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L Ä H T Ö T I LANNE

SUUNN I TELMA
alusta tiivistetty kaksinkertaisella paperoinnilla

turve, hiekka, sammal...
sähköt

täytteet tarkastettu ja mahdolliset haitta-aineet poistettu

alaslaskettu katto
alakatot poistettu,
vanha tikkurappaus
restauroitu

poistoilmakanavia peitetty

kiiltomaali

katoissa poistettavia valaisimia ja akustiikkalevyjä

koristelistat palautettu

kiertoilmalämmitin
äänenvaimennus tuloilmakanavan sivulla
säätönaru

avustava aksiaalipuhallin

raitisilmaventtiilejä vain osass huonetiloja
tikkurappaus
ikkunoiden sisäpuitteet ja karmien sisäosat osin
kunnostuksen tarpeessa

kalkkirappaus ja -maali
ikkunasmyygeissä kiiltomaalaus

seinissä poistettavia hengittämättömiä haitta-ainepitoisia
maali- ja tasoitekerroksia
seinillä poistettavia tekniikka-asennuksia

ohjauspaneeli puhaltimelle
puitteet ja karmit
kunnostettu sisäpuolelta
peiliovet restauroitu

lattiassa poistettavia ainekerroksia, kuten muovimattoja, linoleumia,
kvartsivinyylilaattoja, tasoitteita, sementtivaluja, rakennuslevyjä, jne...
lattian vanha aluslaudoitus

johdotus piilossa lattiassa tai puujalkalistan takana
uusi lattialaudoitus
välitilassa sähkövedot ja hiekkatäyte
tiivis kaksinkertainen paperointi

muovimatto, vinyylilaatta...
turve, hiekka, sammal...

alapohjan rakenteet ja täytteet (sammal, hiekka, turve, ym.)
tarkastetaan lahovaurioiden varalta
alustila saattaa sisältää haitta-aineita

uusi
lattialaudoitus,
ryhmäjohdot,
hiekkatäyte ja
tiivis kaksinkertainen
paperointi

täytteet tarakastettu ja
mahdolliset haitta-aineet poistettu
alustilasta poistettu haitta-aineet
alustilan tuuletusta parannettu

Sairaalan vanhan osan huonetilojen kunnostustapa ja periaatteet (”100%”-kunnostustasossa)
Kaikki vanhaa perua olevat rakennuspuusepän tuotteet säilytetään ja tarpeen mukaan kunnostaa pieteetillä. Historiallisia kerrostumia vaalitaan ja ylikorjaamista vältetään. Kantavien seinien ja väliseinien sisäpinnat kaipaavat kunnostusta. Niiden kunnostuksessa pidättäydytään pääosin rakennusajalle ominaisiin materiaaleihin rappaukseen ja paperointiin. Nämä materiaalit myös sallivat
ulkoseinärakenteen sekä absorboida ja luovuttaa kosteutta vuorovaikutuksessa sisäilman kanssa sekä takaavat rakenteille parhaan
kosteuden hallinnan. Välipohjissa alkuperäisten rakenteiden paljastamisen yhteydessä saadaan lisää tietoa lattiamateriaaleista.
Tätä tietoa hyödynnetään eri tilojen lattioiden rakenteen suunnittelussa.
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puupalkit ja korotussoirot

Ko r j a u s p e r i a a t t e e t

Kunnostuksen periaatteita
Tilojen käytön suunnittelussa ja
muokkaamisessa on neljä pääperiaatetta:
•
Tilojen käyttötarkoituksen
tulee voida sopia rakennuksen
alkuperäiseen huonejakoon niissä
tiloissa, jotka ovat Engelin käsialaa. Alkuperäinen Engelin pohjakaava palautetaan mahdollisimman pitkälle. Lisätyt väliseinät
puretaan. Näin syntyy potilassiivissä suuri määrä yleiskäyttöistä,
ilmapiiriltään rauhallista ja harmonista työhuonekäyttöön soveltuvaa tilaa.
• Uudemmissa siipiosissa voidaan sallia tilajaon muutoksia
enemmän, mutta niissäkin kantavia tiiliseiniä vältetään muuttamasta.
•
Sairaalan ensimmäisen kerroksen tilat sekä toisen kerroksen
käytävät ja ylilääkärin asunto restauroidaan kauttaaltaan näyttävästi. Myös joitakin yksityiskohtia
palautetaan esimerkin omaisesti,
kuten kaksi käytävien kaakeliuunia potilassiipien käytäville.
Rakennuksen keskiosaan syntyy
2. kerrokseen sarja isompia edustavia huoneita kauniisti korjattuna
ja restauroituna. Ensimmäisen
kerroksen alkuperäinen ”kappeli”
palautetaan sisääntuloaulaksi. Sen
ympärille tehdään kaikille avoimia
tiloja.
• Muilta osin tiloista ja rakenteista korjataan se mikä korjausta
vaatii, ja ylikorjaamista vältetään.

Periaatteena on, että se mikä tehdään, tehdään huolella.

taurointiosaamista. Tällaista ovat
monet talotekniikan työt.

Sairaalan huoltorakennuksen ja
Venetsian restaurointi ja peruskorjaukset viedään läpi vaiheittain
noin viidessä vuodessa. Työssä
varataan aikaa ja varoja yllätyksiin.
Koeteltua alkuperäistä rakennustekniikkaa ja materiaaleja käyttäen
saadaan erittäin kestävä helppohoitoinen lopputulos. Peruskorjauksen ja restauroinnin jälkeen
rakennuksen hoito pohjautuu
PTS- suunnitelmaan. Korjausten
kevyttä ylläpitävää kunnossapitoohjelmaa toteutetaan jatkuvalla
periaatteella ja PTS:ää päivitetään
ajan kuluessa.

Korjaustyön teknisistä
ratkaisuista

Korjaustyön jaksotus
Korjaustyö on tarkoitus tehdä
useassa vaiheessa niin, että toiminta Lapinlahdessa voi jatkua
keskeytyksettä. Näin vuokrattavista työhuonetiloista tavoitteena
on pitää suurin osa käytettävissä
jatkuvasti. Toiminta pyörisi näin
mahdollisimman pitkälle vuokralaisten osalta väistötilaperiaatteella.
Korjaustyön aikatauluja ei pidä
virittää liian kireäksi ja työmaan
väkimäärä pidetään suuressa
osassa korjausvaiheita kohtuullisena. Osa töistä on luonteeltaan
vanhan arvokkaan rakennukseen
korjaamiseen ja restaurointiin tarvittavaa erityistä työtä. Kuitenkin
merkittävä osa on myös tyypillistä
rakennustyötä, jossa ei tarvita res-

Paljon korjattavaa on talon tekniikassa, sisäpintojen rakennuksen
arvolle sopimattomassa käsittelyssä ja joidenkin rakenteiden
sisältämissä haitta-ainepitoisissa
kerroksissa.Rakennuksen tekniikka (LVIS) vaatii suurelta osin
uudistamista. Ilmanvaihdossa
tulee pitäytyä mahdollisimman
pitkälle painovoimaisessa toimintaperiaatteessa. Rakennuksen
yksikerroksisissa meren puoleisissa osissa on nykyisellään koneellinen ilmanvaihto. Ilmanvaihto
on sielläkin korjattava ja pyritään
palauttamaan painovoimaiseksi,
joskin kevyellä tehostusmahdollisuudella varustetuksi, samoin
kuin sairaalan 1841 rakennetussa
osassa menetellään. Ravintola- ja
kokoontumistiloihin (auditorio)
voidaan toteuttaa erillinen yksinkertainen konevoimalla tehostettu ilmanvaihto.Sähkö ja LVIStekniikka on toteutettava niin, että
alakatot voidaan poistaa kaikista
merkittävistä tiloista ja huoneiden
muoto sekä pintakäsittelyt ennallistaa varhaiseen asuunsa.
Sähköjohtojen ryhmäjohdot
kuljetetaan huoneisiin puulattian
alla. Pinta-asennuksia voidaan
kytkeä valaistusasennuksissa.
Sähkö ja käyttövesi- sekä viemäriputkistot kaipaavat uusimisen.
Tästä työstä toteutetaan ensin

pohjaviemäreiden ja pääputkistojen tarvittava korjaus talon alla
olevissa kanaaleissa. Lämmönjakohuone uusitaan ja sen paikka
siirtyy maan alle huoltorakennuksen ja päärakennuksen väliin,
nykyisten putkikanaalien viereen.
Tässä yhteydessä lämmöntuottojärjestelmäksi pyritään toteuttamaan tavanomaisiin porakaivoihin
perustuva geolämpöjärjestelmä
tai merilämpöä hyödyntävä hybridijärjestelmä hiilineutraalilla kaukolämmöllä tuettuna. Merkittävä
osa kiinteistösähköstä tuotetaan
länsiväylän meluvalliin rakennettavasta aurinkovoimalasta.
Kantavien seinien ja väliseinien sisäpintojen kunnostuksessa pitäydytään rakennusajalle
ominaisissa materiaaleissa, kuten
kalkkirappauksessa ja hengittävässä kalkki- tai savimaalissa.
Nämä materiaalit sallivat ulkoseinärakenteen absorboida ja luovuttaa kosteutta vuorovaikutuksessa sisäilman kanssa ja takaavat
rakenteille kuivumiskyvyn ja vikasietoisuuden. Välipohjissa alkuperäisten rakenteiden paljastamisen
yhteydessä saadaan lisää tietoa eri
aikaisista lattiamateriaaleista. Tätä
tietoa rakennushistoriasta hyödynnetään suunnittelussa.
Kaikki vanhaa perua olevat
rakennuspuusepän tuotteet tulee
säilyttää ja tarpeen mukaan kunnostaa huolella. Historiallisia
kerrostumia vaalitaan ja ylikorjaamista vältetään. Vaiheittaisessa
ovien ja ikkunoiden kunnostustyössä voidaan käyttää työssä
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oppijoiden työpanosta hyväksi ja
opettaa parhaita kestäviä työtapoja.

Haitta-aineet
Vuonna 1841 rakennetussa osassa
asbesti ja PAH-pitoiset yhdisteet
ovat pääosin lattian pintakerroksessa ja putkieristeissä. Seinien
pinnoitteiden poisto ja purkutyöt
tehdään suojautuen raskasmetallipitoisilta haitta-aineita sisältävältä
pölyltä. Pöly ja jätteet kerätään
erilleen ja toimitetaan ongelmajätteen keräykseen.
Haitta-aineet poistetaan korjauksessa tarpeellisessa laajuudessa.
Kun työt aloitetaan eri korjausalueilla, kulloinkin työmaana olevalla
alueella tutkitaan ensi vaiheessa
lattiarakenteet lukuisista kohdista,
jolloin haitta-aineet saadaan paikannetuiksi.
Laatoitettuihin seiniin ja korjattaviin rakenteisiin tehdään
normaalit haitta-ainetutkimukset.
Lattioista avataan pintakerrokset.
Tässä on kyse pintakerroksissa
noin keskimäärin hieman yli viiden sentin vahvuisesta kerroksesta
lattioiden rakenteen ylimmässä
kerroksessa. Muovimatot, laatat,
rakennuslevyt, liimat ja tasoitteet
analysoidaan, puretaan ja poistetaan näistä kohdista. Sitten avataan niiden alla olevat lautalattiat
ja paljastetaan välipohjatäytteiden
yläpinta koepurkualueilta. Lisäksi
tutkitaan välipohjatäytteen kunto.
Sen osalta lähdetään siitä, että
täytettä ei vaihdeta, jos se ei ole

huonokuntoista. Sen päälle on
tarkoitus asentaa kaksinkertainen
ilmatiivis muoviton paperointi,
hiekkatäyte, ja uusi puulattia. Vanhoja lautoja pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään,
mikäli ne ovat hyviä. Välipohjapalkistot ja välipohjien alapintojen tikkurappaukset säästetään.
Yläpohjarakenteiden avaamista
tulee sairaalarakennuksen kunnostuksessa välttää. Ainoastaan
tilanteen jatkokartoitusta varten
ja vaurioalueilla tehdään rakenneavauksia. Tarpeelliset korjaukset tehdään näistä tutkimuksista
saatujen tietojen perusteella.
Painovoimaisesti ilmanvaihdon
toiminta on sellaista, että ilmavirtausten ja paine erojen suunta
on yläpohjan alueella ulospäin.
Yläpohjan merkittävämpi avaaminen tulee kysymykseen pienillä
alueilla märkätilakorjausten yhteydessä märkätilojen yläpuolella
ja missä on tehtävä ilmanvaihtolaitteiden takia läpivientejä.
Pieni osa vesikatoista vaatii
pikaista kunnostamista esimerkiksi paikkaamalla ja pinnoittamalla. Koska iso osa vesikatteesta
ei ole vielä kovin suuren kunnostuksen tarpeessa, vesikatteen
kunnostus on valtaosin järkevää
ohjelmoida PTS-tyyppisesti erillisinä korjaustoimina. Tällä tavoin
nämä työt voisivat olla erillisiä ja
näin isoihin kunnostustyövaiheisiin suoraan kuulumattomia.

Sairaala

Restauroitu kappeli toimii pääsisäänkäyntinä
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Päärakennuksen piirteitä
Empiretyylisen päärakennuksen
arkkitehtoniset arvot ovat poikkeuksellisen suuret. Päärakennuksen
ympärille kehkeytyy arkkitehtuurin ja luonnonelementtien moniulotteinen kokonaisuus puiston,
muiden rakennusten, merimaiseman ja päärakennuksen aidatun
sisäpihan kanssa. Päärakennus on
tämän kokonaisuuden keskus. Sen
sisätilat hyödyntävät näköaloja eri
suuntiin luontoon ja keskeisakseli
suuntautuu rakennuksen ja pihan
läpi merelle, jonne suuntautuvat
myös kaikki keskuskäytävät.
Kun päärakennuksen alkuperäinen tilajako palautetaan korjauksessa hyvin lähelle Engelin
suunnittelemaa kaavaa, saadaan

kokonaisuutta eheytettyä jo merkittävästi. Pelkästään näin saadaan palautettua hyvinkin paljon
alkuperäistä selkeää ja huoliteltua
asua. Melko paljon väritutkimuksia ja dokumentointia seinien
ja muiden pintojen monin paikoin koristeellisista värityksistä
on jo tehty. Potilassiipien väritys ja materiaalien asu on ollut
yksinkertaisempi. Rakennuksen
yhdistävissä keskustiloissa ja portaikoissa koristeellisempi, kuten
esimerkiksi kappelin kohdalla ja
ylilääkärin asunnossa. Rakennuksessa on monta hienoa keskenään
erilaista porrashuonetta, joissa on
paljon hienoja yksityiskohtia ja
vanhat kalkkikivilattiat ja portaita
jäljellä. Kunnostustöiden alkaessa
tutkitaan värityksiä ja materiaaleja

lisää ja suunnitelmia on tarkoitus tarkentaa tältä pohjalta työn
alkaessa. Kaupunginmuseon ja
Museoviraston kanssa varaudutaan tekemään tiivistä yhteistyötä
erilaisten kunnostuksen kysymysten ratkaisemiseksi. Monissa kohdin kunnostusta on mahdollista
tehdä kevein säästävin käsittelyin
ja silti saada aikaan huoliteltu lopputulos.

Rakennusrunko ja rakennustapa
Arkkitehtitoimisto Livadyssä on
tutkittu monia Engelin suunnittelemia monumentaalirakennuksia Helsingissä, kuten esimerkiksi
valtioneuvoston linnan yläosien
rakenteita, Smolnaa ja Ulkominis-

teriön rakennuksia. Yläpohja- ja
vesikattorakenteet sekä välipohjien palkistot ja niiden tuentatapa
tuolta ajalta ovat näistä tuttuja ja
niiden on havaittu kestäneen erittäin hyvin aikaa. Ei ole syytä olettaa, että alkuperäisessä rakennustavassa olisi mitään merkittävää
ongelmaa myöskään Lapinlahden
sairaalassa. Rakentamistapa noudattaa hyvinkin pitkälle samaa
logiikkaa kuin Empirekeskustan
rakennuksissa.
Uunilämmitys ja kaksinkertaiset laadukkaat suuret ikkunat
olivat rakentamisajan teknisiä
huippusaavutuksia. Kuten päärakenteet, myös ne ovat olleet huippulaatua.
Päärakennuksen arvoja on näin
paljolti siinä, miten sen tärkeim-
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mät rakennusosat ovat alunperin
kestävää tekoa ja toiminnaltaan
huoletonta laatua. Päärakennus
on massiivitiilirunkoinen rakennus kuten Venetsia ja myös
huoltorakennus. Kunnostamalla
näiden rakennusosat oikein saavutetaan helppohoitoinen ja luotettava tulos.
Päärakennuksen seinät ovat
ulkopuolelta rapatut ja maalattu
kiviaineisella hengittävällä maalilla ja myös sisäpuolelta rapatut.
Sisäpinnat on maalattu aikojen
saatossa erilaisin rakennukseen
kuulumattomin synteettisin maalein. Näistä hankkiudutaan kunnostuksessa eroon ja palautetaan
pintojen hengittävyys.
Vesikate on konesaumapeltiä.
Ullakko on ollut ja on vieläkin

aika suurelta osin avoullakkona.
Avoullakolla on alkuperäiset vesikattorakenteet ja säilynyt yläpohjarakenne mukaan lukien palopermannon. Päärakennuksen vanhan
osan yläpohjan kannattajissa on
erillisellä suojelulausekkeella suojeltuja ansasrakenteita sekä muitakin erityisiä palkistorakenteita,
joita pitää suojella ja pitää nähtävilläkin. Alkuperäiset vesikattorakenteet ovat arvokkaat.
Edellä mainitut rakenteet ovat
kunnoltaan ja kunnostettavuudeltaan kutakuinkin ongelmattomat.
Ikkunat, ovet ja julkisivut ovat
ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa hyvässä kunnossa. Rakennuksessa on suureksi osaksi painovoimainen ilmanvaihto.
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EI60
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as. 1
17 m²

käytävä
16 m²

olohuone
36 m²

keittiö
18 m²

wc

käytävä ja sisäänkäynti
34,5 m²

ruokailutila
28 m²

as. 2
17 m²

as. 5
21 m²

as. 6
21 m²

toimisto
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lääkkeet
7,5 m²

as. 3
15,5 m²

sosiaalitila
9,5 m²
kodinhoitohuone
8,5 m²

as. 4
15,5 m²

pesutila
12 m²
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Lapinlahti 360
SAIRAALA | Folkhälsan | pohjapiirros 1:200
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Julkisivut

Tuloilmasäleiköt lisätään jokaisen ikkunan yhteyteen
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6
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Julkisivuote 1:100
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Julkisivut etelään 1:500
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Ilmanvaihdon suunnittelussa on
ohjenuorana, että ilmaa vaihdetaan, jotta ilma olisi mahdollisimman terveellistä ihmisille. Ensisijaisesti on pyrittävä pitämään
lämpötila ja ilman suhteellinen
kosteus ihmisille sopivalla tasolla.
Lämpötila ja ilman suhteellinen
kosteus ovat tärkeimmät terveyteen ja mukavuuteen vaikuttavat
tekijät ilman laadussa. Toiseksi
ilmanvaihdolla pidetään ilman
raikkaana, eli tuuletetaan epäpuhtaudet ulos.
Painovoimaisen ilmanvaihdon
edut ovat:
- Ensimmäiseksi, että ilmanvaihto on käyttäjän hallittavissa
tilakohtaisesti.
Mahdollisuus vaikuttaa olosuhteisiin parantaa koettua mukavuustasoa.
- Toiseksi, että ilmanvaihdon
painetasot ovat alhaiset ja siten ei
ole riskiä, että ilmanvaihto imee
epäpuhtauksia rakenteista tiloihin.

Ilmanvaihto työhuoneissa
Työhuoneissa ilmanvaihto voi
toimia valtaosan vuodesta täysin painovoimaisesti. Käyttäjät
voivat säätää ilmanvaihdon itselleen sopivalle tasolle. Kesällä
ilmanvaihtoa voidaan avustaa
tarvittaessa matalapaineisella
aksiaalipuhaltimella, joka tehostaa poistohormin virtausta. Talviaikaan raitisilman vedottomuus
varmistetaan kiertoilmalämmittimellä, joka hyödyntää huoneessa
ylös kerrostuvaa lämmintä ilmaa
raitisilman lämmittämiseen.
Koska kiertoilmalämmittimessä
ei tarvita sähkövastusta, saadaan

kaikki lämmitysenergia rakennuksen lämmitysjärjestelmän kautta.
Ulkoilmasäleikköjä lisätään tarpeen mukaan.
Henkilömäärä per huone on
1-2 henkilöä ja painovoimaisen
ilmanvaihdon kapasiteetti riittää
yllä mainituin järjestelyin ja olevia
tiilihormeja hyödyntämällä.

Ylilääkärin Lounge-tila

Ravintola
Ilmanvaihtojärjestelmänä on
koneellinen, tarpeenmukainen
tulo ja poisto -ilmanvaihto. Lämmöntalteenottoa asennetaan huomioiden kokonaisratkaisun taloudellisuus.

WC-tilat

Tila on monikäyttöinen ja käyttäjämäärä ei ole korkea. Tilassa
ilmanvaihto voidaan toteuttaa painovoimaisena siten, että
käytetään automaattista ilmanvaihdon tehostusta tarvittaessa.
Ilmanvaihtoa tehostetaan matalapaineisilla aksiaalipuhaltimilla,
jotka tehostavat poistohormein
virtausta. Ilmanvaihdon tehostus
ohjataan automaattisesti CO2ja kosteusmittausten mukaan.
Ilmanvaihtoa myös pienennetään
automaattisesti silloin, jos ilman
kosteus laskee epäterveellisen
alhaiseksi.

Yleiset WC-tilat varustetaan
koneellisella tulo ja poisto
-ilmanvaihdolla. Tiloihin asennetaan tuloilmakoneet ja raitisilma
otetaan julkisivulta siten, että
kanavointien tarve on vähäinen.
Poistoilman johdetaan katolle.
WC-tilojen, joissa on useita WCpisteitä, ilmanvaihto varustetaan
nestekiertoisella lämmöntalteenottojärjestelmällä. WC-tilojen
painetaso pidetään neutraalina
viereisiin tiloihin nähden, jotta
ne eivät sekoita painovoimaisen
ilmanvaihdon toimintaa. Ilmanvaihtojärjestelmää ohjataan paineeromittaukseen perustuen.

Auditorio

Lämmitysjärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmänä on
koneellinen, tarpeenmukainen
tulo ja poisto -ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennuksen olevaa patteriverkostoa hyödynnetään lämmitykseen. Lämmönlähteenä on
hybridijärjestelmä, jossa lämpö
tuotetaan pääasiassa maalämmöllä. Kylmällä säällä sekä käyttöveden lämmityksessä hyödynnetään kaukolämpöä. Näin
järjestelmä on erittäin energiatehokas, mutta lämmitystehot riittävät myös vanhaa patteriverkostoa
käyttäen.
Leino Kuuluvainen, DI,
LK Energiaratkaisut Oy
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Sairaalan sisätilojen nykyiseen
asuun tehdään hankkeen yhteydessä maltillinen määrä tilamuutoksia. Muutoksia tehdään
museaalisista, toiminnallisista,
terveydellisistä ja teknisistä syistä.
Museaalisen tilanteen parantaminen kohdistuu erityisesti Engelin alkuperäiseen pohjakaavaan,
eli eteläiseen
ja pohjoiseen poti0
5

lassiipeen sekä näiden väliseen
keskimmäiseen rakennusmassaan.
Alimmassa kerroksessa pääsisäänkäynnin yhteydessä oleva
alkuperäinen ”kappeli” palautetaan purkamalla tilaan myöhemmin rakennetut väliseinät.
Muutoksen myötä kappeli toimii
rakennuksen aulatilana ja kävijän orientoituminen rakennuk25
50 m

sessa helpottuu. Samaan tapaan
toisessa kerroksessa, kappelin
yläpuolella sijaitseva, ylilääkärin
asunto palautetaan alkuperäiseen
tilajaon mukaiseksi.
Uusien toimintojen ja julkisen
käytön vuoksi rakennukseen tilajakoon kohdistuu muita muutoksia. Alkuperäisten potilashuoneiden väliltä esitetään purettavaksi

vähäinen määrä yksittäisiä väliseiniä. Muutokset kohdistetaan seiniin, jotka ovat arkistolöydösten
perusteella olleet jossain historian
vaiheessa jo purettuja. Muutoksen
myötä lukuisista pienistä huoneista koostuvaa tilarakennetta
saadaan avauttua uusille käyttötarkoituksille, esimerkiksi toi-
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mistokokonaisuuden workshoptiloiksi.
Eteläiseen sellisiipeen suunnitellun uuden Juniorhemmet:n
asuinhuoneet johtavat mitoitukseltaan sivukäytäväratkaisuun,
joka myötäilee rakennusosan
alkuperäistä asua. Muutos on näin
ollen osittain palauttava. Pohjoiseen sellisiipeen uuden käyttäjän

pääkonttoritila on muutoksiltaan
nykytilanteeseen nähden vähäisempi, ja myötäilee 1900-luvun
alkuvuosien avoimempaa tilarakennetta, jolloin tiloja on käytetty
kylpyhoitoihin.

P u r e t tavat s e i n ät 2 . k e r r o s 1 : 5 0 0
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Rakennuksen esteettömyyden
parantamiseksi sen eteläiselle
sivulle rakennetaan kaksi uutta
luiskaa ja pohjoiselle sivulle yksi
tasonostin. Lisäksi sen sisätiloihin, potilasiipien ja yhdysosan
välisiin kainaloihin rakennetaan molempiin yksi uusi hissi.
Samassa yhteydessä hissikuilujen
taakse0ensimmäisessa
ja toisessa
5

keroksessa rakennetaan rakennuksen julkisimpia osia palvelevat
wc-tilat. Kolmanteen kerrokseen
näiden päälle sijoitetaan wc-tilojen ilmanvaihtolaitteet. Pääasiassa
rakennuksen muilla osilla säilytetään painovoimainen ilmanvaihto.
Em. tilat esitetty ”Uudet tilat”
-pohjapiirroksissa jäljempänä.
25

50 m

Rakennuksen paloturvallisuutta parannetaan osastoimalla
portaikot ja porrasaulat omiksi
osastoikseen. Osastointi toteutetaan palotilanteessa itsestään sulkeutuvilla palo-ovilla.
Ratkaisussa vanhat ovet säilytetään ja varustetaan sulkimilla
kaikkialla missä mahdollista.
Uudet osastoivat ovet sovitetaan

rakenteiltaan ja ja ulkonäöltään
vanhaan rakennukseen. Osastointi esitetty ”Uudet tilat” -pohjapiirroksissa jäljempänä.
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Kunnostuksen yhteydessä
myös ala- ja välipohjia avataan.
Toimenpiteen poistetaan sekalaiset ja lukuisat lattian pinnoitekerrokset, jotka eivät rakennusfysikaalisista syistä sovellu
arvorakennukseen.
Samalla
haitta-ainepitoisuudet kartoitetaan ja ne tarvittaessa poistetaan.
Lisäksi sähköjärjestelmän uudet

ryhmäjohdot saadaan reititettyä
uuden lattiapinnan alle. Teknisistä
kunnostusratkaisuista kerrotaan
tarkemmin kohdassa ”Korjausperiaatteet”.

Venetsia

Sähköasennukset
tehdään vanhaa
kunnioittaen tyyliin
sopivilla tarvikkeilla
Lapinlahti
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Paneelikatto
palautetaan ja
maalataan pellavaöljyllä

Smyygien
kiiltomaalikäsittely
palautetaan

Listojen ja pintojen
väritys tutkitaan
ja suunnitellaan
restauroinnissa
käytettävä väritys

Seinissä käytetään
perinteistä rappausta ja hengittäviä
maaliaineita, kuten
kalkkimaalia
alkuperäiset listat palautetaan

v e n e t s i a

Ensimmäisen kerroksen lattia
on ollut kivinen ja valuasfalttinen, lattia palautetaan tämän
henkiseksi.
Näkymä kunnostetusta ja pintamateriaaleiltaan alkuperäistä vastaavaksi palautetusta ateljeehuoneesta
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Venetsia ennen

Lapinlahti
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Venetsiassa on ollut alkujaan
ensimmäisessä kerroksessa sairaalan leipomo- ja pesulatilat.
Ylemmissä kerroksissa on ollut
hellahuoneasuntoja. Venetsian
rakennuksen huomattavin erityispiirre on sen sijainti meren
partaalla. Tilojen ilmeikkyys muodostuu ikkunoiden näköaloista ja
sisätilojen autenttisesta historiallisesta ominaisluonteesta.
Sisätilat ovat arvokkaat, mutta
rapistuneet, ja sieltä täältä (lähinnä
aputilojen osalta) remontoidut
taloon sopimattomin materiaalein. Venetsian tilojen historiallista ilmettä tulee vaalia huolella
kunnostuksessa.
Sairaalan tavoin Venetsia on
massiivitiilirunkoinen rakennus.
Venetsian seinät ovat kuitenkin
ulkopuolelta rappaamattomat
ja sisäpuolelta pääosin rapatut.
Venetsian katto on konesaumapeltiä ja ullakko on kylmä avoullakko.
Edellä mainitut rakenteet ovat
kunnoltaan ja kunnostettavuudeltaan ongelmattomat. Rakennuksessa ei ole kellarikerrosta.
Venetsiassa ovat säilyneet vanhat
arvokkaat puuikkunat ja ovet.

Korjaamisen periaatteet
Rakennuksen tekniikka kaipaa
uudistamista. Ilmanvaihdossa
tulee pitäytyä mahdollisimman
pitkälle alkuperäisessä painovoimaisessa ratkaisussa. Kohdepois-

tot kuten liesituulettimet voidaan
tarvittaessa ratkaista konevoimalla, tuloilmaventtiileitä lisätään
ja ilmanvaihtoa tehostetaan tarpeen mukaan.
Historiallisia kerrostumia vaalitaan ja ylikorjaamista vältetään.
Kantavien seinien ja väliseinien
sisäpinnat kaipaavat kunnostusta.
Niiden kunnostuksessa olisi pitäydyttävä rakennusajalle ominaisissa
materiaaleissa: rappauksessa ja
paperoinnissa. Nämä materiaalit
sallivat ulkoseinärakenteen sekä
absorboida ja luovuttaa kosteutta
vuorovaikutuksessa sisäilman
kanssa ja takaavat rakenteille parhaan kosteuden hallinnan.
Välipohjissa alkuperäisten
rakenteiden paljastamisen yhteydessä saadaan lisää tietoa lattiamateriaaleista. Tätä tietoa hyödynnetään eri tilojen lattioiden
rakenteen suunnittelussa. Haittaaineet poistetaan korjauksessa
tarpeellisessa laajuudessa.
Kaikki alkuperäiset rakennuspuusepäntuotteet kuten ikkunat
ja ovet säilytetään. Pesulasta on
säilynyt veden kuumennuspatoja
ja betonialtaita. Näiden kunnostus ja vaaliminen Museoviraston
tai Kaupunginmuseon ohjeiden
mukaan voidaan sisällyttää kunnostukseen.
Venetsiassa on ollut alkujaan
ensimmäisessä kerroksessa sairaalan leipomo- ja pesulatilat. Ylemmissä kerroksissa (2.ja 3.) on ollut
hellahuoneasuntoja.
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Valkokuva Venetsian vanhast pesulasta
Silitystyö käynnissä Venetsia-rakennuksen toisessa kerroksessa 1900-luvun alussa. Kuva on Lapinlahden sairaalan ylilääkärinä
toimineen Christian Sibeliuksen valokuva-albumista. Helsingin yliopistomuseo.
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Venetsia – taiteilijaresidenssi

palautettava ikkuna

0

Venetsia-rakennus peruskorjataan
kokonaan taiteilijaresidenssiksi.
Venetsian ensimmäinen kerros
on yleisölle ja vierailijoille avoin.
Alakertaan tulee leipomokahvila
keittiöineen ja sosiaalitiloineen
sekä kaksi seminaarisalia. Asuinkerroksiin (2-3) korjataan viisi taiteilijaresidenssiä (kooltaan 30 m2,
2 x 60 m2 ja 2 x 90 m2). Molem-

sisäänkäynti

palautettava ikkuna
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piin kerroksiin tulee jaettava kylpyhuone-wc ja toiseen kerrokseen
taiteilijayhteisön yhteinen keittiö
ruokailutiloineen.
Venetsia-talon kokonaispintaala on 800 m2. Talon ensimmäisessä kerroksessa on 320 m2 ja
2-3 kerroksissa yhteensä 480 m2
(240 + 240 m2).

Pohjapiirustukset ja julkisivut 1:500

Kahvilasali

Ateljee A

Ateljee C

Leipomon myymälä
Asiakas WC

Tiskaus

Kylpyhuone WC

Kylpyhuone WC
Yhteiskeittiö &
ruokailu
Ateljee D

Keittiö
WC ja Sos.

Leipomo

Ateljee B

Atelee E

Seminaarisali

Seminaarisali
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3. kerros
Residenssi
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palautettava ikkuna

palautettava ikkuna

palautettava ikkuna

palautettava ikkuna

alkuperäiset ikkunat palautetaan
Julkisivu itään

Julkisivu pojoiseen

Julkisivu länteen
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Julkisivu etelään

Sauna – ulkoilukeskus

Lapinlahti

0

3 6 0
S

a

u

n

a

ulkoilukeskuksen
huolto- ja
varastotilat

tilaussauna
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uusi lämmönjako- ja sähköpääkeskus maan alla

maan

uusi väestönsuoja maan alla
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Julkisivut 1:500
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Lapinlahden Sauna | JULKISIVUT | 9.1.2020

Pohjoiseen 1:500

Lapinlahden Sauna | JULKISIVUT | 9.1.2020

Nykyinen huoltorakennus on
kokenut monia muutosvaiheita ja
sen alkuperäiset sisätilat ovat säilyneet vain vähäisiltä osin. Tyyliltään rakennus edustaa tyypillistä
venäläistä hyötyrakennusarkkitehtuuria. Rakennus oli alun alkaen
yksiosainen ja pohjamuodoltaan
suorakulmainen. Tämä nykyisin
idänpuoleinen alkuperäinen osa
on rakennettu massiivitiiliseinin
vuonna 1889. Rakennus toimi
tuolloin kokonaisuudessaan saunana.

1930-luvulla rakennusta laajennettiin länsipäädyllä ja pienellä
väliosalla. Ulkomuodoltaan laajennusosat sovitettiin vanhaan
osaan, mutta rakennusmateriaali vaihdettiin betoniin. Uuteen
osaan sijoitettiin huolto- ja lämmitystiloja sekä polttoainevarasto.
Samalla merkittävä osa saunatiloista typistettiin kattilahuoneen
ja kuumavesisäiliöiden tieltä.
Lapinlahti 360 -hankkeen
yhteydessä sauna esitetään laajennettavaksi kaikkia kaupunkilaisia

palvelevaksi yleiseksi saunaksi.
Lisäksi rakennuksen läntiseen
osaan rakennetaan ulkoilukeskuksen huoltotilat ja pieni tilaussauna. Asiakaspalvelu ja aulatilat
sijaitsevat rakennuksen vanhassa
väliosassa ja sen edustalle rakennettavassa pienessä laajennusosassa. Varsinainen saunaosasto
sijaitsee rakennuksen alkuperäisessä itäosassa. Aulan sivusta kuljetaan naisten ja miesten puku- ja
pesutiloihin, ja edelleen yhteiseen
löylyhuoneeseen ja tulisijalliseen

saunatupaan. Saunan päätyyn ja
edustalle rakennettavat terassit ja
pulahdusaltaat sekä rakennuksen
länsipäädyn kajakki- ja varustetilat
avaavat rakennuksen merelle. Saunan esteetön sisäänkäynti sijaitsee
luiskaa pitkin saunatuvan kautta.
Uudet pesutilat ja löylyhuone
rakennetaan saarekkeeksi irti vanhoista ulkoseinistä, jotta näihin
ei kohdisteta turhaa kosteusrasitusta. Uudet rakenteet tehdään
perinteisillä rakennusaineilla.
Sauna varustetaan suurella varaa-

III O l e v i e n r a k e n n u s t e n s u u n n i t e l m a

valla kiukaalla, joka lämmitetään
uusiutuvalla aurinkoenergialla.
Rakennuksen yläpohjan kappaholvit palautetaan näkyviin kauttaaltaan. Välipohja täydennetään
puuttuvilta osin ja vanha hormi
säilytetään ilmanvaihtoa varten.
Välipohjan alle jäävä alustila säilytetään varastona.
Nykyään rakennus pitää sisällään pienen saunan ja varastotilojen ohella valtaosan koko
sairaala-alueen sähkön- ja lämmönjakotekniikasta. Rakennuk-

sesta poiketen tämä tekniikka on
lämpö- ja sähkökeskustekniikka
on käyttöikänsä päässä. Hankkeen yhteydessä rakennuksen
länsiosan ja Sairaalan väliin maan
alle rakennetaan uudet maanalaiset tilat, johon sijoitetaan uusittu
tekniikka. Tämän teknisen tilan
viereen rakennetaan myös uudisrakennuksen väestönsuoja.

P a v i l jo n g i t

Omenapuutalo

Terapiatalo

Talli

Lapinlahti
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Jääkellari:

Omenapuutalo
– uuden työn keskus
Omenapuutalo varataan Lapinlahtea korjaavan ja ylläpitävän
henkilöstön keskuspaikaksi.
Suuri osa Lapinlahden korjaamisesta toteutetaan urakoina.
Samalla Lapinlahden vanhoja
rakennuksia kunnostetaan osittain sosiaalisen korjausrakentamisen periaatteella. Tällä toimintamallilla jotkin korjauskohteet
on varattu työssä oppimiseen ja
sosiaaliselle tukitoiminnalle. Osa
Lapinlahden korjaustyöstä voidaan tehdä siten, että perinnekorjauksiin perehtynyt mestari opettaa uutta työtä työvaihe kerrallaan
työssä oppijoille ja opiskelijaryh-

mille. Lapinlahdessa opitaan tällä
tavoin vanhan korjaamisen ja yleisen rakennustyön taitoja.

Terapiatalo – kaupunkiluontokeskus ja myymälä
Terapiatalo on rakennushistoriallisessa mielessä erittäin hyvin
säilynyt rakennussuojelulailla
suojeltu puurakennus. 		
Kaupunkiluontokeskus on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja
vapaa-ajan lautakunnan rahoittama 3-vuotinen hanke, joka
lisää kaupunkilaisten arkiaktiivisuutta luonto- ja kulttuuritoiminnan kautta. Kohderyhmänä ovat
vähän liikkuvat, mielenterveyskuntoutujat, syrjäytymisvaarassa

olevat sekä lähialueiden kaikenikäiset asukkaat. Luontokeskus
lisää ihmisten luontotietoisuutta,
vahvistaa luontosuhdetta ja osallisuutta, järjestää tapahtumia ja
retkiä sekä kirkastaa Lapinlahden
puiston ainutlaatuista profiilia.
Kaupunkiluontokeskus levittää
kaupunkilaisille tietoa reiteistä ja
mahdollisuuksista omatoimiseen
luontoliikuntaan. Tavoitteena on
saavuttaa jatkuvuutta omatoimiseen luontoliikuntaan mahdollisimman monen kaupunkilaisen
osalta.

Mahdollinen Tanssilava

Talli – kotieläintalo
Talli toimii eläinsuojana ja Green
Care keskuksena. Alueelle palautetaan vanhaa maataloutta ja vanhojen kotieläinten hoitoa. Eläinterapiat ovat hyvin haluttuja, ja
esimerkkejä löytyy, mm. Skatan
tila Vuosaaresta. Eläimet rikastavat biodiversiteettia, jolloin tulee
lisää hyönteisiä alueelle. Myöhemmin osaksi puistoa on mahdollista
luoda Perhostalo suojelemaan
arvokkaita hyönteisiä ja toimimaan osana luontosuhteen muutoksen demonstraatiota.
Lapinlahti on aina ollut omavarainen. Alueen kanat, ankat,
lampaat ja vuohet sekä tallikissat
tuovat läpivuoden peruskiinnos-
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tavaa sisältöä Lapinlahteen. Päiväkotiryhmät, pienet koululaiset,
perheet ja myös iäkkäämmät kaupunkilaiset voivat nauttia eläinten
katselusta ja niiden koskettelusta.

Jääkellari ja palstat
Puutarhapalstat ja monet uudet
syötävien kasvien ja kukkien alueet tuottavat paikallista ruokaa.
Jääkellari on tämän toiminnan
pienimuotoinen tukipiste. Syötäviä kasveja, vihanneksia, yrttejä
ja hedelmäpuita, tuodaan Lapinlahdessa moniin paikkoihin, myös
alueelle johtavien reittien varrelle.
Hyödyn ohella tavoitteena on
uniikki vihreä, viljelty ja huolenpidon leimaama maisema, joka

levittää puiston vihreää ja tiivistää sitä.

Tanssilavalle varaus
Tanssi on perinteisesti suosittu
vapaanajanvietto. Tanssilavalle on
ollut alueella kysyntää. Tanssilavalle on esitetty suuunnitelmassa
varaus.

Picnic
Kävijät voivat viedä picnic-alueille varastosta lainattavia picnickalusteita.

Puisto

Leikkaus A-A 1:1000

Maiseman hoito, ekologia
Tärkeä osa Lapinlahti 360 -hankkeen ekologista pitkän tähtäimen
kestävyysajattelua on historiallisen puiston vaaliminen. Puisto
on kaikille avoin ympäri vuoden.
Kasvillisuutta ja rakenteita ylläpidetään pienin muutoksin. Tarpeen vaatiessa puita ja pensaita
leikataan tai uudistetaan varoen
ja vähittäin.
Lajistossa pyritään palauttamaan 1800-luvun lopun tilannetta yhteistyössä puistohistorian
asiantuntijoiden kanssa. Soveliaissa paikoissa lisätään syötäviä
kasveja, yrttejä ja kukkia osana
alueen toiminnallista konseptia ja
ajatusta osittaisesta omavaraisuudesta.
Alvilan länsipuolella pidetään
yllä kestävää nurmialuetta pienten tapahtumien, roolipelien ja

ulkoilun käyttöön. Rantakalliolle
palautetaan kallio- ja merikasvillisuutta. Säilyneeseen rantaviivaan
ei kosketa lainkaan, lukuun ottamatta uima-alueen laiturin pientä
kiinnityskohtaa.
Länsiväylän varren muuttunut
rantaviiva palautetaan ihmisten
käyttöön, samoin pienet saaret
Morsian ja Sulhanen. Loiville
uusille rantaosuuksille luodaan
kalastoa, lintuja ja pieneläimiä
suojaavaa rantakasvillisuutta, mm.
kapeita kaislikoita ja pioneerikasvien pensasmaisia kasvustoja.
Suojeltujen perhosten (erityisesti kirvelilattakoi) biotooppeja
suojellaan ja luodaan istutuksin
uusia isäntäkasvien kasvustoja
sopiville avoimille paikoille. Pölyttäjille tärkeiden kukkivien kasvien
määrää lisätään.

Reitit

Puistovyöhykkeet

Toiminnot

Nykyisiä reittejä ja puistokäytäviä
käytetään myös jatkossa. Harvat
uudet käytävät linjautuvat herkemmillä puistoalueilla aiemmin olemassa olleiden reittien
mukaan, jolloin niiden rakentamisessa voidaan hyödyntää olemassa
olevia pohjia ja niiden rakentamisen tieltä ei jouduta suuremmin
poistamaan kasvillisuutta.
Liikuntarajoitteisten saattoliikenne ja huoltoajo ohjataan myötäpäivään Terapiatalon kautta sairaalalle ja sieltä takaisin palstojen
ohi. Keskeinen lehmuskujanne
rauhoitetaan liikenteeltä, jotta
kaksirivinen kujanne pystytään
puiston myöhemmän kunnostamisen yhteydessä palauttamaan
ennalleen.

Puiston eri käytöissä on otettu
huomioon maisema-arvot ja
nykyisen kasvillisuuden arvokkaat
piirteet. Läntinen ranta-alue jätetään vähälle käytölle kulumisen
estämiseksi. Metsämäisimmät alueet (Lehto, Laakso, Rantametsä ja
Sikalan metsäpuisto) säilytetään
puustoisina, ja avoimille alueille
ohjataan käyttöä, kuten puistopelejä ja piknikalueita.
Herkkien kasvillisuusalueiden
käyttöä vältetään ja voimakkain
kulutus ohjataan rakennusten
ympäristöihin. Puiston eteläosaan
sijoitetaan uusi aukio tapahtumille
ja muulle kovalle kulutukselle.
Alkuvaiheessa ennen tapahtumaaukion toteutusta tilapäistä, kasvillisuutta vaurioittamatonta
tapahtumakäyttöä on Sairaalan
sisäpihan länsipäässä.

Lapinlahden lähteen (kaivo) aukio
kunnostetaan ja sen yhteyteen
voidaan toteuttaa tanssilava. Rantapuutarhan alue ja Omenapuutalon ranta-alue (Rantapuisto)
kunnostetaan ja parannetaan
oleskelualueeksi. Venetsian ympäristössä on leipomo-kahvilan ja
ulkoilukeskuksen toimintaa sekä
julkinen ulkokeittiö.
Palstat säilytetään ja palstojen
eteläpuolelle sijoitetaan keittiöpuutarharakennus ja mahdollisuus kalustelainaukselle. Kalustelainauspisteitä on mahdollista
sijoittaa myös Vertikaalipuistorakennuksen alakerrokseen ja
Terapiatalon pohjoispäätyyn.
Autotalli puretaan. Sairaalarakennuksen eteläseinustan oleskelualue palautetaan viljelypihan
muodossa.
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Sairaalan pohjoispuolen ranta
on jo nykyisellään rakennettua
aluetta; Saunan yhteyteen toteutetaan laituriyhteys veden ääreen
uintialuetta ja melontaa varten.
Länsirannalle osoitetaan käyttöä
näköalapaikkoina kallioiden alueilla.

68 67 67
66 66

Salmisaarenkatu
(ramppien välillä): 3886, 50km/h
Salmisaarenkatu
(porkkalankatu - länsiväylä): 9119,
50km/h
Porkkalankatu
(länsiväylästä itään): 59 126,
50km/h
Porkkalankatu
(länsiväylästä länteen): 18274,
50km/h
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(porkkalankatu - länsiväylä): 9119,
50km/h
Porkkalankatu
(länsiväylästä itään): 59 126,
50km/h
Porkkalankatu
(länsiväylästä länteen): 18274,
50km/h
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Suunnitelma
A-painotettu keskiäänitaso
päiväaikaan LA,eq,7-22

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Mittakaava 1:1900
Bertel Jungin aukio 9, 02600 EspooJoni Kemppainen, DI
joni.m.kemppainen@ains.fi
CadnaA Version 2019 MR 2 (32 Bit)

< 45 dB
> 45 dB
> 50 dB
> 55 dB
> 60 dB
> 65 dB
> 70 dB
> 75 dB

Melukartta (ennuste v. 2040 päiväsaikaan LA,eq,7-22)

Länsiväylän varteen on osoitettu
optimaaliseen ilmansuuntaan
avautuva aurinkovoimala. Suurimittakaavaisena maisemataideteoksena se muodostaa tehokkaan melumuurin suojaamaan
Lapinlahden rauhaa ohiajavan
liikenteen melulta. Toteutuessaan
rakenne parantaa huomattavasti
puiston käytettävyyttä oleskeluun
ja viihtymiseen.
Länsibaanan mahdollinen
uusi linjaus Lapinlahden puiston
kautta asettuu melumuurin ja
meren väliin täydentämään Seu-

rasaaren selkää kiertävien rauhallisten ja luonnonkauniiden
merenrantareittien kokonaisuutta.
350m pitkä ja 6m korkea aurinkovoimala on Helsingin suurin. Sen
2100 paneelin kokonaisteho on
360 kW. Voimalaitos riittää kattamaan merkittävän osan koko
Lapinlahden energiantarpeesta.

A-painotettu keskiäänitaso
päiväaikaan LA,eq,7-22

Mittakaava 1:1900
Joni Kemppainen, DI
CadnaA Version 2019 MR 2 (32 Bit)

Melukartta (ennuste v. 2040 päiväsaikaan LA,eq,7-22)

Melukartta
Tieliikenteen melutasot 2 m
maanpinnan yläpuolella julkisivuheijastuksen kanssa.

Meluntorjunta
Länsiväylän varteen suunniteltujen aurinkopaneelien yhteydessä
melueste, jota jatkettu itään.
Meluesteen korkeus 7,5 m maatasosta.

Liikennemäärät (KAVL)
ja ajonopeudet:
-Länsiväylä (ennen ramppeja):
51390, 80km/h
-Länsiväylä (ramppien kohdalla):
46640,
80km/h
Länsiväylä (rampit): 5260,
50/80km/h
Salmisaarenkatu
(ramppien
välillä): 3886, 50km/h
Salmisaarenkatu (porkkalankatu länsiväylä): 9119, 50km/h
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Porkkalankatu (länsiväylästä
itään): 59 126, 50km/h
Porkkalankatu (länsiväylästä länteen): 18274, 50km/h

< 45 dB
> 45 dB
> 50 dB
> 55 dB
> 60 dB
> 65 dB
> 70 dB
> 75 dB

T y ö m aa v a i h e i s t u s

1

2

4

5

3

Työmaa-alue,
rakennustarvikkeiden varastointi
Rakennustöiden kulkuväylä
Kevyenliikenteen väylä

Arvioimme että 5 vuoden jakso
on riittävä alueen rakennusten
kunnostamiseen. Sairaalan ulkopuolta ei tarvitse juurikaan korjata. Vesikatto ja julkisivut ovat
pääosin hyvässä kunnossa. Kunnostuksen jälkeen rakennusten
hoito jatkuu PTS:n pohjalta. Alue
säilyy kokoajan aktiivisena ja käytössä. Kunnostamisen puolitoista
ensimmäistä vuotta vaikuttavat
alueen käyttöön merkittävästi,
seuraavat aika vähän.

Vaihe 1: Venetsia, Sauna ja
uintialue, Päärakennus, Tekniikkakeskus, tekniikka
Heti Lapinlahti 360 -hankkeen
alussa kunnostetaan Venetsia
residenssiksi ja luodaan merellinen ulkoilukeskus, johon kuuluu
muun muassa Sauna, laituri ja
meriallas. Venetsiaan tulee kahvilaravintola. Sairaalan vanhimman
osan säilyttävä korjaaminen aloitetaan restauroiden ja korjaten
Venetsian puoleinen osa pohjoissiipeä. Samalla uusitaan myös
lämmityksen ja sähkönjakelun
sekä vesilaitteiden keskus sijoittaen tilat maan alle päärakennuk-

sen ja huoltorakennuksen väliin.
Niiden johdot sairaalassa uusitaan. Vaiheen rakennustyöt sulkevat tilapäisesti alueen puistosta
Venetsian puolella. Omenapuutalo alkaa toimia korjaustyön
työntekijöiden tukikohtana. Koivulan luona puistoa kehitetään ja
eläinpiha perustetaan sekä viljely
ja istutukset laajenevat.

Vaihe 2: Sairaalan vanhimman
osan säilyttävä korjaaminen
jatkuu, Aurinkovoimala
Ravintolan alue kunnostetaan.
Ravintola-aluetta laajennetaan
ja keittiötä parannetaan uusia
säädöksiä ja tarpeita vastaaviksi.
Rakennuksen keskiosan WC- ja

märkätilayksiköt ja hissit toteutetaan. Säilyttävään korjaamiseen
kuuluu työssäoppimista ja yhteistyötä toimijoiden kanssa, jolloin
päärakennuksen yläkerroksen
ikkunoiden ja sisätilojen kaikkien
ovien kunnostus alkaa. Ylilääkärin
asunto toimii aluksi työ- ja väistötilana kunnostuksen alkaessa.
Omenapuutalo on tässä vaiheessa
myös työssäoppijoiden eli Uurastyöntekijöiden tukikohtana. Alueen ravintola- ja kahvilapalvelut
toimivat kunnostuksen ajan.
Aurinkobaana länsiväylän varteen toteutetaan. Se on Helenin
osuutta hankkeesta. Puiston palveluita parannetaan, hienovaraisesti toteutetut ulkokeittiö- ja
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picnikalueet tehdään ja varastoista
ulos haettavissa olevat kalusteet
hankitaan.

Vaihe 3: Sairaalarakennuksen
keskiosan restaurointi ja kunnostus tehdään
.
Ensimmäisen kerroksen aula-

myymälä-, museo- ja merikeskuksen tilat ja kahvilatilat sekä toisen
kerroksen Ylilääkärin asunto
kunnostetaan ja restauroidaan
hienosti. Tämän vaiheen rakennustyöt sulkevat tilapäisesti pien
alueen etupihasta rakennuksen
keskellä seinustalla. Omenapuutalo on vielä tässä vaiheessa työ-

maan ja Uuras-työntekijöiden
käytössä.

Vaihe 4: Salin kunnostus ja
kaakkoissiiven työtilojen kunnostus
Kaakkoissiiven restaurointi- ja
kunnostustyö toteutetaan. Ylilääkärin asunnon alueen hiljainen
restaurointityö jatkuu ja (pintatyöt) viimeistellään huone kerrallaan, keskimmäiset huoneet
viimeisenä.

Vaihe 5: Sairaalan eteläisen
siiven keskiosan kunnostus ja
restaurointi toteutetaan viimeisenä.

K u n n o s t u s t as o t

Kunnostustaso 		

120%		

100%		

40%		

10%

Sairaala
I krs. 				
II krs.				
III krs.				
Venetsia				
Sauna				
Terapiatalo			
Omenapuutalo			

120 m2		
-		
-		
720 m2		
150 m2		
-		
-		

2200 m2
770 m2		
-		
80 m2		
-		
-		
-		

500 m2		
1230 m2
270 m2		
-		
-		
-		
80 m2		

1050 m2
160 m2
180 m2
-

Yhteensä 			

990 m2		

3050 m2

2000 m2

1470 m2

A
B
E

C

F

D

G

Sairaala

Venetsia

Terapiatalo
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Sauna

Omenapuutalo

K u n n o s t u s t as o t

Korjaus- ja
entisöintisuunnitelun
periaatteet
Alueen vanha rakennuskanta on
alunperin verrattain kestävästi
rakennettua. Kunnostuksessa
rakennukset palautetaan lähemmäs alkuperäistä rakennustapaa
ja heikosti ikääntymistä kestäviä
menetelmiä vältetään. Nykyisessä
asussaan rakennusten ulkopinnat
ja rungot ovat yleisesti hyvässä
kunnossa, näin ollen esitetyt kunnostukset koskettavat sisätilojen
korjaamista. Korjaustyöt on jaoteltu tarvittavan perusteellisuuden
mukaan seuraaviin neljään luokkaan:
10%: Kevyt ylläpitävä kunnostus. Pieniä teknisiä parannuksia ja pintojen korjausta, jonka
vuokralainen voi toteuttaa itse.
40%: Pintojen korjausta, väliseinämuutoksia, talotekniikan osittainen korjaamista ja
uudistamista.
100 %: Laaja säilyttävä korjaus,
talotekniikan uudistaminen,
kohtalaisesti restaurointityötä.
120 %: käyttötarkoituksen
muutoksia, enemmän restaurointityötä vaativaa kunnostusta ja tilanteeseen sopiva
talotekniikan
merkittävä
parantaminen.

Painovoimainen ilmanvaihto
säilytetään Sairaalan osissa B, C
ja F sekä alueen kaikissa muissa
rakennuksissa. Nykyinen koneellinen ilmanvaihto (nykyään
Sairaalan osissa A, D, E ja G)
muutetaan osittain tehostetuksi
painovoimaiseksi järjestelmäksi ja
osin konkunnostetaan kokonaan
koneellisena.
Merkittävimmät korjaukset
toteuttaa rakennusliike erillisinä
urakoina. Lisäksi Lapinlahden
alueella toteutetaan korjauksia
säilyttävän korjauksen periaatteella.

Säilyttävän korjauksen periaate
Suomalaisen rakennuskannan
korjausvelka on merkittävä ja tulevaisuudessa korjausrakentamisen
määrä lisääntyy.
Lapinlahden rakennusten kaltaisia massiivirakentein toteutettuja rakennuksia voidaan ylläpitää 360 vuotta, ja
enemmänkin, ilman nykypäivälle
tyypillisiä laajoja peruskorjauksia.
Tämä edellyttää kuitenkin klassisten rakennusaineiden tuntemusta
ja hieman nykymenetelmistä
poikkeavia rakennustapoja.
Lapinlahti 360 ehdotuksessa
kokeillaan ja kehitetään säilyttävän korjaamisen malli Lapinlahden rakennuskokonaisuuden, ja
muiden vastaavien rakennettujen
ympäristöjen, kestävää ylläpitoa
varten. Vanhat rakennukset korjataan hyödyntämällä perinteisiä
menetelmiä ja materiaaleja. Työvaltainen korjaus ja vanhojen
rakennusosien, kuten ikkunoiden,
kunnostus tehdään mestarien
opastuksella, mutta työn suorittaa
työtä opiskeleva henkilö.
Kunnostus toteutetaan vaiheittaisena. Ensimmäisen vaiheen käynnistyessä aloitetaan
myös koulutus, joka suunnataan
eri ikäisille ammattiin opiskeleville ja toteutetaan study, work,
learn -periatteella. Ensimmäinen
vaihe toimii opetuslaboratoriona
ja myöhemmissä vaiheissa työkuormaa siirretään valikoitujen
mestareiden johdolla opinnoissaan edenneille.
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Korjaaminen on itsessään
taitoja ja tietoja säilyttävää kulttuurityötä. Yhteistyö museoviranomaisten kanssa on jatkuva
osa korjaamista ja restaurointia.
Lisäksi kestäväksi havaittujen
rakennustapojen tuntemus voi
toimia korvaamattomana alustana
uuden jälkiteollisen ajan rakentamisen standardien kehittämiselle.

K äy t t ö ta pa u k s i a

”…noita suojaisia paikkoja että sinä voit mennä yksin sinne ja
miettiä siellä ja saada siitä niin kuin sellaista mielenrauhaa ihan
niin kuin siitä kauneudesta ja sitten on ne avoimet näkymät ja se
tietynlainen suojaisuus”

”…lately, maybe one year ago I have been here so I think it has helped me with … being more social and being …
geting to know more international people and a new culture and filling my time with a productive thing and I have
attended many many good events here!”

“The most beautiful thing about Lapinlahti is the location…it is
like a very unique thing and it is very precious. Because like a lot of
people like to get away and get some moment of peace…”

”Juuri se että niin onkin kokenut että tänne saa tulla sellaisena kuin on
ja vaikka tuntuu että ’en tänään voi mennä’ niin sitten kuin menee niin
se on hyvä juttu kuiteinkin ja sitten voi jotenkin olla rauhassa tai sitten
muitten ihmisten kanssa”

”...”

“…and that is what Lapinlahti
has realised and is doing very
well with this kind of very
modern education lifestyle
education and music and
meeting and learning from each
other and everything is done
indirectly”

“…tällainen demokraattinen matalan kynnyksen paikka …joihin
kaupunkilaisilla on helppo tulla ja … tehdä tällaisia omaehtoisia
juttuja ja se… kiinnostaa minua että se säilyykin sellaisenaan”

”…nu är det här ju en miljö som ska ta hand om själen, dels historiskt
sett så har det ju varit en sådan miljö men också i nuläget. Nu är det ju
någonting som skapar en vilja att vara här alltså….skulle det här vara en
betongby så tror jag inte att människor skulle vallfärda hit, men miljön
skapar förutsättningar för att komma hit….”
Sitaatit: Johanna Cresswell-Smith: Mielenhyvinvointi – ryhmähaastatteluja Lapinlahdessa, kevät 2019.
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K äy t t ö ta pa u k s i a

Sairaala-rakennus:
Mielen ja hyvinvoinnin, kulttuurin
ja taiteen alan yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä/työhuoneita
Folkhälsan: Juniorhemmet, erityisnuorten yökyläkonsepti
Terapiatilat: terapia-alan toimijoiden kokonaisuus
Suomen Latu ry: toimistotilat

Lapinlahden kulttuuri- ja
harrastetori
Toreilla tavataan tuttuja ja uusia
juttuja, puhutaan asiaa, haistellaan, maistellaan, aistitaan uusia
tuulia. Torit elävät, kojut ja tapahtumat tulevat ja menevät, ihmiset
virtaavat, mutta torin henki säilyy — kuten kaupunkikulttuuri
— osana kaupunkilaisten elämää.
Kulttuuritori on Tilajakamon
ja Kulttuuritoimen uusi toimintakonsepti, joka syventää ja tehostaa entisestään tilojen monipuolista käyttöä luovaan toimintaan
yhdessä Lapinlahden muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritori on
avoin elävä paikka, jossa tapahtuu
jotain koko ajan, jossa kaupunki-

laiset viettävät aikaa, kuljeskelevat, ihmettelevät ja löytävät. Se
on kulttuurin kauppahalli, joka
tarjoaa uusia elämyksiä ja osallistavia kokemuksia kaikille kaupunkilaisille.
Kulttuuri- ja harrastetorien
paikkana on Sairaalan leveät käytävät. Kulttuuritorilla esimerkiksi
muusikko voi opettaa, kuvataiteilija pitää myyntinäyttelyä tai maalauskoulua ja kirjailija kirjoittajapiirejä. Kulttuuritorin toimintaa
koordinoi ja markkinoi kulttuuritoimi, Tilajakamo hoitaa vuokrauksen. Harrastetorilla vastaavasti toiminta keskittyy erilaisiin
harrastuksiin, joita monet yhdistykset ylläpitävät. Lapinlahden
käytävillä mahdollistetaan näiden

yhdistysten toiminta iltaisin. Lapset ja nuoret voivat löytää oman
kiinnostuksen Lapinlahden kulttuuri- ja harrastetorilta.
Viikonloppuisin samat käytävät toimivat luomutorina ja vanhojen tavaroiden vintagetorina.
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Lapinlahden Terapiatilat
Lapinlahden Terapiatilojen brändinä on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja terveys kattaen kehon,
mielen ja sielun. 15 hoitohuoneen konseptiin sisältyy sekä pitkäaikaisia omia työhuoneita että
päiväkohtaisia tai osa-aikaisesti
vuokrattavia terapiatiloja. Lapinlahden Terapiatiloista toteutetaan
oma osaamisyhteisö, jolla on
yhteinen varausjärjestelmä, verkkosivut, markkinointi ja näkyvyys.
Asiakkaiden on turvallista asioida
Terapiatilan terveydenhuollon
ammattilaisten ja vertaisarvioitujen muiden terapeuttien palveluissa. Lapinlahden Terapiatilat

on auki arkisin iltaan asti ja viikonloppuisin.
Yhteisöllisyys ja Terapiatilan
laajuus mahdollistavat yhteiset
asianmukaiset varausjärjestelmät,
nettisivut, markkinoinnin, näkyvyyden, vastaanottopalvelut ja
turvallisuuspalvelut. Terapiatilalle
on suunniteltu laaja aukiolo arkisin ja viikonloppuisin.
Lapinlahden Terapiatilat tuo
kaupunkilaisten ulottuville helposti saavutettavia ja matalan
kynnyksen laadukkaita hyvän
mielen palveluita kauniissa puistomaisemassa meren äärellä. Sairaala-rakennuksen pitkä historia
mielenterveyden sairaalana saa
arvoisensa jatkon hyvinvoinnin
ja terveyden ylläpitäjänä.

L a p i n l a h t i j ä l k i t e o l l i s e n a j a n kok e i l u - j a o p p i m i s y m p ä r i s t ö n ä

3.06

36%

lapinlahti360.com/vuokraa

Vuokraa tila

Digitaalinen alusta
Lapinlahti 360 organisoituu digitaalisen alustan ja edistyneiden
digitaalisten välineiden kautta.
Muun muassa tiedotteet ja ilmoitukset, tilojen varaaminen ja maksut sekä koodilukitus tapahtuvat
digialustan kautta. Alusta palvelee

Lapinlahden toimijoiden yhteistä
markkinointia, hankkeiden ja
tapahtumien dokumentointia
ja lehdistö- ja videomateriaalin jakamista suomen, ruotsin ja
englannin kielellä. Digitaalinen
alusta toteutetaan kiinteistöyhtiön
kautta.
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Sali

Neukkari

Co-working

Terapiahotelli

Tori

Työtila

L a p i n l a h t i j ä l k i t e o l l i s e n a j a n kok e i l u - j a o p p i m i s y m p ä r i s t ö n ä

UNTITLED Venue:
A home for the next 10 years
of agenda-setting +
experiments

Arts
throughout
the park
area
Courtyards
as the
main event
spaces

The festival will take place in one of the oldest
buildings of Helsinki: the former hospital of
Lapinlahti, designed in 1841 by C. L. Engel.
This wooded, waterfront site of 50,000m2 in the
city center of Helsinki is being renovated and
developed in partnership with UNTITLED into a
cultural hub, hosting UNTITLED, its members,
content and experiments, in the coming years.
The legacy will be a lasting contribution to
cultural and urban infrastructure.

Beach

Sauna

The former hospital's sauna is generally
considered the oldest public sauna still in use
in Helsinki.

Garden

Licence: CC BY 2.0, by Pedro Ribeiro Simões

What happens in THE UNTITLED
THE UNTITLED is a platform
that brings together people,
organisations and groups that
can create an agenda of things
that need to be reimagined in
the society. With THE
UNTITLED, we rewrite the
narrative for the next decade
through arts, experiments and
aligning the work across
sectors.
The core idea of THE UNTITLED
is to create unexpected and
creative conditions for the
emergence of unlikely alliances,
as well as a safe environment to
confront tension created by the
nonlinear societal and
economic impacts of climate
change and technology.

The Festival
The work continues throughout
the year and culminates in a
festival. The two days and one
night session of art and
creativity inspire and provoke
participants to reimagine the
possible better future ahead.
Talks drill into transformation.
Some members showcase
experiments and gather
feedback. All rejoice in the night
of climax.
Annually we publish a transition
report that builds an honestly
hopeful narrative and gives
systemic context to the
members’ experiments and
their transformative power.
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