaltaan askeettisia, mutta kotoisia ja lämpimiä. Puuta
on myös käytetty kaikissa kalusteissa ja esimerkiksi
saunan lauteissa. Puuta on käytetty myös yhtenä elementtinä eteläjulkisivussa, jossa puinen, umpinainen
tuulikaappi työntyy laatikkomaisena kappaleena kaksoisjulkisivun lävitse.
Betoni yhdessä kirkkaan ja läpikuultavan lasin kanssa muodostaa mielenkiintoisia vastakohtia luonnonläheisten materiaalien, puun ja kallion, kanssa. Materiaaleissa yhdistyy tuttuus ja luonnonläheisyys sekä
kovuus ja erilaiset läpikuultavuuden ja -näkyvyyden
asteet. Sisätilojen mahdollisimman neutraalit ja määrältään vähäiset materiaalit korostavat tilan rauhoittavaa ja terapeuttista tunnelmaa.
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TILAT

Kuva 51. Näkymä kylpylän luontoon avautuvalta käytävältä.

Kylpylän tilaohjelma on syntynyt tavoitteesta suunnitella rentouttava ja elämyksellinen kylpyläkokemus.
Suunnitelma on myös tilaohjelmaltaan vahvasti maastoon sidottu. Tilojen suunnittelussa olen yhdistellyt
meditatiivisen kylpyläkokemuksen tavoittamiseksi
tehtyjä tiloja sekä RT-kortiston ohjeita. Olen kuitenkin
myös tarkoituksella pyrkinyt jonkin verran eroon suunnittelua ohjaavista säädöksistä, koska kyseessä ei ole
tyypillinen julkinen kylpylä- tai saunarakennus, vaan
yhdistelmä mielen rentoutumista ja erilaisia tunnelmia.
Kaksoisjulkisivun läpikuultavuus suodattaa pehmeästi luonnonvalon kylpylän aulatilaan. Aulatilan pitkälle
seinälle sijaitsevalle hyllylle kylpijä voi jättää kenkänsä
heti sisälle astuttuaan. Kengät riisuttuaan siirrytään
vastaanottotiskin kautta yksityisempään osioon. Mukaansa saa pellavaisen kylpytakin, pyyhkeen ja pienen korin pesuvälineilleen. Eteenpäin siirryttäessä,
vasemmalle, rantakallioiden yli suoraan merimaisemaan ja Venetsia-rakennukselle avautuva maisema
rauhoittaa mielen ennen kylpykokemusta. Maisemaa
katsellessa voi myös nauttia kupin teetä. Maiseman
ääreltä siirrytään puku- ja pesutiloihin, jotka on suun-

niteltu intiimeiksi. Kattoikkunoiden kautta tuleva ylävalo luo rauhoittavan tunnelman ja vastakohtaisuuden
maisemiin avautuville tiloille. Vaihdettuaan vaatteet ja
huuhdeltuaan itsensä, kylpijä siirtyy galleriakäytävän
kautta kylpytiloihin. Käytävän lasiseinä avautuu vehreään luontoon ja kylpylän itäpuolella sijaitsevalle aukealle.
Käytävältä pujahdetaan kapean solan läpi itse kylpytiloihin. Tilan keskipisteenä on kuin rauniona uuden
rakennuksen sisällä vanhan kasvihuoneen kivijalka,
jossa on yrttikylpy. Vanha kivijalka on hyödynnetty altaan reunoina ja sen sisään on tehty sylimäinen yrttikylpy. Yrttikylvyn veteen sekoitetaan japanilaiseen
tapaan, vuodenajasta riippuen erilaisia yrttejä, joilla on
lääkinnällisiä ja aisteja herättäviä vaikutuksia. Ylhäältä
tuleva valo nostaa kivijalan arvokkaasti tilan keskiöksi ja muistuttaa antiikin Rooman aikaista kylpyä. Siinä
on myös viittaus antiikin Rooman aikaiseen taloon,
domukseen, jossa atriumpihan keskellä on matala
allas ja sen valaisee ylävalo. Atriumpihan ympärille
muodostuu tilojen sarja, jotka avautuvat atriumiin. Kyl81

pylätilan eri toiminnot ovat atriumin tavoin kasvihuoneen kivijalan ympärillä. Myös saunat on sijoitettu itse
kylpylätilan yhteyteen, eikä pesuhuoneiden viereen,
kuten Suomessa on yleensä tapana. Ratkaisun taustalla on ajatus yhtenäisestä kokonaisuudesta, jossa
kylpykokemukset on koottu yhteen. Tällä tavoin kylvyt ja saunat ovat kaikille yhteisiä, joka mahdollistaa
kylpykokemuksesta nauttimisen yhdessä, sukupuolesta riippumatta. Esimerkiksi Japanissa on kaupunkien yleisissä kylpylöissä aikoinaan miehet ja naiset
kylpeneet yhdessä. Saunojen ja kylpyjen ollessa
kaikkien käytössä, eikä eroteltuna miehille ja naisille
omiksi saunoikseen, syntyy eheämpi ja kokemusta
korostavampi kokonaisuus. Puusauna lämmitetään
galleriakäytävän puolelta ja siellä vallitsee rauhoittava
tunnelma. Hämärä saunatila muistuttaa perinteisestä
suomalaisesta saunasta. Nurkkaan sijoitettu ylävalo
ja puiset lauteet luovat pehmeän tunnelman löylyihin.
Höyrysauna on tarkoitettu nautittavaksi vanhojen turkkilaisten saunojen tapaan makuultaan. Tilan keskellä
valon siivilöivä kattoikkuna luo sakraalin tunnelman
ja makuulauteiden kanssa se muistuttaa höyrysaunojen alkuperäisestä luonteesta. Saunojen vieressä on
kuuma kylpy, johon laskeudutaan kapeassa solassa
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portaita pitkin, ikään kuin sisälle kallioon. Nurkan takana on luonnonvalon valaisema tila, jossa voi nauttia
lämpimästä vedestä ja poreista istuskelemalla. Yrttikylvyn vieressä on mineraalikylpy, jolla on runsaasti
sekä terapeuttisia että terveydellisiä vaikutuksia. Mineraalikylpy auttaa usein leikkauksesta parantuessa
ja sitä suositellaan useisiin iho-ongelmiin. Mineraalikylvystä voi halutessaan nauttia portailla tai matalammalla tasolla istuskellen. Altaasta avautuu suurien
ikkunoiden kautta kaunis näkymä kahteen suuntaan
lahdelle, itään ja pohjoiseen. Vieressä kallio työntyy
tilaan sisälle, muodostaen kohoavan nurkkauksen.
Kalliosta kohoaa kupariputkia, joista valuva vesi toimii
hierovina suihkuina. Kallion muodosta johtuen se soveltuu erinomaisesti istuskeluun ja suihkuhieronnasta
nauttimiseen. Vesi valuu luonnollisesti kalliota pitkin
alapuolella sijaitsevaan lattiakaivoon. Kylpytilasta on
myös käynti ulos, mereen asti ulottuvalle laituriaiheelle, jolta voi pulahtaa virkistävään meriveteen. Talvisin
laiturin päässä on avanto, joka lisää monikäyttöisyyttä
vuodenajasta riippumatta. Kylpyjen välissä voi myös
käydä rauhoittumassa galleriakäytävän päässä sijaitsevassa maisemankatselutilassa, jolta avautuu upea
maisema lahdelle. Kylpytilat on rauhoitettu omaksi

Kuva 52. Näkymä kylpytiloista.

intiimiksi kokonaisuudekseen, jota korostaa erilaiset
siirtymiset tiloista toiseen, merkiten tilojen hierarkiaa.
Suurien ikkunoiden ja kaksoisjulkisivun ansiosta sisään tulviva luonnonvalo saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Läpikuultava kaksoisjulkisivu suodattaa
pehmeästi osan valosta sisälle rakennukseen ja kattoikkunoiden kautta tuleva valo luo tiloihin sakraalia
tunnelmaa. Pimeään aikaan valaistus toimii kattoikkunoiden kautta, joihin on asennettu epäsuora yleisvalaistus. Pimeän ajan valaistus on tunnelmaltaan intiimimpi ja hämyisämpi kuin päiväsajan luonnonvalo.
Idea ylhäältä tulevasta luonnonvalosta kuitenkin säilyy
kattoikkunoihin asennetun yleisvalaistuksen ansiosta. Osassa tiloista on käytetty tehostevaloja, kuten
esimerkiksi kuumaan kylpyyn laskeutuvien portaiden
yhteydessä. Valaistuksen säätelyllä voidaan vaikuttaa
tilojen viihtyisyyteen ja kylpijän tilallisiin kokemuksiin.
Erilaiset näkymät, valaistukset ja tilojen luonteet luovat tunteita kiireettömyydestä ja mahdollisuuksia pysähtyä, niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Vesi, lämpö ja sisätilojen kallio luovat turvallisen ja pehmeän
ympäristön meditatiiviselle kylpyläkokemukselle.
Kuva 53. Pohjaote yrttikylvystä 1:50.
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Kuva 54. Leikkausote yrttikylvystä 1:50.
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Kuva 55. Pohjaote mineraalikylvystä 1:50.
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Kuva 56. Leikkausote mineraalikylvystä 1:50.
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Kuva 57. Pohjaote kalliokylvystä 1:50.
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Kuva 58. Leikkausote kalliokylvystä 1:50.
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Kuva 59. Pohjaote kuumasta kylvystä 1:50.
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Kuva 60. Leikkausote kuumasta kylvystä 1:50.

Kuva 61. Leikkausote kuumasta kylvystä 1:50.
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Kuva 62. Pohjaote höyrysaunasta 1:50.
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Kuva 63. Leikkausote höyrysaunasta 1:50.

Kuva 64. Pohjaote saunasta 1:50.

Kuva 65. Leikkausote saunasta 1:50.
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Kuva 66. Näkymä kylpytiloista.

94

Kuva 67. Periaateleikkaus 1:100.
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LOPUKSI

Kuva 68. Näkymä maisemankatselutilasta Lapinlahdelle.

Diplomityöni on opettanut minut arvostamaan Lapinlahden vanhaa sairaala-aluetta aivan uudella tavalla.
Olen muodostanut hyvinkin voimakkaan tunnesiteen
paikkaan ja sen historiaan. Perinpohjainen tutustuminen alueen historiaan ja mielenterveystyöhön on antanut asioille uuden perspektiivin. Lapinlahti ei olekaan
vain horroksessa elävä, rapistuva entinen sairaala.
Sillä on valtava merkitys niin kaupunkikuvallisesti,
kulttuurihistoriallisesti kuin maisemakuvallisestikin.
Sairaalatoiminnan siirryttyä muualle, on siitä tullut tärkeä osa Helsingin rantoja kiertävää virkitysreittiä ja
sillä on valtava potentiaali toimia kaupunkilaisten virkistyskäytössä, sekä luontoterapiaa tarjoavana osana
puistoverkostoa.
Paikalla on myös henkilökohtainen merkitys hyvin monelle kaupunkilaiselle, myös minulle. Alueen epävakaa tulevaisuus on saanut aikaan paljon kansalaisaktiivisuutta ja mielenterveysjärjestöt ovatkin taistelleet
Lapinlahden asemasta ja käytöstä mielen hyvinvoinnin keskuksena vuosikausia. Päärakennukseen on
saatu jo uusia käyttäjiä, mutta Helsingin kaupunki etsii
edelleen lopullista käyttötarkoitusta arvokkaille rakennuksille. Diplomityötäni tehdessä opin ymmärtämään,
että Lapinlahden alueen kehittämisestä on paljon kiinnostuneita tahoja ja sen tulevaisuuden kehittymistä
seuraa valtava määrä ihmisiä. Ennen kaikkea alue on
kuitenkin hyvin tärkeä meditatiivinen paikka monelle
helsinkiläiselle. Puiston terapeuttinen vaikutus ja sen

alituiseen muuttuva luonto on koukuttava kokemus.
Diplomityöni kautta olen myös tutustunut paljon mielenterveystyön tärkeyteen nykymaailmassa. Nykyajan
lisääntyneet mielenterveysongelmat aiheuttavat paljon huolenaihetta. Varojen supistaminen mielenterveystyöstä on osittain myös sen taustalla, että mielisairaala lopetti toimintansa Lapinlahdessa. Lapinlahden
mielisairaalan potilaat ja työntekijät viihtyivät alueella,
josta kertoo myös jo sairaalatoiminnan aikana syntynyt
Lapinlahden henki. Engel ymmärsi luonnon tärkeyden
mielenterveystyössä valitessaan paikkaa sairaalalle.
Samalla olen myös ymmärtänyt luonnon ja aistikokemusten tärkeyden hyvinvoinnin tuojana, niin mielenterveystyössä kuin arkkitehtuurin suunnittelussa. Halusin luoda terapeuttisen kylpylän, joka jatkaisi alueen
historiaa. Se tarjosi haasteita suunnitteluprosessiin ja
antoi aihetta miettiä, mikä olisi kaupunkilaisia palveleva alueen uusi kehityssuunta.
Uskon, että Lapinlahdella on tulevaisuudessa tärkeä
rooli Helsingin kaupunkikuvassa. Sen potentiaali toimia tapahtumapaikkana monenlaiselle toiminnalle on
valtava ja toivon, että alueen tuleva toiminta takaisi
alueen säilymisen kaupunkilaisten yleisessä käytössä sekä edistämässä ihmisten hyvinvointia. Suunnitelmallani olenkin halunnut esittää mahdollisuuden
alueen uudesta käyttötarkoituksesta, joka tukisi tätä
ajatusta.
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