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I
JOHDANTO

Tässä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston toimeksiannosta
tehdyssä selvityksessä tarkastellaan Lapi nlahden pu istoalueen historian vaiheita
sairaala n perustamisesta lähes 160 vuotta sitten nykypäivään. Tavoitteena on
ollut kerätä tietoa laajan, alunperin 17,5 ha kokoisen puiston rakentamisen
vaiheista, monipuolisesta sisällöstä ja puiston käytöstä eri aikoina - sekä
toisaalta sen supistumisesta pala palalta nykyiseen n. 8 ha kokoonsa. Työn
aikana osoittautui tarkoituksenmukaiseksi kuvata sairaalan vaiheita ylilää kärien
toim ikausien muka isissa jaksoissa, koska heillä on ollut vaikutusta myös
sai raalaympäristön muovautumiseen.
Puistos ta ja sairaalarakennuksien vaiheista on ha luttu muodostaa
mahdollisimman ehyt yleiskuYa puiston nykyisten piirteiden historiallisen
arvon ymmärtäm iseksi. Tehtävänä on myös ollut tarkastella alueen tulevaisuudennäkymiä muuttuvan kaupungin osana; arv ioida puistoalueen käytön
ja mahdollisesti t arvittavan täydennysrakenramisen mahdollisuuksia ja

Sairaalan portti 1910-luvulla. Po1·tti ja
portinvartijan tupa purettii11 1970-luvulla.
(Lapi11lnhdw sairaat·. ku •-arkisto)
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Puistoalueen pohjoisramaa.
(Grm/ Hrmgtlrd. 2000)

rajoituksia. Samalla selvitys ottaa kamaa suojelukeinoihin, joita tulevaisuudessa
voidaan soveltaa Lapinlahden sai raalan puistoon alueella säilyneiden arvojen
turvaamiseksi. Selvitys on laadittu vuoden 2000 aikana tilan teessa, jossa
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri vakavasti harkitsi sairaalatoimintojen
jatkumisen edellytyksiä Lapinlahdessa.
Historia-aineiston kokoamisessa on hyödynnetty tutkija Helena Rosenin
tätä selvitystä varten laatimaa lähdeluetteloa, jota on täydennetty arkistoista
saaduilla lisätiedoilla sekä maastoselvityksillä toukokuussa 2000. Selvitystyöstä
on vastannut maisema-arkkitehti Grete! Hemgård. Työhön ovat osallistuneet
myös arkkitehti Mona Schalin ja maisema-arkkitehti yo Emilia Weckman.
Selvitystyötä ovat kaupunkisuunnitteluviraston puolesta valvoneer maisemaarkkitehti Terhi Tikkanen-Lindström ja arkkitehti Heikki Hirvonen.
Kokonaiskuvan syventämiseksi ja kasvillisuusarvojen selvittämiseksi
laadittiin sa manaikaisesti puistoalueen historiallisen selvityksen laadinnan
kanssa sairaalapuiston kasvillisuusinvenroinri rakennusviraston toimeksiantona
(Lapinlahden sai raala-alueen puu- ja ruohovarrinen kasvillisuus ja kasvisro.
Helsingin kaupungin rakennu sviraston viherosasron selvityksiä 2000: 11).

6

II
YMPÄRISTÖN ARVOSTUS
SAIRAALOIDEN
SUUNNITTELUN HISTORIASSA

Aina viime vuosisadan puoliväliin 1950-luvulle asti on sairaaloiden suunnittelussa
pidetty luonnonkaunista sijaintia ja ho idettua puistomaisuutta tärkeänä
potilaiden paranemisen kannalta. Usko luonnon paraneavaan vaikutukseen
sanotaan vallinneen yhtäjaksoisesti antiik in ajoilta aina 1800-luvun loppuun
asti. Kirjai lijat Teretius (185-159 e.Kr) ja Vergilius (70- 19 e.Kr) vakuuttivat
"luonnon voimistavan ja parantavan väsyneet ja sairaat ruumiit"
Gl11 'Ott< >IOTI 1997. ll"th :11 ).
o'

Näky111ä sai1·aalan sisäpibalta.
(L·pnlahdm sniara:-.,;, ·•·nr;,:, to, kuva 1900-:.•.

1111.:ura)

(Kn•rf 1987

Puutarhataireen klassikoksi muodostuneessa teoksessaan

vuodelta 1:"79 "Theorie der Gartenkunsr" Christian C. L. Hirschfeld antaa
ohjeita mm. sairaaloiden (hospiraalien) suunnitteluun:
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... "Sairaalat on sijoitettava sopiz·an etäisyyden päähän .kaupungista ja
muista vilkkaista paikoista terveelliselle, miellyttävälle paikalle(. .. ) Sairaalan
ptmtarhan on sijaittava välittömästi rakennuksen vieressä. jo mahdollisuus
katsella ikkunasta puutarhan kukkaloistoa ja herttaisuutta nostaa sairaan
elämänhalua (. .. ) Puutarhan on tarjottava heikolle helppoa kävelyä, oleskelua
auringon lämmössä, virvoitusta raikkaassa ilmassa ja kasvien miellyttävää
tuoksua." (Hirsc:·rr 'd 1779)

Ulkotyön ja -oleskelun merkitystä korostiv:n myös Lapinlahden sai raalan
ylilääkärit oheisen lehtihaastattelun mukaan (haastatelta\'ana Leonard Fahlander):

"Katsokaa vain tuota proftssoriraukkaa, joka elämämä ajan paikallaan istuen
ja yksipuolista henkistä ponnistelua harjoittaen on joutunut vaikeimpiin
kaikista hulluuksista. Hän saa nyt kärsiä ruumiinsa laiminlyömisestä.
Toivon nyt että hänestä lapion ja haravan avulla uudellun tulee ihminen."
(HD24.1.186B)

Lääketieteen kehittyessä ympäristön merkitystä potilaiden paranemiseen
ei ole voitu rodistaa kunnes viime vuosikymmenien aikoina asiaa on esimerkiksi
Yhdysvalloissa jälleen alettu tutkia. Tutkimustulokset ovat osoittaneet luonnon
ympäristöillä olevan vaikutusta ihmisen paranemiseen ja vaikuttavan myönteisesti
esimerkiksi keskirrymiskykyyn sekä sappileikkauksista roipuviin (Kap/nn&Knplan/989.
L.'lric/·1984).

Myös Ruotsissa tehdyt turkimukset esimerkiksi aivovamman saaneen

henkilön kuntouruksessa viirtaavat rauhallisen puisto- tai luonnonympäristön
tärkeyteen potilaan kannalta.

(OttoHon, 1\'. eum.s bnydtlst i l:v.( ;, 1997)
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III
LAPINLAHDEN SAIRAALAN
SUUN NITTELU- JA
RAKENNUSVAIHE

SAIRAALAN SIJOITTAMINEN LAPINNIEMELLE
Lapi nlahden sairaalan "houruinhuoneen" suunnitteluvaiheessa 1830-luvulla
vallitsi edellä kuvattu käsitys ympäristön merkityksestä pocilashoidossa. Sairaalalle
etsittiin luonnonkaun ista pai kkaa, joka ol isi riittävän etäällä kaupungin
ilmapiiristä, mutta ei kuitenkaan liian kaukana. Lapinniemi vastasi asetettuja
tavoitteita. Lääkintöha llituksen pääjoh taja C . D . vo n H aartman perustelee
Suomen julkisen rakennustoimen incendenrin, Carl Ludvig E ngeli n kanssa
tekemäänsä valintaa senaatille:

".. . den nya Curanstalten skulle förläggas invid Helsingfors, dock icke så
nära dertili att den skulle lida af de olägenheter en större stads buller och
folkmassa kunna fororsaka, hvarfore jag till platsfor densamma i samråd med
!ntendenten Engel utsett en udde vid den så kallade Lappviken, å hvilken en
planritning härhos i underdånighet bilägges, der en, så som det mig synes,
ypperlig local Jinnes både for byggnader och sådane smärre promenaders
anläggande, som kunna vara behöfliga for inrättningen, utom det att samma
udde gynnas afen herrlig belägenhet och omgifves afdjupa vatten samt eger i
sin närhet en källa med sött vatten."

(Uusi parantola tulisi sijoittaa kaupungin ulkopuolelle, kuitenkaan ei
niin lähelle, että se kärsisi suurten ihmisjoukkojen aiheuttamasta haitasta.
Olemme täten yhdessä intendentti Engelin kanssa valinneet n.k. Lapinlahteen
rajautuvan niemen kärjen sopivaksi rakennuspaikaksi, josta oheisena
armollisesti liitekartta, ja jossa mielestäni on oivallinen paikka rakennukselle
ja laitoksen kannalta tarpeellisia katsomiamme kävelyreittejä "promenadeja"
varten. Niemen etuna on lisäksi kaunis ympäristö. Sitä ympäröi syvä vesi ja
läheisyydessä sijaitsee makean veden lähde.)
(STO KD227.'22 1836)

Sairaalan paikaksi osoitettu Lapinniemi käsitti yhteensä 17,5 hehtaaria, ja
se oli siten yli 6 hehtaaria suu rempi kuin tuolloin vastaperustettu Kaivopu isro.
9

Helsillgill kal'tta vuodelta 1775,
C.Hagst1·öm, osakopio. (HKAJ

Voisi luulla, ertä sairaalan hieman syrjäistä sijaintia olraisiin perusteltu
myös halulla eristää mielisairaat pois kaupunkilaisten silmistä. Tämänsuuntaisia viirtauksia ei kirjallisista lähteistä kuitenkaan löydy. Uuden laitoksen
suunnirtelussa korostuu pikemminkin aito pyrkimys edistää maamme mielisairaanhoitoa. "Keisari Nikolai I:llä oli ilmisel\'ästi myös henkilökohtainen
kiinnostus sairaalan rakennustyötä kohtaan, tekihän se hänen mallikaupungisraan
vielä täydellisemmän." (Rosln 1988)

LAPINNIEMEN MAISEMA ENNEN SAIRAALAN RAKENTAMI STA
Lapinniemi oli rannikolle tyypillistä kallioista, maaperäitään ja kasvillisuudeltaan
karua maisemaa. Karuus lienee osirrain ollut m}ös ihmisen aiheuttamaa, koska
laidunramista harjoitertiin tuohon aikaan varsin laajalla alueella kaupungin
asutuksen ulkopuolella . Lisäksi kaupunkilaisten oli jo kauan ollut tapana
hakata Lapinniemestä puuta ja kaivaa soraa ja savea omaan käyrtöönsä. (Hnnmnn ~
STO, KD 227122 1836)

Vai hteleva n maastOn ansiosta al ueella oli myös rehevämpiä paikkoja.
"Alue oli kangasmaasron, suon ja 22 mäen niemeke, jossa kasvoi matalahkoa
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Helsingin kartta 110in vuodelta 1837, C.A. Engel.

metsää" (Kaija Pal..kal~ 1990). Nykyisen veden äärellä sijaitseva n Venetsia-rakennuksen

Väritetty käsipiintstus en11en Lapinniemen

kohdalla oli v.mhoihin karrroihin merkitty ranramaja. Sinne johtava tie noudatti

sairaalan rakentamista. (KA)

nykyisen lehmuskujan linjausta. Toinen tie johti Lapinlahden rannan suuntaisesti,
ilmeisesti paikalla olevan lähteen luo (kaivo edelleen olemassa).
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Kaupungin uuden haurausmaan, ortodoksisen hautausmaan sekä Suomen
kaartin ja ensi mmäisen meriekipaasin (meriväenosasto) hautausmaiden vuonna
1829 alkuunpantu perusta minen merkitsivät pysyvää muutosta Lapinlahden
maisemaan.

(H tlsingi•r kaup.•.;;in hi,:oria 111,1)

SAIRAALAN PÄÄRAKENNUKSEN SUHDE YMPÄRISTÖÖNSÄ
Kookkaan sairaalarakennuksen sovittamisessa maastoon on mitä ilmeisimmin
pyritty välttämään monumentaalista vaikutelmaa. Rauhallisen lahden puoleisessa
rinreessä se ei hallitse eikä alista ympäristöään, vaan asettuu maastoon pehmeästi
luoden vehmaan puiston ympäröimänä miellyttävän ilmapiirin rakennuksen
suuresta koosta huolimatta.
Rakennus sijoitettiin kaakkois- ja luoteissuunraisesti, jolloin se avautui
rauhalliselle sisälahdelle, kesä n auringonlaskun suuntaan. Vaikuttaa siltä, että
H -muoroiselle rakennukselle on Iänreen avautuvassa maisemassa haettu tarkkaa
kiintopistettä, sillä symmerrisen raken nuksen keskiakseli ohjaa katseen suoraan
kohti Hietaniemen kärjessä olevaa kallioluotoa.
Ystävälleen Leonard Fahlanderille, Lapinlahden ensimmäiselle ylilääkärille,
omistetussa runossaan (Ljung 1889) Z.Topelius muistelee sairaalan ympäröivän
maiseman kesäistä tu nnelmaa:

"Mins du en sommarqväll, när solens brand
Så sakta slocknade i vestanjjärdar.
Det hvita huset der på vikens strand,
Fördystradt afden mul', som det omgärdar?
Bor här ej friden vid naturens barm?
Ar icke här, så skildJrån stadens larm,
Den lugna hamnen for en stilla lycka,
Som parkens sus och sköna blommor smycka?

PUISTOTYÖT SAIRAALAN RAKENNUSVAIHEESSA
Päärakennuksen suunnittelu käynnistyi vuonna 1835 ja Lapinlahden sairaala
voitiin vihkiä käyttöön heinäkuussa 1841, runsas vuosi C.L.Engelin kuoleman
jälkeen. Puistotyöt oli aloitettu jo ennen sairaalan rakennustöitä vuonna 1837,
von Haartmanin esitettyä senaatille että:

Alue pitäisi aidata, jotta siellä ei enää voisi ottaa soraa eikä kaataa metsää.
Tätä varten tarvittaisiin vahti, joka lisäksi saisi tehtäväkseen istuttaa nuo1·ia
koivuja ja leppiä sekä muita luonnonpuita sekä tasoittaa maata rakennuksen
ympärillä.

(Haartman, Arnrft!t, Engt ! HKM:!.'t 29.10. 1836)
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Gyldenin km·tta Helsingistä vuodelta 1842,

Porrim·arrijancupa lienee valmistunut ensimmäisenä rakennuksena vuoden

Lapiuniemi. (H KA}

1837 aikana jolloin myös rakennettiin 4 kyynärän korkuinen alunaslammauksella
maalattu lauta-aita alueen itäsivulle. Sen kokonaispituus oli 308 syitä (550 metriä).
Sairaalalle johtava tie edellytti paikoin kallion louhimista. Tie saariin
valmiiksi kolme kuukautta sairaalan käyttöönoton jälkeen. Se oli m ukulakivetty
tie, leveydeltään 8 l /3 syitä. Kiveyksen katteena oli kerros karkeaa soraa.
Erupihan (linnapihan) pinnoitteena oli puhdas mukulakiveys ja nupuk ivetyt

Portinvartijan tupa sairaala-alueen puolelta
nähtynä 1900-luvmz vaihteessa.
(HKM. Kuvn-a1 ~.' to}
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Sairaalan p ortilta rantaau jo!Jtava tie.
(Grm! Hm ;:tlrd, 2000)

kulkuväylät rakennuksen sivuilla ja s uorina säteinä ovilta portille. Taloa
kiersi niin ikää n nupukivetty kulkutie (trottoir). Asiakirjoista ilmenee myös,
että etummaisella pi halla olisi ollut kaivo.

(KA komiuar 540:123: Lapin4hdm viraalan

raktnnUJkotr iua 1836-1843.27.10.1839 §2)

Suuri osa kuljetuksista toimi tettiin Lapi nlah teen vesiteitse. Sitä varten
raken nettiin pohjoisrantaan jykevä kiviarkulla tuettu laituri. Pengerrystyö
saatiin valm ii ksi 1850-luvull a. Pohjoisra nnas ta kehittyi väh itellen sairaalaalueen talouspuoli, jossa sijaitsivat pesula, sauna, puuliiterit ja -vajat, leipomo,
varastot ym s.

_f __ _II

..

SairaalmJ kivetty sisääntulopi!Ja 1930-luvulla.
( RG. Lap '>rlahdm sairr alan kuva-arkisto)

IV
YLILÄÄKÄRI
LEONARD FAHLAN DERIN
AIKA 1840 - 1868

Sai raalan suun nitteluvaiheessa keisari myönsi nuorelle tohtori Fah landerille
kaksivuotisen matka-apurahan u lkomaanmatkaa varren. Matkan tarkoituksena
oli perehdyttää tuleva yli lääkäri mielisairaanhoitoalan viimeisimpiin saavutuksiin
Pietarissa ja Keski-Euroopassa ja soveltaa kokemuksia sairaa lan suunnittelussa.
H änen han kkimiaan tietoja ei kuitenkaan ehditty odottaa. Päärakennus oli jo
valmiiksi su un niteltu ja raken nustyöt aloitettu kun Fahlander vuonna 1839
palasi matkoiltaan.

(Rerln 1988)

Ra nskalainen Xavier Marmier vieraili Lapinlahden sai raalassa Suomenm atkallaa n 1840-luvun alussa. Vaikka kunnostustyöt eivät vielä olleet alkaneet,
antoi paikka hänelle aiheen kirjoittaa:

'Jonkin matkan päässä esikaupunkialueilta on mielisairaala, suurenmoinen
rak ennus, joka on aivan vastikään pystytetty laajan puiston keskelle meren
rannalle ... joka puolelle avautuu avara näköala, jonka jo yksinään Luulisi
ilahduttavan kärsivien silmiä... Nähdessään tämän tyylikkään rakennuksen, sen
raikkaasti koristellut salitja puiden ja nurmikon reunustamat puistokujat melkein
unohtaa sen kurjuuden, jonka tyyssijana ne ovat. .. "(.11armirr 1842, mo•·•· 1999)

Puiston perustam istöiden rahoitus järjestyi 1842, jonka jälkeen alkoi
vars inai nen määrät ietoinen pu isto rakent a mi nen Lapinn iemen a lueella .
Hou ruinhoidon johtokunta, johon kuu luivat von Haartmaninlisäksi maaherra
Sackleen, ja ko ll egioneuvos Pi ppi ng perustel i ra h a-anomus t a se uraav in
sa nom :

"Då den invid Lappviken belägna udde, hvarå den nya Curanstalten ...
blifoit anlagd, tili det mesta upptages dels af kala berg dels af sankiga med
enbuskar och dvergtallar bevuxna dälder, som åt hela denna nejd gifva ett
dystert utseende, och såvida en sådan inrättnings trefnad och ändamålsenlighet
tili en stor del beror af dess i detta hänseende mer eller mindre fordelaktiga
omgifning, f ramställde Stats Rådet von Haartman om icke åtgärd borde
vidtagas att med konst forsköna den Sjukinrättningen närmast omgifvande
15

och densamma tillydande del af samma udde medelst trädgårdars och

Näkymä 1920-luvullA sairaalan eteläsivuitse

promenade1-s anläggande m.m . ... "

merelle. Kuvatt vasemmassa reunassa näkyy

(Koska Lapinlahden niemi ... jossa uusi hoitola sijaitsee enimmäkseen
koostuu avokallioista tai alavista katajaa ja vaivaismäntyjä kasvavista
Laaksoista, jotka antavat paikalle synkän ilmeen ja mikäli tällaisen Laitoksen
viihtyisyys ja tarkoituksenmukaisuus on vähääkään riippuvainen, kuten
tässä tapauksessa epäedullisesta ympäristi}stä, esitti von Haartman - etteikö
voisi ryhtyä toimenpiuisiin tämän sairaalalaitoksen Lähimmän ympäristön
kaunistamiseen taiteen avulla sekä sille kuuluvan niemen kaunistamiseen
puutarhojen ja promenadien perustamiseLla ...)

(KA . Lääkimöhallitm 111 siht.DJau.pk.

1840-1845 Ca 1)

YLILÄÄKÄRIN PUUTARHA
Keväällä 1843 Fahlander aloitti puutarhaviljelyn alueella. Hän oli keisarilta saanut
luvan käyn ää niemen keskiosasta kaksi geometrista tyn nyrialaa (n. 1 ha) sairaalan
maata omaan vihannes-, marja- ja hedelmäviljelyyn. Samana vuonna aloitettiin
von Haartmanin aloitteesta puiden istuttami nen ja käytävien rakentam inen
p uisroalueella. Lääkintöhallituksen ohjesääntöjen mukaan laitoksen viljelysmaat ja
istutukset olivat yli lääkärin erityisen huolenpidon alaisia ja hänen tuli katsoa,
että niiden avulla joka su hteessa ajettiin laitoksen etua
2 000) .

(KA Lääkimö/..1/I.Il/ 1847:Rostn

Ylilääkärin hyötypuutarhaan suhtauduttiin varsin myönteisesti, olihan se

"sairaalalle kaunistukseksi", kuten houruinhoidon johtokunta puutarhaa puoltavassa
16

k oristeuurna. (Lapinla!ultn sairaalan kuva-arl-isro)

lausunnossaan aikaisemmin oli rodennur. Sairaalan etu roteurui, sillä Fahlander osti
puutarhatuotteista saamillaan rahoilla jaloja puulajeja sairaalan puisroon.
Vuonna 1854 Fahlander teki jälleen opineomatkan ulkomaille. Palattuaan
hän kiinnitti huomiota paikan karuuteen ja viljelyskelpoisen maan p uu ttumiseen
mikä hänen mielestään rajoitti potilaiden työskentelyä ulkona ja puutarhan
käyrröä terapiassa. Sitä paitsi alueesta oli osa jouduttu luovuetamaan Krimin
sodan alla rakennetulle tykkipanerille ja kasarmille.

(Arbtl 1974)

MAISEMAPUISTON PERUSTAMINEN
Laajamittaisemmat puiston perustam istyöt aloitettiin 1850-luvulla, jolloin
ensimmäiseksi isturetr iin nelirivinen lehmuskujanne la itoksen portilta
pääraken nuksen eteen. Taimien alkuperä ei ole tiedossa. Fahlanderin aikana
perustetriin sa iraalan aluee lle tosin t aimita rha, koska jaloja leh tipuita oli

Lapinlahdm seutu 1850-luvulla venäläism
kartan mukaan. Eteläkärjessä ..äkyy
Krimin sodan aikainen lhmoitusrakennelma.
(s. 3 4 Arhtl 1974, Vmii/iii.m insinöörilw ·nan kartta 1413. MV)
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,-aikea saada. Ei kuitenkaan ole t iedossa kasvateniinko taimet kujaa varten.
Ruohokenerien perustaminen kiviseen maastoon vaati täytemaat a muualta
ja kivikkoisten rinteiden ra ivaamista. Kivet ku ljetettiin pohj oisrannan
rancapenkereen ja muiden la iturilaineiden rakentamiseen. Puiston kunnostustöitä
johti miesosaston päällysmies ja työhön osallistuivat sairaalan miespotilaat.
Ylilääkäri Saelan kuvaa puiston perustamisvuosia eräässä kirjoituksessa
näin:

"De forsta åren åtgingo tiLI rensnings- och rödjningsarbeten och tili samlande af
mull tili jordmånens forbättrande samt tili anläggning af en alli, ledande från
inkörsporten tiLI anstaltsbyggnaden. Först på 1850-talet begynte de egentliga
planerings- och planteringsarbetena. Då anstaltens område är för litet for
att det skulle löna sig att anställa en särskild trädgårdsmästare, så antogs tili
ttppsyningsman for den manliga afdelningen en person, som tillika forstod sig
på trädgårdsskötsel och hvilken mot ett särskildt, af öfoerläkaren erlagdt arvode
handledde arbetena i den blifoandeparken och trädgården. Detfornämsta arbetet
utgjordes af att anlägga promenadvägar och gräsplaner. Då marken härstädes
är ytterligt stenbunden, åtgick mycket arbete tili uppbrytning och bortsläpning

afde talrika stenarna, hvilka blefoo använda tili kajanläggningar vid anstaltens
stränder längs Lappviken. Då vid denna tid ännu icke några handels trädskolor
fonnos att tillgå inom landet, anlades härstädes en liten trädskola, där ädlare
trädslag och buskar uppdrogos, hvilka sede1mera utplanterades i parken. Sedermera
ha trädslag och buskar äfoen särskildt inköpts aföfoerläkarnafrån trädskolor inom
landet. Afdettili anstalten hörande området utgöres numera omkring tolftunnland
afgräsplaner, delvis planterade med ädlare trädslag och buskar. "
(Ensimmäiset vuodet kuluivat harvennus- ja raivaustöissä sekä
mullan

ku~·ettamisessa

maanparannukseksi sekä kujan rakentamisessa

sisääntuloportilta laitokselle. Vasta 1850-luvulla alkoivat varsinaiset
tasoitus- ja istutustyöt. Koska laitoksen varat ovat liian vähäiset puutarhurin
palkkaamiseksi, valittiin miesosaston päällysmieheksi henkilö, jolla oli tietoa
puutarhanhoidosta ja joka erillistä ylilääkäriltä saamaansa palkkiota vastaan
toimi työnjohtajana tulevassa puistossa ja puutarhassa. Arvokkain työ oli
kulkuteiden ja nurmikoiden perustaminen. Maaperä täällä on hyvin kivinen,
minkä vuoksi runsaiden kivien raivaaminen ja poiskuljetus oli varsin työlästä.
Nämä käytettiin Lapinlahden rannan laituripengerryksien rakentamiseen.
Kun tuohon aikaan ei vielä ollut kauppapuutarhoja, perustettiin tätä varten
pieni taimitarha, jossa kasvatettiin jalopuita ja -pensaita myöhemmin
istutettaviksi puistoon. Myöhemmin ovatkin ylilääkärit sitten hankkineet
puulajeja ja pensaita kotimaisilta taimistoilta. Laitokselle kuuluvasta alueesta
nykyään noin 12 tynnyrialaa on nurmikenttiä, joille osaksi on istutettu
jalopuita ja -pensaita.} (L.•pi.:'1/ dm sairnalan konupt ·~;,_ ·r n:o 76. 8. Ap-il 1903)
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V
YLILÄÄKÄRI
ANDERS THIODOLF SAELANIN
AIKA 1868-1904

Saelan jatkoi sairaalan ylilääkärin virassa olleessaan Fahlanderin alulle panemaa
puiston rakentamista ja kehittämistä. Erityiset ansiot Sadanilla on puiswn
kasvivalikoiman rikastuttajana. Olihan hän maamme arvostetuimpia botanisteja ja
hänen saavutuksensa kasvitieteen alalla ovat hyvin dokumenroituja alan suomalaisissa
julkaisuissa. Vuoreen 1856 asti Sadan oli amanuenssina kasvitieteellisessä
puutarhassa ja museossa sekä vuosina 1856- 66 Societas pro Fauna et Flora
Fennican kasvitieteellisten kokoelmien intendentti. M; öhemmin hän toimi seuran
varapuheenjohtajana sekä puheenjohtajana aina vuoreen 1892.

PUISTOTYÖT 1868-1880
Puistotyöt painonuivat suureksi osaksi 1870-luvulle, sillä kun sai raalan pitkäaikaispotilaiden määrää myöhem min vähen neniin tuntuvasti, porilaita ei enää
voinut käynää ulkona muissa kuin kevyemmissä kunnossapiwröissä. 1870-luvun
kunnostustyöt rahoitettiin osaksi sairaalan kaivoveden myynnistä saaduilla
rahoilla. Ulkopuoliset olivat aikaisemmin saaneet noutaa kaivoverrä ilmaiseksi ja
kulunaneer yhteystietä Saelanin mielestä kohtuuttomasti. Ensimmäisen vuoden
vesituloilla kunnostettii n Krimin sodan aikana erotenu Patterinniemi jälleen
osaksi puistoa. Kunnostuksen myötä siitä muodostui maisemapuiston ehkä
vewvoimaisin paikka. Linnoitusvallit (todennäköisesti Lauttasaaren etelärannassa
säilyneiden kaltaiset) rasoirettiin puolikaaren muowiseksi pensaiden ympäröimäksi näköalapaikaksi. Sieltä avautui esteetön näköala avomerelle lounaaseen
Kellosaaren ja Salmisaaren välistä ja sinne johtivat monet puisrokäytävät, mm.
"kaunis rantatie Ruoholahden rannassa"

(SurPman).

Rannassa sijaitsi lääkäreiden

uimahuone ja lähelle rakenneniin myöhemmin 1900-luvun rairreessa tenniskemrä.

YLILÄÄKÄRIN PUUTARHA
Saelan laajensi Fahlanderin perustamaa ylilääkärin keiniöpuutarhaa ja kunnosti
sen kasvihuoneen. Hän ri kastutti Lapin niemen puutarhaa kasvitieteellisellä
ha rras ru ksellaan. Puutarhan ympäröiminen kuusiaidalla johtunee pyrkimyksestä
antaa hedelmäpuille ja muille aroille kasveille suojaisempi kasvu paikka. Olihan
vuosi 1868 ollut Suomessa tuhoisa kawvuosi.
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Saelan antoi 1890-luvulla oman kuvauksen puutarhasta emäntänä olleen
neiti Niskan sairaalan puistoalueen käyrröä koskevan kanteen yhteydessä:

... Puutarha ympäröitiin kuusiaidalla 1870-luvun alussa, samassa yhteydessä
puutarhaa Laajennettiin noin 4000 m 2 :llä koska "havaittiin, että aitaan
puutarhan lounaisosassa olisi tullut katko siellä olevan kallion takia, minkä
vuoksi annoin tehdä istutuksia tämän kallion toiselle puolelle. Tämä kallio
on näinä päivinä suoritettujen mittauksien mukaan 69 metriä pitkä ja 24,5
metriä leveä ... eikä siis edes puolta siitä mitä neiti Niska väittää (...) Lisäksi
se mitä neiti Niska suvaitsee kutsua ansariksi, on pieni vaatimaton kasvihuone
arkojen kasvien talvisuojaksi, jonka jo edeltäjäni rakennutti ja jota minä
osittain ko1jautin kesällä 1890."
"Vanhemmat helsinkiläiset muistanevat vielä, miten surkeassa tilassa
Lapinlahden niemi aikoinaan oli. Siellä oli kallioita, joista monet olivat aivan
paljaita joillakin kasvoi katajia ja kitukasvuisia mäntyjä, ja näiden kallioiden
välissä oli veden täyttämiä suuria hiekka-ja savikuoppia. Sairaalarakennuksen
ja nykyisen puutarhan välisellä aukiolla oli vesilammikko, jonne professori
Fah!anderin kertoman mukaan sorsat Laskeutuivat keväisin ja syksyisin
muuttoaikanaan. Professori Fah!anderin ensisijaisena huolena oli tehdä
alueesta pikkuhiljaa puisto, ja sen jälkeen kun minut nimitettiin sairaalan
johtajaksi, olen alueen suhteen meneteLLyt aivan samalla tavoin kaunistaen ja
kunnostaen sitä. Se joka vierailee Lapinlahden nurmikkoisella niemellä, ei
voi arvata miten paljon työtä täällä on tehty, ellei tiedä millaisessa kunnossa
niemi aikaisemmin oli."
Neiti N iska: "Professori Sae!an puolustaa menette!yään Lapinlahden

laitoksen alueen hoidon suhteen, josta alueesta Professori Saelan on saanut
kaikki tulot, kertomalla asiaankuulumattoman historiikin Lapinlahden
puiston synnystä, jossa hän omia toimenpiteitään mainiten selvästi yrittää
antaa sen käsityksen, että nykyinen puistoalue on hänen aikaansaannostaan.
Tosiasia on kuitenkin se, että tämä puistoalue saa suurimmaksi osaksi kiittää
synnystään p rofessori Fahlanderia, eikä suinkaan professori Sae!ania, ... "
Saelan: "Laitoksen miespuoliset potilaat ovat kyllä suorittaneet raskaat

työt, mutta yleisestihän tiedetään, että maatalous- ja puutarhatöillä on
erittäin suotuisa vaikutus mielitautipotilaaseen. Parantumattomatkin
potilaat tulevat paljon terveimmiksi, jos heidät saadaan tekemään tällaista
työtä." (.\ '<iti y ;, ;an t.paus Achtl/974)

Senaatti totesi tehdyn tutkimuksen perusteella Saelanin orraneen suuremman puutarha-alueen omaan käyttöönsä kuin mihin hänellä oli lupa ja että
hän myös ilman lupaa oli muokkaurranut osan sairaalan pu istosta heinämaaksi
20

Ylilääkärin puutarha kuvattuna kartassa

tai juureskasvimaaksi ja käyttänyt sikalasta saatuja rahoja toisin kuin määräykset

noin vuodelta 1894, osasuurennos. (KAJ

edellyttivät. Sadan sai tämän käsittelyn lopputu loksena siviilitoimituskun nan
kehotuksesta lääkincöh allitukselta huomautuksen.

(A chri 1974)

Vuonna 1899 Lapinlahteen palkattiin renki vastaamaan puiston kunnossapitotöistä.

PUISTOALUEEN LUONNE JA KÄYTTÖ
Puisron rakenramis- ja istutustyöt olivat jatkuneet potilaiden työvo iman
avulla vuodesta 1841 aina 1880-luvun alkuun asti. Näiden neljänkymmenen
vuoden aikana pai kasta oli luotu monipuolinen ja kauneusarvoiltaan ylistetty
maisemapuisto, jossa maaston muotoja pehmeästi noudattavat käytävät johtivat
puistossa kulkijaa tunnelmasta toiseen. Saelanin kuvauksien perusteella niittyjen
ja ruohokenttien osuus oli noin 113. Tammia oli kU\ auksien perusteella erityisen
paljon alueen itä- ja kaakkoisosassa Ruoholahden puoleisilla niityi llä.
Saelan teki vuosien varrella hyvin tarkkoja muistiinpanoja luontohavainnoistaan, kasvien kukinta-ajoista, syysväreistä lintujen muuttoajoista jne. Muistiinpanot
ovat säilyneet ja n iistä tiedetään, että kasvilajien määrä oli v. 1892 lähes 300 kpl.
Kuten liitteenä olevasta Lapinlahden sairaalan asemapiirroksesta vuodelta
1894 ja kuvauksista voidaan päätellä, oli puistoalueelia kesäisin runsaasti toimintaa.
Potilaiden liikkumista raj oittivat erilaiset säännöt, mutta henkilökunnan
ohjauksessa tai työtehtävien yhteydessä liikkuminen ulottui luonnollisesti koko
21
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Helsinkiä. Laati v. 1895 Akseli Sadenius
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oppilastyö11ii Teknillisessä korkeakoulussa opettaja

Karttaan 011 merkitty rakennu.steTJ käyttötarkoitus

Alfred Petreliuksm johdolla.

(rakeunusluettelo). Ks. myös seuraava aukeama.
(KA. RnkH II ft~~ 7 1.43 56M 6 4)
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Förteckning öfver byggnaderna vid Lappviks sjukh us
1

Hufvudbyggnaden

2
3

Badsruga
Tvättsruga

4
5

Vedlider - lyijyk.: Läsesal m.m

6

Brunn

Vedskjul

7

Bårhus

8

Svinhus

9
10

Ria
Brunn (oduglig)

11

Isgrop

12

lskällare

13

Leksruga

14
15

Vakrsruga

16
17
18

Larrin

Vedlider
Svinsria
Leksruga

19

Höskjul

20

Halmskjul

21

Snickareverksrad

22

Orangeri

23

24
25
26

Skjul fö r trädgårdsredskap
Larrin

27

Kägelbana

28
29

Lada
Badhus för herrar

30

för frunrimmer

31

för parienrer

32

Bårhus

33
34
35
36
37

Brygga
Afloppskanal

38

Brädskjul

Slaskbrunn
a&b"

39
40

Klappbrygga

41
42
43
44
45

Lik- och Obduktionshus
Vedlider
Tvätt- och bagarstuga

46

Elektrisk Central

Landsrigningsbrygga

(43-45 myöhemmin lisärryjä)
(46

lyijykynämerkinrä)
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Patte1"i7tiemen

t~äköalapaikalta siirTetty

(Grm." Hnng1!rd, 2000)

puistoalueelle. Nais- ja miespotilaiden oli pysyteltävä eri alueella, naiset itä- ja m iehet
länsiosassa. Potilaiden uimapaikat sijaitsivat suhteellisen lähellä pääraken nusta
kun taas henkilökunnan uimahuoneet oli sijoitettu niemen lounaiskärkeen.
Alueella sijaitsi keilarata, avoimia nurmikenttiä pelejä varten sekä useita oleskeluja näköalapaikkoja penkkeineen. Sairaalarakennuksen välittömässä läheisyydessä
sijaitsivat hoidetuimmat istutukset ja tärkei m mät potilaiden oleskelupaikat.
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kivipöytä.

VI
YLILÄÄKÄRI
CHRISTIAN SIBELIUKSEN
AIKA 1904-1922

Christian Sibel ius, Jean Sibeliuksen veli, nimiteniin sairaalan ylilääkäriksi
vuonna 1909 hänen hoidettua tätä virkaa väl iaikaisesti vuodesta 1904 lähtien.
Aloinaessaan Christian Sibelius - kuten edeltäjänsäkin - pani alkuun
Lapinlahdessa monia uudistuksia. Suuri osa uudistuksista liittyi potila iden
kohtelun ja hoidon ajanmukaista miseen. Vuonna 1904 sa iraalassa luovuttiin
kaikista pakkotoimenpiteistä ja pian sen jälkeen toteutettiin sairasosastojen
muutokset; mm. selliosasroilla Saelanin pienenrämät ikkunat vaihdettiin takaisin
normaalikokoisiksi.

PUUTARHAT JA PUISTOALUE SIBELIUKSEN AIKANA
U udistukset puistoalueelia käsittivät aluksi ulkoilumahdollisuuksien järjestämisen
levottomille potilaille. Tämä toteutettiin aitaa maHa pori lassiipien väliset merenpuoleiset nurmialueet oleskelua lueiksi. Sibelius piti ilmeisen tärkeänä että
potilaille oli järjestetty enemmän työmahdollisuuksia ja mielekästä tekem istä.
"Puutarhanhoito tarjosi miellyttävää ja terveellistä tekemistä monille potilaille,
ja sen anrimet toivat tarpeellisen lisän sairaalan ruoanpitoon. Puutarhasta ja
kasvihuoneesta saatiin myös runsai n mitoin kukkia lisäämään sairashuoneiden
vi ihtyisyyttä." (S,iJ,::us, Sttrvi:;..na 1938 p·u~ ·a .)
Vuonna 1905 perustettiin pieni keittiötarha sekä sairaalan ta rpeisiin
että potilai den puutarha-askartelua varten

Vi<onna 1905 Sibelius raivautti ylihoitajan
avustamana pieneu keittiöpuutarhatilkrm sairaalan
tarpeisiin ja potilaideu pt<utm·ha-askartelua varten
(Sarvilinna 1938). Kuvassa Emma Tuomola
ptmtarhanhoidossa k eväällä 1909. Taustalla näkyy
ilmeisesti "Venetsian" kattoa, ja se11 edustalla ollut
piippu. Kuva11 perusteella voi keittiöpuutarhatr
paikantaa päärakennuksen luoteispuolelle,
"Vetutsimz" kallionkukkulan etelärinteelle.
(Lrpi"l.'.thd~n

sa 'raa/an i. uva-ark:sro)
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(Sarv:linnn 1938).

Tämä pienempi

Sairaalat~ hoitolut~kilökttntaa

sairaalan

sisäpihalla 1890-luv ulla. Piha aidattiin 11oin
kaksitoista vuotta myöhemmin. Taustalla näkyvä
lehtikmtsi kaadettiin 1970-luvulla.

keittiötarha sijaitsi ilmeisesti päärakennuksen luoteispuolella "\'enetsian"
kalliokukkulan etelärinteessä.
Sai raiden työskentely mahdollisuu ksia lisätti in laajemmin vasta kun
laitoksen oma puutarha perustettiin vuonna 1906. Laajempi puutarha sijoittui
tod enn äköisesti pääraken nuk sen koillispuo lell e, missä edellee n sijaitsee
sairaalan viljel} palsta-alue. \'ihannesmaita oli myös muualla, kuten kaalimaa
portinvartijantuvan eteläpuolella hautausmaiden nurkkauksessa.

(Silwoln 1971)

Puutarhan perustamista ja puiston hoitoa varten palkatti in vuonna 1906
puutarhuri, ja myöhemmin myös puutarharenki. Kasvihuoneen pystyteivät potilaat
itse hoitajien avustamana. Siinä kasvatettiin mm. kukkia sairasosastoille.
Sairaalan pu istoalue käsitti vielä Sibeliuksen aikana koko Lapi n niemen
a lueen. Yli lääkäri jat koi oman puutarhan pitämistä lääkinröhall ituksen
ohjesääntöjä noudattaen. Siellä kasvoi kuvausten mukaan hedelmäpu ita,
marjapensaita ja kukkia ja puutarhan antim ia riitti torille myytäväksi. Saatu
tuotto käytettiin sa iraala n hyväksi. Tästä syystä r lilääkärin yksityispuutarha
koettiin Sibeliuksen aikana enem män koko sairaalan puutarhaksi kuin hänen
edeltäjänsä aikana.

PUISTON VIRKISTYSKÄYTTÖ 1900-LU\"UN ALUSSA
Laaja puistoalue tarjosi virkist) stä niin potilaille kuin henkilökunnallekin.
Ylilääkärin puutarhan lounaispuolella ob a 1850-luvun jälkeen rakennettu
katettu keila rata oli edelleen käytössä. Tämän eteläpuolelle Patterinmäelle
johtavan puistokäytä\ än varrella rakennettiin vuosisada n alussa tenniskenrtä.
Lapinniemen alueella oli vuosisadan alussa neljä uimahuonetta. Naisporilaat
kävivät uimassa "Venetsian" kalliolla olevasta uimahuoneesta ja miespotilaat
pikkusaarta (Morsian)vasrapäätä olevasta rajatusea uimarannasta. Henkilökunnalle
oli uimahuone lähempänä Salmisaarta ja lääkäreille Patterinmäen rannassa.
Patterinmäki oli suosittu henkilökunnan kahvikestien ja pikkujuh lien
pitopaikka, jolta avautui hieno näköala aavalle merelle. Kuvausten mukaan
28

Sairaalan uimahuolle Morsian -sam·ta
vastapäätä Lapimziemelt länsireuna//a.
(HKM kuva-arkiw)

siellä oli vielä vuosisadan alkukymmenillä puoliympyrän muotoinen rasanne
pensasisturuksineen. Alhaalla rannalla oli juhannuskokon paikka.
Christian Sibelitts järjesti ulkoilumahdo//imudet

N iinkutsutulla lippukalliolla, jonka laella siis oli sairaalan lippma nko,

levottomi//e potilaille aitaama//a potilassiipim

"oli puiden ympäröimä suuri kivinen pyöreä pöytä, jon ka ympärillä talon väki

merenpuoleiset llztrmialueet oleskelualueeksi.

kesäisin joi kahvia ja ihaili auringonlaskua. Laskiaisena sieltä lasketelriin keikalla

Ku vassa suljetun osaston potilaita sairaalan
sisäpihalla 1930-luvulla.
(Lapi• lahden sairaalan kuva·nrl 'sto)

alas jäälle". (Achtl, 1974. Sihvdn,/97 1)
Lippukallion lehmusryhmä ja pyöreä pöytä sekä lipputa ngon tukirakenteet
ovat edelleen olemassa, murra lipputanko on siirretty Venetsian kalliolle.
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ALUELUO\'UTUSTEN ENSIASKELEET

Vie1·einen sivu: Kauptmgimnittausosastoll kartta

Sibeliuksen } lilääkärikauden aikana vuodesta 1909 lähtien ryhtyi Helsingin

Lapimziemestä lokakuu/ta 1918. Sillisellä merkityt

kaupunki ajamaan Lapinlahden alueen käyttöoikeuden siirtämistä valtiolta

lisäykset tebty 22.9.1937. Karttaan 011 me1·kitty

kaupungille. Asiassa ederriin 1910-luvun lopulla kun Lapinniemen eteläisen

mitattuja pinta-aloja ja rajaviivoja alueluovrltttksia

ranta-alueen käyttö alkoi käydä k aupungille tärkeäksi kaupungin kasvun ja

ajatellm. (HKA )

teollistumisen myötä. Ensimmäinen merkki tästä teollisesta toimi nnasta oli
puistoalueen kaakkoisnurkkaan vuonna 1917 kaupungin luvalla sijoitettu
t-.1ersähallituksen halkotarha, joka sijoittui Ruoholahden rannan niityille. 1920luvulla aloitettiin selvitykset Helsingin satamaolojen järjestämiseksi, jolloin
Lapinniemen aluetta harkitaan vaihtoehtoisena sataman sijoiruspaikkana.
Merholman (Salmisaaren) ja Lapinniemen asemakaavaa valmisteltiin aktiivisesti
vuodesta 1918 alkaen, ja samanaikaisesti käyt iin neuvotteluja valtion ja
kaupungin välisen t ilusvaihtosopimu ksen tekemiseksi. Tämä heijastui myös
sairaalan toimintaan siten, että ylilääkäri Sibelius menetti vuonna 1921 oikeuden
pitää kasvitarhaa.

(Arhrl 1974. Sibr'. " 1921, KHKK 1909,1910.1917. 1918. 1921)

C hristian Sibelius kuoli heinäkuussa 1922. Hänen jälkeensä nimitettiin
Einar Anttinen virkaa teke\'äksi psykiatrian professoriksi.
Sibeliuksen ja Fabritiuksen kausien väliselle ajalle sijoitt uu sairaalaapulaisena vuodesta 1923 coimineen Neiti Hilma Viherkallion muisto sairaalan
puistoalueesta:

"Puisto oli laaja, Salmisaareen ulottuva alue. Oli metsää, niittyjä ja
kauniita kallioita sekä erityisesti Patterinmäki. Tältä mäeltä oli laaja näköala
Suomenlahden ulapalle. Patterinmäelle jokainen meni mielellään ihailemaan
kesän kauneutta ja syksyn myrskyjä. Montaa v uotta emme kuitenkaan

Ilmakuva vuodelta 1922. Albaalla vasemmalla
Patte1·inniemi. (HKM · uvn-nrl · ro)
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saaneet enää ihailla Patterinmäen kauneutta, kun kaupungin isät tarvitsivat

Ilmakuva vuodelta 1924. Keskellä Lapilmiemeä

puistoaluetta omiin tarkoituksiinsa." rs:nvo!, 1911)

erottuu selvästi kuusiaidalla rajattu ylilääkärin
prwtarha. (HK.\1 kuva·arkisro)
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VII
YLILÄÄKÄRI
HARALD FABRITIUKSEN
AIKA 1925 -1946

Fabritius teetti ensimmäisinä virkavuosinaan 1925-27 ja 1930 sairaalassa
paljon korjauksia. Puucarhassa mainitaan hänen työkseen mm. pohjoisrannan
hopeapajurivin istuttaminen 30-luvun puolivälissä.

PATTERI NN IH.11 JA RUOHOLAHDEN RANTA
SIIRTYY KAUPUNGILLE
Fabritiuksen aikana sairaalan ympäristö muuttui ratkaisevasti, kun sen puistoalue
pieneni alueluovutusten mrötä alle puoleen alkuperäisestä koostaa n.
Vuonna 1925 valmistui Lapinniemen eteläosan ja Salmisaaren asemakaava.
Samana vuonna tehtyje n ensimmäisten alueluov utuks ien kautta sairaala
menetti eteläosastaan Patterinniemen ja sen lähellä ole\ at puistoalueet, yhteensä
9,2 ha.

(KHKK 1925)

Ylilääkärin kuusiaidalla rajattu puutarha jäi vielä niukast i sairaalan aidan
sisäpuolelle. Sairaalan pyynnöstä aluerajaus suoritettiin siten, ecrä puutarhan
länsipuolella sijaitsevat kei larata ja lato jätettiin sairaalan puolelle.
i:,.,,,Dm..) n Rnkt

us~onttor: r Satan 'lOJilSton

(H,/Jingin

:f 'rjt l'roftssori Fnh iriuJ.st .'! 21.5. 1926)

Tenniskenttä jäi sen sijaan aidan ulkopuolelle. Uusi tenniskenttä perustettiin lähemmäs päärakennusta, paikalle, jossa nykyisin sijaitsee asu inrakennus
Koivula. Patter inmäellä sijainnut kivipöytä pelaste ttiin muua lle puisroon.
(AdHI/974, Si;JVu' t 1971)

PUISTOALUE 1920-40 LU\'ULLA
AIKALAISTEN KUVAILEMANA
Jonkin ai kaa Fabritiuksen virkaanastumisen jälkeen vie ra il i sa iraalassa
professori Fabritiuksen kutsumana Suomen KU\ alehden reporcreri tutustuen
sairaalan toi m in taan. Kierros ulottui myös ulkoalueille, joista kirjoitetaan
seuraavasti:

"Ulkona puistossa kävelivät hermopotilaat ja toipilaat. Toiset istuivat
penkeillä ja keskustelivat. Kaikki oli rauhallista ja hiljaista. Puistoakin on
viime aikoina järjestetty uudelleen ja uusia istutuksia laadittu. Ei ole epäilystä
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siitä, etteikö tämä kaikki olisi tarkoituksella järjestetty. Rauha ja lepo ne
ovat sittenkin muiden hoitomenetelmienkin kehittyessä pysyneet yhtä tärkeinä
parannuskeinoina. Rauhaan ja lepoon tähtää myös kaunis ympäristökukatUn levottomalla osastolla." rs.l·,,offf IriJ

Fabririu ksen aikana apulaisylilääkärinä toimineen Einar Annisen poika
Erik E. Anrrinen kuvaa elävästi lapsuusaikojensa >mpä risröä ;

"Kaikkein rakkain alueemme oli ns. professorin puutarha ja sen takaiset
laajat alueet. Itse puutarha, jonka professori Saelan oli luonut (Fahlander oli
perustanut, huomm<t. kirj.), oli jo sinänsä suuri tiheän ja korkean kuusiaidan
ympäröimä salaperäinen maailma. Sen ruutanalammet, lehtimajat, tiheät
Lumimarjapensaistot, kirsikka- ja päärynälehdot, kyhmyiset iäkkäät ja
valtavan suuret lehmukset antoivat kuvan vanhasta, jo villiintyneestä ja
häviiivästä kulttuurista . .. Puutarhan länsipuolella nykyisen Alkoholiliikkeen
rakennuksia kohden oli mahtava lehtikuusi-ja mänt)'metsäalue ja itäpuolella,
hautausmaihin piiin niitty suurine vanhoine tammineen .
... Keväät ovat erikoisesti jääneet mieleeni. Silloin lumien sulaessa
aurinkoisessa suojaisissa paikoissa professorin puutarhassa puhkesivat Lumikellot
ja scillat kukkaan. Näihin liittyi pian joukoittain valko-, kelta-, ja sinivuokkoja
sekä hiukan myöhemmin hennon arvokkaita kirjavia pikarililjoja, jotka siellä
täällä nostattivat esiin valkeat tai violetit ke/Lonsa. Sen jälkeen kukkivat
kuusiaidan siimeksessä keltapeipit Galeobdolon luteum, nuo harvinaisuudet,
joita botanistit kaukaa kävivät katsomassa. Saman huomion sai osakseen myös
erikoinen Veronica-Laji nimeltään beckabunga, jonka pieni kasvualue oli
professorin puutarhan kuusiaidan alla kulkevassa ojassa. Kallioilla kasvoivat
jokseenkin kaikki meidän ilmastossamme menestyvät Cedum-Lajit sekä
muut kalliokasvit ja puiston lehti- ja havupuusto oli runsaslajinen ja
erinomaisen mielenkiintoinen. Jokseenkin kaikki ulkomaiset puut tai eri
puolilta maatamme. esim. Ahvenanmaalta ja Lapista, siirretyt muut kasvit
olivat prof Saelanin paikalle hankkimia ja erikoiselLa pieteetiliä oli hän myös
suhtautunut alueen alkuperäiseen kasvillisuuteen.
Linnut muodostivat meille pojille kuitenkin ehkä vielä suuremman
harrastuksen kuin kasvit. Kevät oli senkin vuoksi juhla-aikaa. Sen sumuiset
lämpimät yöt ja aamut toivat parvittain muuttolintuja Suomenlahden
ylitse Lapinniemen rantavesiin, niityille ja metsikköihin ... havainnoista
mieliinpainuvimmat Liittyivät Lapin ja Jäämeren linnustoon, mutta nähtiinpii
joskus joku pähkinähakkinen tai kuningaskalastaja ja eteläisimpiäkin lajeja
ja erikoisesti ovat monet jalohaukat ja pölföt sekä lahteen eksynyt valaslaji,
pyöriäinen jääneet muistiin.
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. .. Puistossa oli kaikkea mitä luonnosta kiinnostunut saattoi toivoa.
Lisäksi kalastimme haukia ja kuhia, ankeriaita ja lahnoja, poimimme sieniä,
ratsastimme sairaalan hevosilla ja elimme aiLtn kuin maalla." lA

' ri·r< : 19~81

PUISTOALUE PIENENEE EDELLEENYLILÄÄKÄRIN PUUTARHA KAUPUNGILLE
Vuonna 1926 vahvistettiin Lapinlahden ja Salmisaaren asemakaava. Vuoden 1927
tammikuussa tehtiin valtion ja Helsingin kaupungin välinen tilusvaihtosopimus,
jossa valtio luovuttaa Lapinniemen keskiosasta 60 040 m~. Alueiden luovutusajaksi merkittiin sopimuksessa vuosi 1936. Tässä sopimuksessa kaupunki
sitoutuu suorittamaan sairaalan ylilääkärille korvauksen hänen menettämästään
luonra isedusta, mikäli hän on virassa kun hänen yksityinen puutarhansa
käsittävä Lapinniemen osa otetaan kaupungin haltuun

11\Hf..'K 192 6 . 1927}.

1930-luvulla etenivät Helsinki- Jorvas maantien rakenram issuunn irelmat, ja
1934 maantiesuunn itelma vahvistettiin. Tien linjaus kulki tässä va iheessa
Lapinniemen eteläosassa kaupungin lunasramalla alueella sekä Salmisaaressa.
Ilmakuva vuodelta 1927. 11/nuwo · ·;im k ur•fl-nrkisro)

!KHKK 1934)
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Kesällä 1929 oli Helsingissä Pohjoismainen
psykiatriakongressi. Tämän ensimmäistä kertaa
Suomessa pidetyn kongressin aiheena oli
työterapia. Lounas tarjottiin Lapinlahden
sairaalan puistossa (Achl/974). Tämä samana
vuotma lippukallio" laelta otettu valokuva sattaa
olla kyseisestä tilaisuudesta. (Kuva: A. Rö1· •bag. H A'M

KUVAUS PUISTOALUEESTA
ENNEN VUODEN 1937 LUOVUTUSTA
Hufvudstadsbladetin toimittajan kuvaus 07.07.1936 vierailusta Lapinlahden
puistossa "Lappviken och andra vikar":

"Puisto on saanut kehittyä häiriintymättä Fah!anderin ja Saelanin aikojen
jälkeen, jos sivuuttaa sen pikkuseikan että viime vuosien aikana puistosta
on rajattu pois suuri alue joka on liitetty Helsingin kaupunkiin. Alue, joka
aikaisemmin käsitti 60 tynnyrialaa, on nyt pienennetty 22 tynnyrialaan.
Leveiden, täsmällisten puistokasvien reunustamien pääreittien lisäksi on täällä
kokonainen verkosto kävelypolkuja, jotka kipuavat kallioille ja polveilevat
heinänteolle tuoksuvassa nurmimaastossa. Täällä on pieniä maatilkkuja
hyötykasviviijelyssä, pensaikkoa ja laakson notkelmia. - sekä ennen kaikkea
rantoja, koskemattomia luonnonkallioita jotka matalina kohtaavat meren
aallot tai katoavat vihreään tiheään kaislikkoon.
Professori Fabritiuksen miellyttävällä opastuksella tutustumme lyhyen
kävelyretken aikana puiston tärkeimpiin nähtävyyksiin. Ensin seuraamme
sisääntulokujannetta sen vehreiden latvuksien vilpoisessa suojassa- aina perille
villiviinin peittämän, sisäpihaa rajaavan muurin luo. Keskellä muuria on
!yhdyn kruunaama portti, ja sen läpi saavutaan - muuten aika muhkuraiselle
-pihalle, jossa villiviini kiemurtelee talonseinustalla (.. .) Hiljattain on
ryhdytty myös tällä puolella lahtea helminauhamaisen hopeapajurivin
istuttttmiseen (viittaus hautausmaan rannan hopeapajuihin) .... Sairaalan
ranta lahden pohjukassa on suorastaan tilkkutäkin lailla vuoroin ruohoa,
vuoroin mehevää lehvästöä ja kaiken tämän vihreyden keskellä on vanha
kaivo (... ) Kierrettyämme päärakennuksen sen merenpuoleisesta sivulta ( .. )
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sukeliamme jälleen puiston vehreyteen, jossa huomiomme kiinnittyy lukuisiin
eri puulajeihin ja saavumme kalliolle, jonka taustalla lehmuslehtimaja
kaartuu puoliympyräksi massiivisen kivipöydän ympärille. Kallioita avautuu
ihastuttava veden ja pienten saarien panoraamakuva, joka kuulemma
oli herättänyt mitä innostuneimmat ihailut ulkomaisten psykiatrien keskuudessa, heidän kokoontuessaan aamiaiselle tällä paikalla vuonna 1929
pidetyn pohjoismaisen psykiatriakongressin yhteydessä. Tämä on tyypillistä
saaristonäkymää, jonka viehätysvoima ensisijaisesti piilee sen luonnollisissa
rantamuodoissa ... "

Seuraavana vuonna (1937) sairaala luopuu vuoden 1927 rilusvaihtosopimu ksessa mää ritell) stä Lapin n iemen keskiosasta (50 680 m 2) . Yl ilääkäri
Fab ritius saa korvauksena menettämästään puutarhamaasta 4000 mk
1937).

( KHKK

Tässä yhterdessä sairaalan aidan ulkopuolelle jäävät yl ilääkärin puutarha,

keila rata ja niiden ympäröimät pu istoalueet (vrt. kuva Porkkalankadu!ta) . Jäljelle
jäävä pu istoalue on kuitenkin edelleen suosittu ajanviettopaikka; Sairaalan väki
Kuva Po>·kka/ankadulta n. 193 0-luvulta.

kokoontui juhannuksenviettoon Patterinniemen sijasta Lippukalliolie kivipöydän

(HK\1 kz~ta-arl·.'.to}

ympärille. Näin vietettiin kesän 1937 juhannusta sairaalan henkilökunnan
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yhteisenä kokkojuhlana. Sota-aikana tarjosivat puiston viljelyskelpoiset a lueet
tärkeän lisän henkilökunnan ja potilaiden ruokavalioon. Pieniä muutaman neliön
palsratilkkuja oli sodan päättyessä kaikissa mahdollisissa paikoissa, missä vaan
maa oli viljelyyn sopivaa.

!L" ' Ho. ·"' 19901

Sairaala-alue ei säästynyt sodan tuhoilta. \'uoden 1944 Helsingin suurpommituksissa sairaalan pihalla räjähtäneet pommit särkivät paineaallollaan
ka ikki ikkunat ja ikkunakehykset. "Venetsia" sai täysosuman. Pommituksissa
kuoli neljä ih mistä, mm. puutarhuri. Sairaala-alueella ha' aittiin pommitusten
jälkeen 18 pomm inkuoppaa.

!Acl ·t I974J

Professori Fabritius kuoli sodan jälkeen vuonna 1947.

Sisääntulopihmz numria ja sairaalan seinustoja
koristaa 1940-luvun kuvassa villiviini.
!E.Htinontn. HKM kuvn-m -!iJto)
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Ilmakuva vuod e1ta 1936 · Sairaala-alueesta
vuonna 1925 rajatt:rt Lapi1miemen
.. .
''vtettv;'a
•·akentumtt
etelamen
osa on taJ
J
.. .. Ra;a
· kulkee täpä•·ästi
teollisuuden käyttoon.
Ylilääkärin puutarhan eteliipuolitse.
(HKM i-u lfll·nrki . o)
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Näky mä Lippukalliolie kohti näköalapaikmz
lehtimajaa.
(Grtul Htmgdrd, 2000)
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VIII
YLILÄÄKÄRI
MARTTI KAILAN
AIKA 1948 - 1967

JORVAKSENTIEN (LÄNSIVÄYLÄN) RAKENTAMINEN
Professori Ka ilan aikana maanluovutusasia tul i jälleen ajankohtaiseksi.
H elsinki-Jorvas maanti en (nyk. Län siväylän ) linjausta suunniteltiin
Lapinniemen yli 1958-1959. Liikenneerä suunniteltiin johdenavaksi Lapinniemen
luoteisreunaan rakennettavalle Lapinlahden sillalle. Sillan paikan määrittämisessä
oli esillä eri linjausvaihtoehtoja. Yhdessä vaihtoehdossa esiteniin maantien
liityntätierä kaupungista ulospäin kulkevaksi aivan sairaala-alueen rakennusten
eteläpuolelta länsi-itäsuuntaisesti ja edelleen hautausma iden \ älistä Marian
sairaalan suuntaan. Tämä varaus oli myös uuden maanvaihtosopimuksen pohjana.
Kaupunki teki Helsingin Yliopiston keskussairaalaliiton kanssa sopi muksen 31.7. 1958, jossa se luovu ttaa korvauksena Lapinlahden sairaala-alueen
hall inta- ja käyttöoikeuden H elsingin yliopistoll iselle keskussairaalali itolle niin
kauaksi aikaa kun aluetta käytetään sairaalatarkoitukseen. Samassa sopimuksessa
sa iraala-alueesta erotettiin moottoritiel injauksen alle jäävä osa ja koko sen
eteläpuolella oleva alue. Lisäksi tielinjauksen pohjoispuolelle raja[[ii n alue,
joka on liityntätien suoja-aluetta. Tätä aluena saa käyerää sopimuksen mukaan
sa iraa lan puisrona, mutta sille ei saa rakentaa uusia rakennuksia. Sopimuksessa

Näkymä Porkkalatlkadulta 1950-luvulla.
Yliliiäkiirin puutarhan lelmmsrylnnii
tattstalla keskellä kuvaa.
(HK.l1 kuva-. rlt. ro)
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liityntätien suoja-alueelle jäävistä rakennuksista sovittiin että osa niistä (kaksi
asuinraken nusta, rallirakennus, kappeli ja ruumishuone) saa jäädä toistaiseksi
pa ikoilleen . Portinvartij an asu in ra kennu ksen, kalustovaja n, halkovajan ja
väliaikaisen aurovajan on kaupunki sopimuksen mukaan oikeutettu purkamaan
milloin rahansa.
Tie- ja vesihallituksen suunnitelmat Helsinki-Jorvas maantien rakentamiseks i Lauttasaaren itära nnalta Lauttasaa ren kadulle Yalmisruivat vuoden 1962
kevää llä, tien linj auksen mahdollisrava kaa\ amuutos on päivätty 8. 10.1962,
ja tiesuunnitel ma hyvä ksytty ku lkulaitosten ja yleiseen töiden min isteriössä
28.2. 1963.

(KH:':: 1958)

PUISTOALUE
Puistoalueel la uuden tenni skentän paikalle ra kennettiin henkilökun n an
asu intalo, joka sai nimekseen Koivula.
Kailan ryrär, psykoanalyytikko Eva-Maija Paakkinen vietti osan lapsuudestaan Lapinlahdessa:

... "Alueen luontoon liittyy minulla monia tärkeitä muistoja. lsälläni (Kaila)
oli aivan erityinen, melkein uskonnollinen suhde luontoon. Hän rakasti
puita, kantoi huolta niiden kohtalosta kutsuen itseään "puunitkijäksi ".
Erityisen rakas meille oli ulko-ovemme edessä kasvava pihakoivu. (Koivu on
edelleen olemassa, huom. G.H.)
. . . Isäni oli myös innokas harrastajakasvitieteilijä. Tässä suhteessa hän
jatkoi talon perinteitä. Professori Saelanin puutarhat mainittiin monesti
edelleen. Professori Erik Anttinen, hänkin sairaalan kasvatti, tiesi tarkkaan
mitä alueella kasvoi. Itse muistan elävästi kevätpäivän ns. lipputangonmäellä,
kun silloinen apulaislääkäri, psykoanalyytikko H enrik Carpelan niinikään
innokas botanisti näytti isätieni ja niin myös minulle pientä vaatimatonta
alppitaskuruohoa. Alue olikin todella rehevää ja lajirikasta. Täällä kasvoi mm.
pähkinäpensasta, keltavuokkoa, useampia harvinaisia hanhikkilajeja jne.
. . . Kasvavan lapsen näkökulmasta tämä näyttäytyi uuden toivon
ja innostuksen ilmapiirinä. Rakennus maalattiin ja taloon tullut nuori
innostunut puutarhuri Yrjölä sai kukkapenkit loistamaan. Nurmikkoja
alettiin leikata ja uusia kivikkoistutuksia perustettiin. Nyt alue näytti
silmissäni Lähinnä englantilaiselta linna/ta." (l'nd:Y.inm 1990)
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Ilmakrtva 1930-luvulta tai jälkeen.
Isossa Pässissä sijaiuneen purjebduskerbo11 veueet
koristavat merimaisemaa.
(Lap."•rl l,dm, imnlan k u' :-nrk: to)
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Lapinlahden sairaalan uimaranta.
(Grml Hm •:lrd, 2000)
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VIX
YLILÄÄKÄRI
KALLE ACHTEN
AIKA 1968-91

Helsingin yliopiston psykiatrian professori Kalle Achte nimitettiin HYKS:in
psykiatrian klinikan, eli Lapinlahden sairaalan ylilääkäriksi vuonna 1968. Achte
oli perehtynyt 1960-luvulla m m. Englantiin suuntautuvilla stipendimatkoillaan
työ- ja toimintaterapian uusimpiin sovellutuksiin. Tultuaan nimiteeyksi ylilääkärin
virkaan hän ryhtyi kehittämään näitä hoitomuotoja Lapinlahdessa. Kalle Achren
ansiosta työ- ja toimintaterapiasta kehittyi vähitellen sairaalan keskeinen
hoitomuoto.

MUUTOKSIA TILOJEN KÄYTÖSSÄ
Sairaalan pohjakerrokseen sijoitettiin peruskorjauksen yhteydessä ryörerapiarilar.
Tyhjillään ja pitkään varasrona olleet puiset asuinrakennukset muutettiin musiikkija taideterapian riloiksi. Myös puutarhapalstoilla oli käyttöä ja merkitystä sekä
ohjarussa terapiassa että sen ulkopuolella.
Rauhallista puistoympäristöä käytettiin Achren mukaan usein esimerkiksi
psykoosiporilaiden kunrouruksessa oppimisrerapiaan liittyvänä kävelykohreena.
Suurimmalla osalla potilaista oli mahdollisuus liikkua vapaasti puistoalueelia ja
sairaalan ulkopuolella. Viereisen hautausmaan tunnelma kiehtoi monia ja siellä
järjestetyt opastetue kävelyr olivat hyvin suosittuja.

(Achti)

Toisin kuin edeltäjänsä Kalle Achre ei asunut sairaalarakennuksessa. Tässä
lieneekin syy siihen, ettei ylilääkäri edeltäjiensä tavoin osallistunut puutarhaa
koskeviin asioihin. Poikkeuksena OYat olleet Lapinlahden merkkipäivien viettoon
li ittyvät juhlallisuudet, joihin hänen aloitteestaan on kuulunut aikaisempien
ylilääkärien kunniaksi isrutetut muistotammer. Vuodesta 1971 lähtien, jolloin
vietettiin sairaalan 130 -vuorisjuhlaa on päärakennuksen sisäpihalla joka vuosi
vietetty Lapinlahtipäivän puutarhajuhlaa. Toimintaterapia on järjestänyt silloin
tällöin "viherpäiviä" puistossa. Keväisin ja syksyisin Pro-Lapinlahri-seura on
järjestänyt isturu srapahrumia sekä jokavuotiset sadonkorjuujuhlat puiston
palsta-alueella. (Ht ;.,; • .~; •nJ
Martti Kailan jälkeen ylilääkärin asunto muutettiin edustusriloiksi.
1950-luvulla rakennetun Koivulan ryhjennyttyä 1990-luvulla myös henki lökunta
45

Muistotammen istutus vuo1ma 1984.
(Vnfc: .n<r MiAi!o Jnn Ho/n)

Lapi11lahti-piiiviin puutarhajuhla sairaalan
sisäpihalla 1985.

on kokonaisuudessaan asunut sairaalan ulkopuolella. Tämä on näkyväst i
vaikuttanut puiston käyttöön. Toimimaa ja oleskelua on puistossa aikaisempaa
vähemmän, kun taas autot ja prsäköimipaikar ovat vallanneet alaa.
Sairaalan sisäänkäynnin puoleisen pihan alkuperäi nen kiveys pu reniin
1960-luvulla pihan asfaltoinnin yhteydessä. Mukula- ja nupukivet si irrettiin pohjoisrannan täytteeksi, jolloin sinne samalla rakennettiin rannan suunrainen tieyhteys
puutarhapalstoille. Lehmuskujan asfaltointi on peräisin 1960-luvulta.

(j•.u::-·"' :J

Porttirakennus pureniin 1970-luvulla ja paikalle sijoiteuiin kääntöpaikka.
Kappelirakennus pureniin samoihi n aikoihin. Siitä on enää jäljellä tuoksuvarukkapensaston peinämä kellari.

SAIRAALAN VIIMEINEN PUUTARHURI
\'uodesra 1967 vuoteen 1992 Lapinlahden ja Helsingi n yliopi stollisen
keskussairaalan (HYKS ) puutarhurina toimi Arvo Juurilainen. Hänen
varsinainen tehtävänsä oli puistoalueen hoidon ja istutus röiden lisäksi kasvattaa
16

Lapinlahden ja myöhemmin koko HYKS:in kesäkukat ja muut ryhmäkasvir.
Juutilaisen aloittaessa työnsä vuonna 1967 entisen sikala n paikal le Sibeliuksen
aikana rake n nett u kasvihuone oli vielä pyst yssä. Ku n se purettiin, tilalle
rakennettiin muov ihuone ka sv imaiden ja ka ivon läheisyyteen. Täällä
dendrologiasta kiinnostu nut Juutilainen mm. kasvatti siemenistä tai pisrokkaista
puiston hevoskastanjat ja Manrsu ri an jalopähkinät, tammet, männyt sekä
pajulajit eri puolille puistoa. Luku isat Se rbian kuuset hän hankki erään
potilaan välityksell ä. Hänen ansiostaan Lapin lahden pu istossa on tällä hetkellä
runsaasti 20-40-vuotiaita istutetruja puita ja tämän ansiosta monipuolinen
ikärakenne.
Vuodesta 1980 lähtien Juutilainen toimi H YKS:in klinikoiden puutarhurina.
T uolloin Lapinla hden puuta rhasta oli tullut koko HYKS:in puutarha, jonka
kasvihuoneesta ja lavoilta toimitettiin mullat ruukku kasveihin sekä leikkuu- ja
kesäkukat sisä- ja ulkotiloih in. Ryhmäkasveja kasvatettiin vuosittain noin 11 000
kpl. Erikoisuutena Juutila inen m ainitsee hoidossaan olleet sata ,·erenpisaraa,
joista vanhimmat olivat yli 50 vuotiaita. Ne sijoiterriin talveksi maakellariin
Sairaala nähtynä talli mnäeltä, 1970-luku.
(!..pii ifllult sairaalnn ; w,z.fl. b".rv)

ei kä yksikää n näistä kuollut hänen a ikanaan . Juutilainen as ui "Venetsiassa"
vuosien 1972-79 aikana.
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Puutarhuri Arvo juutilaisen hoidossa oli mm.
sata vermpisaraa, joista vanhimmat olivat yli
50-vuotiaita.
('1ikto }n1>· c '• · 1985)

Lapinlahden poukaman rantaan tuotiin 1980-luvulla HYKS:in kaivuukohteista runsaasti ylijäämämaita, jolloin matalan poukaman rantaviiva vähitellen
siirtyi ulospäin.
Vuonna 1990 HYKS:in puutarhuriksi jaJuutilaisen esim ieheksi nimitettiin
Väinö Mikkola.
Ajan vaatimukset edellyttivät puiston hoidon tehostamista ja \·ähentämistä.
Tämä ilmeni niin istutuksissa kuin hankinnoissakin. Istutuksissa suositti in
harvoja lajeja, etupäässä pensaita. Taimet ja kesäkukat hankittiin taimistoilta
ja kauppapuutarhoista, jolloin Lapinlahden sairaalan kasvihuone katsottiin
sairaalan kannalta - ja sittemmin myös puutarhuri Juutilainen- tarpeettomiksi.
Puutarha-alue pieneni nykyiseksi viljelypalsta-a lueeksi, jonka palsroista on
vuodesta 1990 lähtien peritty piemä vuokraa. HYKS:in puutarhurin roimi
lakkautettiin kokonaan vuonna 1996.
Kalle Achten jälkeen Lapinlahden sairaalan ylilääkäriksi nimitettiin
professori Ranan Rimon.
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X
YHTEENVETO

PUISTON PERUSTAM INEN
Kun Lapinlahden sa iraala valmistui vuonn a 1841 , sitä ympäröivä puistoalue
käsitti koko Lapinniemen yhteensä noin 17,5 hehtaaria. Sekä pinta-alaltaan
että maisemallisilta lähtökohdiltaan tämä alue oli verrattavissa samoihin
aikoihin perustettuun Kaivopu istoon. Tuolloin 160-vuotra sitten oli kyseessä
kansainvälisessäkin vertailussa aivan uudentyyppinen laitosrakennus, jonka
senaatin määräyksen mukaisesta rakennustyön käynn istämisestä huolehtivat
Lääkintöhallituksen pääjohtaja Carl Danielvon Haartman, lnrendentinkonttorin
arkkitehti Carl Ludvig Engel ja maaherra Gustav Mauritz Armfelt. Esittäessään
vuonna 1835 sairaalan sijoittamista Helsingin Lapinlahden äärelle äskettäin
(1829) perustetun Lapinlahden hautausmaan länsipuolelle von Haartman ja
Engel korostivat paikan rau hall isuutta kaukana "s uu ren kaupungin melusta
ja kansanjoukoista". "Ihanan sijaintinsa, syvien vesiensä ja hyvä n lähteensä"
vuoksi Lap inn iemi tarjosi er inoma iset puittee t sek ä ra kennuksi lle että
mielisairaanhoidossa tärkeille "promenadeille". Oleskelu luonnossa, merikylvyt,
fyysinen puutarhatyö ja kaunis rauhallinen ympä ristö näht iin 1800-luvun
psykiat riassa ensiarvoise n tä rk einä p o ti la iden terveht ymis tä ed istävinä
tekijöinä.

PUISTON ALKUVAIHEET
Pu iston is t utu st yöt käynniste ttiin jo ennen rake nnu stöitä kaunista m aan
kaupunkilaisten soranortojen jäljiltä rumenrunut paikka sairaalan käyttöön .
T uolloin a lue m yös aidattiin m antereen puolelta korkeall a laura-a idal la.
Lapinlahden puisrolle ei ole tiettävästi silloin eikä myöhemminkään laadittu
erityistä puisrosuunnitelmaa. Sen jäsenrelyä voidaan pitää sairaa lan ensimmäisten
ylil ääkäri en Leonard Fahlanderin (1841-68) ja Anders Thiodolf Saelanin
(1868 - 1904) kii nnos tuksen ja määrätietoisen ohjauksen saavutuksena. H e
olivat yksityisestikin innokkaita puutarhanhoidon harrastajia. Saelan oli lisäksi
arvostettu kasvitieteilijä. Puisron ideoinrii n ja jäsentelyyn on alussa myös saattanut
vaikuttaa ylijohtaja von Haartman , jonka toiminta Lapi n la hd en sairaalan
syntyyn, paikan valintaan ja rakennuksen sisältöön oli ollm ratkaiseva.
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Lähtökohdiltaan karusta kal liomaisemasta luotiin tuon ajan hyötynäkökulmia ja kauneusihanteita vastaava vehmas puisto. Niittyjen ja istutuksien
perustaminen edellytti mittavaa työtä kivien raivaamisesta täyttömaan ja m ullan
lisäämiseen. Rakentaminen jatkui ylilääkärien johdolla ja porilastyön avulla
yhtäjaksoisesti 40 vuotta aina 1870-luvulle asti. T ämän jälkeen potilaita ei enää
sairaalan uudistuksista johtuen voinut käyttää ulkot}össä.

PUISTON PIIRTEET JA KÄYTTÖ
Tj·ylillisesri sairaalapuisto edusti 1800-luvu lle ominaista mai sem apuistoa,
maatäytöillä aikaansaatua avo inten ni itryjen, puuryhmien, metsiköiden
ja avokallioiden muodostama kokonaisuutta, jossa luonnonkasvillisuutta
täyden n ettiin run sai ll a jalo puuisturuksi ll a . 1800 -luvun lopun karttoj e n
m ukaan niemen lounaisosa oli luonnonmukaisempi kallioiden, kalliomäntyjen
ja lehtomaisten metsiköiden vyöhyke. Avointen niittyjen, peltotilkkujen ja
jalopuuistutuksien osuus oli suurempi puiston keski- ja itäosassa. Kaiken
kaikkiaan niittyjä oli 1/3 puiston pinta-alasta. Ruohol ahden rantaan viertävillä
n ii tyillä kasvoi kuvauksi en mu kaan runsaasti rammia. Kallioisen maaston
täyttötöitä ei tehty ensisijaisesti puiston kaunistukseksi keskieurooppalaisten
tyyli-i hanteiden jäljittämiseksi, vaan viljelykelpoisen maan lisäämiseksi sairaa lan
tarpeita va rren. Pehmeästi kaareilevar puistOtiet ohjasivat kulkijaa merinäköalaja oleskelupaikoilta toisille sekä erilaisten toimintojen ääreen. Puistossa sijaitsi
1900-luvun a lussa mm. keilarata, tenniskenttä, neljä uimahuonetta ja ainakin
kolme levähdys- ja näköalapai kaksi rehqä lehtimajaa. Satunnaisesti yli lääkäri
järjesti puistossa jopa metsäsrysrilaisuuksia. Alueen keskiosassa oli ylilääkärin
puutarha, joka erityisesti Saelanin aikana lienee ollut kasvitieteellinen nähtävyys.
Sairaala luopui puutarhasta vuonna 1937 kymmenen vuotta aikaisemmin
kaupungin kanssa tehdyn tilusvaihtosopimuksen mukaisesti. Puutarhassa olleet
Saelanin vuonna 1874 istuttaman lehtimajan lehmukset säilyivät elinvoimaisina
Länsiväylän ajokaistojen keskellä aina vuoteen 1999 asti, jolloin ne kaadettii n
uusien liikennejärjestelyjen tieltä.

SAIRAALARAKENNUKSEN SIJAINTI JA PIHAT
Sairaalan päärakennus sijoitettiin niemen suojaiselle puolelle, kuitenkin niin
lähelle rantaa, että rakennuksen porilassiipien kehystämä näkymä luoteeseen
säilyi a' oimena. Suuresta koostaan ja symmetriastaan huolimatta tämä C.L.
Engelin suunnittelema empirerakennus ei korosta itseään monumentaalisuudella
vaan pyrkii pikemminkin Yastaanottamaan rulijan lempeästi rantamaiseman
kauneu sa rvoja ja puiston polveilevaa ma as toa kunnioittaen. Ne liriviscn
lehmuskujan reunustama sisääntulotie kaartuu lahdelle päin ennen kuin se
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ohj aa rulijan alempana ku mpareen ta kana olena ra kennusta ja sen porttia
kohri. Tällä taitavalla sijoittamisella rakennus ikäänkuin välttää herärtämästä
pel koa lähestyvän ihmisen mielessä. Sisäpihalla ja rakennuksessa oleskelevan
mielentilaan vaikuttaa rauhall inen näkymä merenla hdelle.
Alu nperin m uuri lla, myöhemmin säleaidall a rajatun etupihan katteena
oli mukulakiveys, jossa kapeat k u lkuväylät ol i erotettu nupu kiveyksellä.
M uku lakiveys purettiin 1960-luvulla kun piha asfalroiriin.
M eren puoleisen sisäpih an muotokieli noudatti rakennuksen sym merriaa.
Soikion muoroinen nurmiparrerri puu tarhan keskellä symmerrisine kukkaistutuksineen korosti näköyhteyttä merelle. Potilaiden ulko-oleskeluun tarkoitetun puutarhan penkit sijoittuivat sei nusroille. Kun rakennuksen potilassiipiä
ylilääkäri Sibeliuksen aikana jatkettiin merelle päin, rajattiin niiden vä linen
rila aidoilla. Sisäpiha m uuttui suljetummaksi, mutta rauharromammat potilaat
saivat mahdoll isuuden oleskella ulkona.

SAIRAALAN PUISTON
KU LTTUURIH IST ORIALLINEN MER KITYS
Lapinlahden sai raala on tällä hetkellä vanhi n Suomessa alkuperäisessä käytössä
oleva sairaalarakennus ja se kuuluu maailmassa kuuden vanhimman edelleen
kär rössä olevan psykiatrisen sairaalan joukkoon. Kaupungin kasvu on vuosikymmenien aikana syönyt niemen puistopinta-alasta yli puolet. Maineikasra
ja kasvillisuutensa vuoksi arvokasta yl ilääkärin pu utarhaa ei enää o le kuten
ei myöskää n Patteri nniemeä ja avomerinäkymää lounaaseen. Mutta sä ilynyt
osa ja siihen oleellisesti kuuluYa merenlaht inäkymä lämeen ja luoteeseen on
vakii nnuttanut asemansa sairaalaa ympäröivänä rauhallisena kokonaisuutena.
Lapinlahden puisto on yhä säilyttänyt arvonsa tämän ympäristötyypin merkittävänä edustajana ja edelläkävijänä Suomessa. Puiston merkitystä korostaa se,
että puutarha nho ito on ollut kiinteä osa Lapin lahden sairaalan porilashoidon
historiaa. Eläviä esimerkkejä tästä perinteestä ovat puistossa säilyneet Fahlanderin
ja Saelani n aikana porilastyönä istutetur puut sekä lahden pohjukassa sijairseYat
myöhem min Sibeliuksen aikana (1904-22) perustetut viljelypalstat. Vuoteen
1992 asti täällä kasvatettiin niin kesäkukat kuin leik kuukukar koko yliopistollisen
kesk ussai raalan tarpeisiin. Puutarhanhoidon perinteestä kertovat myös puutarhan
poikkeuksell isen vanhoista verenpisaroisra säilyneet yksilöt.
Puiston kasvillisuudesta tehdyssä erillisessä selvityksessä korostuu vanhojen
ruohovartisten k ulttuu riseuralaislajien, ha rvinaisten mu ina isrulokkaiden ja
erikoisten uustulokkaiden runsaus. Kasvilajien kokonaismäärä on yli 400 joista
ruohovarrisia noin 300. Erikoista Lapi nlahden puistolle on mm. runsasl ajineo
kall iokasvil lisuus pui ston erelärajalla. Joukossa esiinryy Saelanin tuomat
valko- ja kaukasianmaksaruohor ja pystykiurunkannus. Kall iolla esiintyy
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Helsingin seud ulla harvinaista nurmilaukkaa (Allium oleraceum). Eri puolilla
p uistoa kasvavaa 1800 -luvu n viljelyksist ä perä isin olevaa m ukulaki rveliä
(C h ae rophyll u m bulbos um) ei mu ualta H elsin g is tä löydy yhtä Jaaj ana
esiintymänä.
H elsingin puistoalueiden joukossa Lapinlahden puisto o n ainutlaat uinen
sä ilyneen historiallisen käyttötarkoiruksensa, sijaintinsa ja poikkeuksellisen
rikkaan kasvill isuutensa vuoksi.

SUOSITU KSET, PUISTON SUOJELU
Lapi nlahden vanhat sairaalarakennukset suojelt iin vuon na 1993 rakennussuojelula in nojalla mu tta sairaalaan historiallisesti kuu luvaa puistoa ei tuolloin
vielä liitetty suojelu päätökseen. Nyt laadittujen pui ston historiaa ja kasvillisuutta
koskevien selvit yksien pohjalta on perustelt ua täyd entää kohteen suojelua
liittämä ll ä puisto ja siihen liitt yvä rau hall inen meren lahtinä kymä osaksi
kulttuu rihistoriallisesti merkittävää sa iraalaym pärisröä. T ä rkeää on puiston
rilall isen rakenteen, eli avointen ti lojen ja puu- ja pen sasryhm ien luo man
vaihtelun säilyminen sekä ka svillisuud en ra kenteen ja arvok kaan lajiston
suojelu. Näiden arvojen turvaamiseksi tulevaisuudessak in puistolle tul isi !aaria
rksiryiskohtaisempi hoito-ohjelma.
Fahlanderin ja Saelanin aikana isrutetu ista puista on vielä jäljellä useita
elinvoimaisia yksilöitä. Näiden kookkaiden pu iden ja maaston topografian
an siosta Ruohola hd en raken nu sh ankkeet ja Länsiväylä ovat visuaa liselta
va ikutukseltaan pysyneet sairaalasta tarkasteltuna taka-alalla . Puistoalueen
rauhall inen t unnelma ja eheys o n siis mittavasta rakentamisesta huol imatta
toistaiseksi säilynyt. Puu t ovat ku itenkin jo va nhoja ja erity isesti eteläosan
rajapu iden poistu mi nen siirtäisi u usien toimisto ra kennuks ien maisemaa
lähemmäksi sairaa laa ja keskemm älle puistoa. Pui ston Juonreen kann alta
Ruoholahden pohjoisreunassa on jo saavutettu ääri raja, jon ka jälkeen ma hdolli nen lisärakentaminen Länsiväylän pohjoispuolella alistaisi puiston niiden
hall itsemaksi ympäristöksi.
Yksi keskeinen tavoite puiston suojelussa on ranta"} öhyk keen säilyminen
rakentamattomana, riippumatta sairaalan mahdollisesta käytöstä tulevaisuudessa.
Pu istoalueen hahmottaminen edellyttää että nykyinen kantakaupungissa lähes
hävi nnyt luon nolli nen rantaviiva vaihtelevine maastomuotoineent yhdessä
rauhallisen merenlahtinäkymän kanssa säilyvät puiston osana. Länsiväylän
pohjoispuolelle sijoittuvaa uutta kevyen liikenteen raittia ei tulisi johtaa sai raalan
puiston rantaan.
Pu iston arvon kannalta Lapinlahden alueen säilyminen sairaalakäytössä
olisi toivottavaa. Mikä li sairaalaraken nusten käyttötarkoitus muuttuu, tul isi
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Lapinlahden sai raalan kaivo y mpäristöineen
vuonna 2 000.

( (;rml Ho.

zå 1. 2000)

sa iraa lapuistoa tarkastella osa n a ko ko läm is en kant akau pu ngin ju lkista
pu istovyöhykettä ja virkistyskäyttötarpeita. T ällöin tulisi myös m ääritellä keinot,
joill a arvokkaalle mutta k ulutukselle aralle puistolle om ina inen rauhallisuus sekä
sen mon ipuolinen kasvillisuus voidaan säilyttää. Yhtenä edellytyksenä olisi alueen
läpikulkuliikenteen estäm inen ja puis ron aitaaminen. LänsiYäylän puoleisella
sivulla aitauksen tulisi olla paikan luonteeseen sopiva arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja sama lla liikenteen m elulta suojaava muuri. Saapuminen puisroon
portin kautta ja pu isron sulkemi nen yöksi o lisi selvä osoitus puistoalueen
erityislaadusta. Tällaisen järjestelyn esimerkkejä ovat kasvitieteelliset p uutarhat
yleensä, Helsingin Leninin puistO ennen vuotta 1986 sekä julkiset arvopuistOt
Pariisissa ja useassa muussa Euroopan suurkaup ungissa.
Sairaalarakennukses ta ja Lippukallio ita avau tuva rauha ll inen näkym ä
veden yli kallioJuotoja (Hietaniem en karit) ja saaria (Morsian ja Su lhanen) kohti
on vieläkin koettavissa. T ämän sairaa lamiljööseen historiallisesti kuuluneen
m erenlah t inäkym ä n säily m inen tulisi varmistaa osan a laajem paa rantoj en
kokonaistarkastelua ja sairaalan p uistaalueen suojelua .
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Paneriniemi

ranraniiryr, joilla kasvoi rammia

Lapiulahden sairaalmz puistoalue 1900-luvun alussa.

ltiityt, myöh. myå kasvimaat

kaalimaat
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lääkä1·ieulmiesten uimahuoue

juhan11uskokkopaikka
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ylilääkärin puutarha

LAPINLAHDEN SAIRAALAN PUISTO 1900-LU\'UN ALUSSA, leikkaus 1:2000

avoin niirry, taustalla Iippukallio

päärakennus

Lapinlahden ranra

LAPIN LAHDEN SAIRAALAN PUISTO \'UONNA 2000, leik kaus 1: 2000
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Lippukallio

-----------

oleskelupuutarha

~

sairaala rakennus

1

Lapi nlahden ra nta
1

Lippukall io on aina ollut puiston
tärkeimpiä paikkoja ja ainoa

Oleskelupuutarha on suojainen

Sai raalarakennuksen potilassii-

Lapinlahden ranta on alkupe-

paikka rakennuksen aurinkoiset-

pien ikkunoista ja sisäp uu tar-

räisen p uiston ainoa rakennettu

juhlap a ikka sen jälkeen kun

la eteläsiv ulla. Maisematyyliä

hasta avautuu saaris tonäköala

(pengerretty) ranraosuus. Ho-

Seu rasaarenselälle.

Patterinmä k i oli menetetty.

edustava hoidettu puutarha. Al-

Täällä vietettiin juhannusjuhlat,

kuperäisis tä istutuksista puut

laskiaiset, puutarhajuhlat jne.

ja osa pensaista sä ilyneet mutta

peapajut on istutettu 1930-l uvulla.

kukkaryhmät hävinneet. Näkym ät Seurasaaren selälle ja puiston
sisäosiin.

Paikan tunnelma on toistaisek-

Engel in rakennuk sen rajaama

s i sä ily n yt. Sen t urvaam inen

merenlahtinäkym ä on osa ra-

ed ellptää vä ljyyttä lehmus-

kennuksen ja sairaalan h istoriaa.

ryhmän ympärille sekä kumpa-

Sen säilymistä tulee vaalia.

reen muodon sä ilymistä ehjänä
puiston nykyiselle rajalle asti.
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JATKOSEL\'ITYKSET,
PUISTON KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA
Arvokkaan sairaalapuistOn suojeleminen edellyttää tämän hiscoriaselvityksen
lisäksi yleissu unnicelman, jossa tarkemmin määr itellää n käytröä koskevat
rajoitukset, kohteen kunnostusperiaaneet, pysäköinoin ja liikemeen järjestely,
puistOn restauroinnin periaarreet sekä kasvillisuutta koskeva hoito-ohjelma.

Mahdollinen lisärakentaminen
Käyttö- ja hoitosuunnitelman tuli si ottaa kantaa myös t}hj illää n olevien
rakennuksien (Koivulan ja lämpökeskuksen) rakennusoikeu ksien mahdolliseen
sä ilymiseen. Lisärakennusoikeurra ei tulisi osoirraa puistoon eikä sen reunoille.
Puiston luonteeseen vaikurravat ratkaisevasti juuri rajalla sijaitsevat puiston
kallion lakikohdat, joista toinen on maineikas "Lippukallio" ja joilla kasvaa
runsaasti Saelani n tuomia kalliokasveja.

Puiston kunnostus
Puiston ammarrimaisen hoidon vähenem inen, kasvillisuuden ikääntyminen sekä
autoliikemeen eri muodot haittoineen sekä varsinkin u udisrakentami nen alueen
etelärajalla ja sen mukanaan aiheuttama kulutus ovat johtaneet pu iston ilmeen
rapistumiseen. Kunnostussuunn itelman keskeisiä tavoirreita ovat pysäköi nn in
järjestäminen muualle kuin puiston arvon kan nalta tärkeän rakennuksen
eteläseinustan vyöhykkeelle. Suunnitelmassa tulisi myös käsitellä lähdekaivon
ympäristöä, rantavyöhykerrä sekä sen pohjoispuolella sijaitsevan niemekkeen
kunnostamista.

Koirapuisto
Nykyisen koirapuiston siirtäm istä puiston ulkopuolelle on sekä hautausmaan
errä puiston tunnelman ja puuston säilymisen kannalta suotavaa. Koirapuisrolle
tu lisi oso ittaa uusi sija intipai kka lä he mpänä Ruohola hd en tai Kamp in
asuinkorrreleita.
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LIITE l.

LAPINLAHDEN SAIRAALAN PUISTOALUEEN
KRONOLOGIAA 1835- 1968

Lähteet: pääasiassa H . Rosen 1998, 2000; Kalle Achte 1974, 1991;
KA Kartrakokoelmat, KA Rake nnushallituksen a rkisto. Tämän ju lkaisun
kuvituksessa käytetyt pi irustu kset on merkitry lihavaidulla tekst illä.

1775

Helsingin karua, C . H agström 1775

(Kaur unginn rkisto: KV. Knupung ·n-

miu,w.sOJ ':Sio, Historiall:ut ]ltiJkartnt n:o 16 1.'12)

1835

Senaatin siviiliasiain toimituskunta asettaa komitean kehittämään
mielisairaanhoidon järjestämistä Suomessa

Lääkintöhallituksen pääjohtaja Carl Daniel von Haartman val itsi
yhdessä Carl Ludvig Engelin kanssa mielisairaalan paikaksi Lapinlahden (kustannusa rvio ja ehdotu s 12.9.1835). Lapinniemeltä
oli jo varattu 3 h a maata kaupungin ven äläisen sotilassairaalan
hautausmaaksi ns. Myrenin niitystä.

17.6.1835

Project till ett D århus arr uppföras af Sten invid Lappviken nära
Helsingfors Stad 1 Sairaalan päärakennus, rakennuspiirusrukset, ei
asemapiirtosta, C.L. Engel

1835

(KA, RakH !IIu 64.1-8. 56 M 6/4: Rosh 1988)

Project till ett Dårhus att uppföras af Sten invid Lappviken nära
Helsingfors 1 Sairaalan päärakennus; 1. ja 2. kerros, käännetty
peilikuvaksi

17.6. 1835

(KA, Rn/.·H lllrn 65 11 -12 (9-10) 56 M 6 J; Rosln 1988)

Ritning tili ett Tvätthus och en Uthus Byggnad af Träd för den
invid Lappviken nära H elsingfors projecterade Dårhus inrättning

1 Pesula ja ulkorakennus, rakennuspii rusrukset, ei asemapiirrosta,
C.L. Engel (KA.

1836

R11kH /1/rn 61./-2. 56.'4 6. .f; Rosln 1988)

Keisari Nikolai I: n käskyki rje. Sairaalan rakentaminen alkaa.
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-8.11.1836 Myönn etty lu pa valvojan palkkaamiseksi rakenn ustyömaa lle.
Hänen tehtävänään on rakennustyön valvonnan lisäksi mm. puiden
istuttaminen.

06.02.1837 Muu rari Th. Lindholm aiotaan palkata vartijaksi (ja muurauströn
va lvojaksi).

n.1837

Helsingin kart ta, C .A. E ngel 1 väritetty käsipiirustus; mm.
Lapinniemi ennen sairaalan rakentam ista (KA. H•l.inki 6.312D 19 ·~J

1837

Karta öfver Lappvik- Udden, belägen invid Helsingfors Stad, och
ägnad tili utrymme för ett Hospital för Sinnessvaga, 1837, C.W.

Gyldt!n (J:rwpu"g;,lll, ;..fsro. Kn .pur.~ ·, ··ra .1so. 1.tou itrk.'uo)

21.10.1839 Asiakirjoissa ma in inta pihalla (främre Borggå rd) sijaitsevasta
kaivosta

4.2.1840

Keisari Nikolai I:n asetus koskien mielisairaanhoitoa ja si lle tarkoitettujen laitosten rakentamista

11.6.1840

Lisätyö: rakennuspaikan tasaam inen, kuivatus, sairaalaan johtavan
tien kunnostus

8.8. 1840

Kustannusarvio lisätöistä koskien : pesula n viereen rakennettava
venelairuria, niemen aitaamista (308 syitä (550 metriä), 4 kyyn.
korkea lankkuaita), pihan kunnostusta, Iouhimaa t ien kohdalla,
viemäröintiä, rakennuksen salaojitusta, rakennuksia kierräv istä
"jalkakäytävistä" (Trotroirer), terassimuuria, hautausmaiden välisen
tien kunnostusta jne.

7/1841

Sairaala avataan. Porilaspaikkoja on 53.

27.10.184 1 Tietyö valmistuu (urakoitsijana kauppias Silfverberg)

1842

Karta öfver Helsingfors stad med derunder lydande ägor
(Kn:.punginarlt: ·o KV. Kaupungu.t·:itt· usosa .ro, n:o 31 histo1:at::ut ):~· . .(,, rat 4t 8 )

1842

Karta öfver Helsingfors stad med derundcr lydande ägor
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1842

Helsingin venäläisen va ruskunnan uuden sau na n rakentaminen
Lapinlahteen, luterilaisen haurausmaan luoteiskulmaan

1/:A: STO

En 1299 :-:o 16.-:86 KD ,\ o 8~"491

15.3.1842

Lupa myönneuy saunan rakentamista varten

1.11.1842

Sauna on valm istunut

6.10.1842

Pöytäkirjamerkimä: Tohtori Leonhard Fahlander on anonut lupaa
2 tynn} rialan (n. 1 ha) puutarhaa varten. Von H aartman tuonut
esiin sai raalan piha-a lueen kunnostu starpeen. Pää tetään anoa
varoja puu ist utuk sia ja ku lkureiuien perustamista va rten.

(KA.

Liiiii.: r.•hnl 'ru."·u: m ~f.ro 1//, sihr. o 1 r. G r/ 1840-45)

15.11.1842 Sairaalalle myönnetään varoja puuistutuksia ja viljelyksiä varten

23.1.1843

Fahlanderille myönnetään lupa puutarhan (yrttitarhan) perustamiseksi

27.6.1845

Anotaan rahaa aloitettujen istucusröiden jatkamiseksi

4 .9.1845

Rahat myönnetään

27.2.184:'

Anotaa n rahaa kaivon rakentamiseks i. M yöh. maininta: kaivo
lähellä rantaa, suojattava meren pinnan nousu!ta.

21.12 .1847 Myönnetty rahaa puutarhaa varten

1850-luku l ) Lapinniemi ja Lapinlahden seutu, kartta (;. JJ Achrl/974. MV. V!K .1406 ·~

2) Lapinniemi ja Lapinlahden seutu, kartta; linnoit usrakennelma
esitetty (r. JJAchrl/ 974. MV.

V/K .1413 ")

1850-luku Puiston kunnostus- ja istutustyön lähtevät varsinaisesti käyntiin .
Taimisto perustetaan, polut, tiet ja nur mikot perustetaan, kiv iä
kuljetetaan rantapenkereeksi rakennuksen pohjoispuolelle

1853

Saelanin varhaisimmat muistiinpanot mustassa vaha kamisessa
vihossa kasvien löytöpaikoista Helsingissä
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1854

Fahlander tekee uuden opintomatkan. Patan uaan hän kiinninää
huomiota paikan karuuteen, viljelykelpoisen maan puuttumiseen
sekä tykkipaneri n ja sotilaiden liikkumisen aiheuttamaan hainaan.

1865

Saelan nimitetään alilääkäriksi

26.3.1866 Anotaan lupa uudelle sau narakennukselle

1866-67

Saelan tekee opintomarkan Skandinaviaan, Saksaan, Itävaltaan,
Ranskaan ja Belgiaan ( HD 1 11.1867 no 260)

1867

Saelan julkaisee teoksensa: Ofversigr av Finlands botaniska
lirreratur intill år 1865

30.12.1868 Saelan nimitetään sairaalan ylilääkäriksi

2.7. 1869

Anomus sai raalan kaivoveden asettamisesta maksulliseksi ulkopuolisille (vedenkuljetus kulunaa sairaalan tietä) Saelan ehdottaa
saatavia varoja käytenäväksi Patteriniemen kunnostukseen

4.8.1869

Lupa myönnetään veloittaa 50p./tynnyri

6 .9. 1869

Myönnetään varoja kolmen tärpättivalon sijoittam iseksi sisääntul otien varteen

12.9.1869

(•:iu: Saelanin ki>.'r Jl;ti>·rl. tö~'ri::r; "mh . Forst 'uin /ybtyjii)

Saelanin kirje ylitirehröörille; laituri korjauksen tarpeessa, uusi
työkaluliireri tarpeen

21.1.1870

Ritning tili ett lider vid Lappviks sjukhus 1 Liiterirakennus,
piirusrus A. Boman (KA , Rai H 11/.a 75. 2 56 M 6 4: Rosi,, 2000)

28.2. 1870

Laiturin kunnostukseen myönnetään ,·aroja

26.9.1870

Puurakentei nen t}ökaluliiteri valmistuu

187 1

Kasvivalikoima käsinää yli sata lajia, mm. lehmus, tammi, saarni,
jalopähkinä, sekä vasta kylvöksell ä ollut vuori vaahtera.

1872

(Pa;, ·.., ' 1 1981)

Kahden uuden selliosaston suunnirrelu alulle (siipirakennukset)
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15.7. 1873

Projekt tili tillbyggnad för Lappviks-sjukhus 1 Rakennuspiirustu kset, lisärak.: siipirak. nais- ja miespotilaille, N. Tallgren, A.Boman
(KA , RnltH II l.a 66. 11-15. 56 M 5.''>'; Rosln 2000)

6/1 876

Saelan ehdotus suutarinverstaa n rakentamiseksi ja pihan umplmuurin (tiili) korvaamiseksi puisell a säleaida lla.

1874

Plan öfver Helsingfors 1874 (M ilitair-skjutbana)
oc:J

ti:: ~fur

· tu · ~ fosrsrå"/ld, itu;rgt:r: Hrls '+tgfo

J

(AI!rrnJdigasr g'ilad

tf Kejurl(za Stmlttm fo"r Fi~dand Ekonomie

Drpar•tmtrt, dm 19 M~j 1875. E rligs irf /',:ing: Julius Form~nn l

22.2.1875 Projekterad förändring för tillbyggnaderna för Lappviks-sj ukhus.
U ppgjordt enligt förordnande i sam råd med Doctor Saelan 1
Rakennuspiirustukset, lisärak.: siipirak., Julius Basilier

(KA. R•• kH 11

lra 66. 16- 20. 56 M 5 '4; Rosbz 2000)

15.8.1876 Ritning tili Wattenwärmingsapparat för Lappviks sjukhus vid
Helsingfors, H:fors Gaswerks M ek Werkstad No 79 1 päärakennuksen lämmityslaitepiirustus

(RnkH 11 !ta 67.21 56 M 6 i)

Saelan saa professorin arvon imen

711877

Uudet siipi rakennukset valmistuivat
Potilaat osallistuvat istutus- ja puutarhatöihin päällysmiehen johdolla.
Seuraavalla vuosikymmenellä potilaskanta muutruu ja heidän osallistumi sensa jää väh ä ise ksi. Pää llys mies G inberg siirtyy Mal m in
hautausmaan suunnittelutöiden johtajaksi.

1878?

Ritning ti li Lappvikens Sjukhus 1 Piirust ukset 1. ja 2 . k rs., 2.
kerrokseen liittyy myös pieni asemapiirros

(RakH II I.a 67. 23-24. 56 M

6 ! ; Rosin /988)

18:'9

Saelan matkalla Ruotsiin arkk itehti W ileniuksen seurassa tutustumassa m ielisairaaloiden rakentamiseen. (HD 22. 10.1879 no 288)

1880

Sadan nimitetään Leppäsuon puuta rhakoulun johtOkunnan jäseneksi
Saelan kaupunginvaltuutettuna 1879-81, 1886-88

1880

Saelan :"O m de i Finland förekomma nde forme rna släktet Til ia"
(Mtdd. Soc. F.FI. ft>: . V. 1880: 237 -245; "Om drr sibir:s<•liirktriidrr ":246- 248)
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11/1881

Sauna ja puusepänverstas suun nittei lle

18 81

Sairaalapuisro :"vuodesta 188 1 ei ole voitu isturraa uurra, koska
potilaita ei ole voitu käy rrää kuin en nen"(Achte)

12/1 881

Ritning tili nybyggnad invid Lappviks sjukhus innehållande
målare- och snickareverkstad, materialrum, verkmästarebostad
och obduktionsrum.Uppgjordt i samråd med Professorn Saelan
enligt Öfverstyrelsens förordnande 1 Rakenn uspiirustuk set:
työpajarakennus, John Lybeck

(KA. R~'·H 11 trn 74 2- J 56 \16 4J

24.5.1882

Puusepän- ja maalarinverstaan suun nitelmat hyväksytään

15.5 1883

Raken teill a olevan työpajarakennuksen vä häisten muutosten
kustannusarvio, Li ndqvist

5/1883

Ritning tili förändring af Werkstadsbyggnaden wid Lappwiks
Sjukhus 1 muutospiirusrukset, L. Lindqvist, Flor. G ranholm

(KA.

R6kH II frn 74 4 - 5 56 M 6 '4)

1884

Lausunropyrncö uuden vesijohdon toteun amisesta: merivesijohto
korvattaisiin makea nveden johdolla.
Ratkaisuksi ehdotetaan liittymistä kaupungin vesijohtoverkkoon

20.4.1885

Anomus uuden saunan rakentamiseksi

30 .3.1886

Uuden, muuratun sauna raken nuksen kustannusarvio
Uudenmaan läänin rakennuskoncrori, Joh n Lybeck

1886

Ritning tili ny badstuga för Lappviks sjukhus 1 Rakennuspiirucukset: sauna, Th. G ransredt ( KA. RakH 11 ''" 12 t -256M 6.4)

189 0

Päärakennuksen lisärakennus 1 Rakennuspiirustukset: 2 pohjaa,
leikkaukset ja julkisivut, Th. Granstedt

(KA, Ral H /Ilta 68. 25-28 56 11

6 ;; Ro 'n 2000)

1892

Käsitellään Yleisen sairaalan sijoittamista Lapinniemeen. Sadan vastustaa hanketta vedoten mielisairaalan ja yleisen sairaalan sijoittamisen
lähelle toisiaan johtavan ristiriitoih in. Lisäksi uudisrakennus pienentäisi
puistoa rajoittaen ratkaisevasti sen käyttöä potilaiden terapiassa.
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1892

Saelanin mu istiinpanot päättyväc. Kasvilajien määrä on lähes 300 kpl.
Viiniköynnös kasvaa kasvihuoneessa

20.6.1893

Päätös vesimaksutulojen käytöstä sai raalan päätien ja kaivo lle
johtavan tien ku nnostamiseksi ja päällystämiseksi mukulakieveyksellä.

1893

Ehdotus uuden pesutuvan ja leipomon rakentamiseksi (Venetsia)
Ehdotus siirtää ralli ja hei näsuoja päärakennuksen kyljestä muu
Ehdotus ruumishuoneen rakentamiseksi

1894

Pesutupa (Venetsia) 1 Rakennuspiirusrukset, S. Gripenberg, M.
Scherfbeck (RakH ff hn 62.1-2 56 M

1894?

6 .fi

Lappviks sjukhus, situat ionsplan
Koko alueen kartta puusro, puutarha, polur. Karttaan merkitty
rakennusten käyttötarkoitus (rakennusluettelo). Eri käsialalla lisätty
(uusia) : 43.Lik- och obdukrionshus; 44. Ved lider; 45. Tvätt- och
bagarsruga (KA. RakH 11 lra 71.43 56 M

1895

6 4)

Kartta Lapinniemestä lähellä Helsinkiä
"Teki v. 1895 Akseli Sadenius .\'idi Alfred Petrelius", lyijykynämerkinnät Saelan

29.6.1895

(Lapinlnhdm snirn<la)

Ehdotus uuden sikalan rakentam iseksi. Hanke tyrmätään Saelanin
perusteluista huolimatta

13.12.1895 Sadan ehdottaa:
-uuden tien rakentamista pesularakennukselle
-uuden kulkutien rakentamista juuri valmistuneelle ruumishuoneelle
- uuden puuliiterin rakentamista
-vanhan pesutuvan purkamista ja paikan tasoittamista

14 .2. 1898

Sikojen kasvatus lopetettiin virallisesti

1897

Pian af Helsingfors stad, Rirad å Öfversryrelsen 1897

(5.'4 H tlsinki

93 56M 31.6)

5.4.1899

Ehdotus Yleisen Sairaalan tonttipaikaksi. Sairaalan vastauksessa
esitetään lisärakennusta sairaalan omaan tarpeeseen
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19.3.1903

Ehdotus uuden naisille tarkoitetun uim ahuoneen rakentamiseksi
lähemmäksi sairaala rakennusta
Vuon na 1869 rakennettu puuliiteri halutaan purkaa ja tilalle rakentaa
uusi vuoden sisällä

1903

Ritning tili vedlider och simhus vid Lappviks centralan stalt 1
Rakennuspiirustukset: liiterirakennus, uimahuone, Gripenberg,
Schjerfbeck (RakH 11 J.a 75. 3-4 56 M 6

411903

1)

Sad an laatii lausunnon Pitkäniemen sairaalan puiston suunnitelmasta, jonka yhterdessä hän selostaa Lapinlahden puiston vaiheita.
(KA,

1904

Ki~',/mä K<iJnr:::;u ·•,

Smnati ·,, RoJin 2000)

Christian Sibelius n imitetään virkaa teke,äksi ylilääkäriksi vaki
naiseksi ylilääkäri ksi 1909

kevät 1905 -helmikuu 1906
korjaustöitä potilasosastoissa. Laajat nurmikot siipirakennuksien välissä meren puolella aidataan 2,5 korkuisil la säleaidalla levonomien
potilaiden oleskelupaikaksi

kesä 1905

Raivataan pieni keittiöpuutarha

1905

Puinen varastorakennus päärakennuksen edessä palaa (ku nnostettiin
1913)

kesä 1906

aloitetaan kasvihuoneiden rakentaminen puutarhaan. Puutarha
laajennetaan 1,5 ha laajuiseksi.
Ylilääkärin puutarhasta tehdään sairaalan oma puutarha. Puutarhuri
palkataan, myöhemmin myös puutarhurin apulainen

1906

Venetsian yhteyteen rakennetaan ~ ksikerroksinen lisärakennus ja
savupiippu sähkökeskusta varten

1906

Sähkölaitos (ehdotus) 1 Rakennuspiirustukset, Nandelstadth

(KA.

RakH II Ie: 62.6. 56 M 6 4)

1909-

Helsingin kaupunki ryhtyy ajamaan sairaala-alueen käyttöoikeuden
si irtämistä kaupungille
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1910

Laboratorio ullakolle, Rakennuspiirustukset, Jac. Ah renberg

(KA.

RnlH 1/lrn 70.37 56 M 6 4)

1913

Muutoksia ullakolle, Raken nuspii rustukset, Barmin, Kranck (38)
(KA, Ra ~H II !tn 70.38-39 56 M 6 1)

1913

Sibelius laatii yksityiskohtaisen suunnitelman lisärakennuksista
(vrr. 1894(?) karttaan luonnosreilut massoittelut)

6.9.1912

Lappviks Centralanstalt. Byggnad för poliklinik, afd. för gränsfall,
sysslomannabostad m.m 1 Luonnospiirustukset l. - 3. krs, E.A.
Kranck

4.2. 191 3

(Rai.·H II !tn 63.10-12 56 M 6'4)

Lapinlahden keskuslaitos. Rakennus poliklinikkaa, rajatilojen
osastoja, taloudenhoitajanhuoneistoa ym. varten 1 Raken nuspiirustukset ja asemapiirros, Jac. Ahrenberg, E .A. Kranck (1894
karttaan luonnosreilut muutokset ilm. "ohjeita" vuoden 1913
asemapiirroksen tekijää varten)

1915

(RakH 1/lrn 63.1-9 56 M 6 1)

Lapinlahden keskuslaitos. Rakennus polikliniikkaa, rajatilojen
osastoja, taloudenhoitajan huoneistoa y.m. varten 1 Asemapiirros
T. Ah-g (Rr.kH II l<a 63.13 56 M 6 .;;

191 7

Metsähallituksen halkotarha sijoitetaan Lapin niemen etelärantaan,
jonne johdetaan raideyhteys satamaradalta

1918

Lapinlahti, kartta Kaupunginm ittausosasto, mit tauspisteverkko,
korkoasemat, korkeuskäyrät, päiväys: lokakuu 1918, sinisellä tehdyt
lisäykset 22.9.1937,

1918

(HKA, Historia/."m oiin· '.4artnt, 20.I•auj , ·ginoiii, kartta r•:o 20)

Mehrholman (Märrholmen/Sal misaaren) ja Lapinniemen asemakaavaa ryhdytään valmistelemaan

1920

Ehdotus kaupungin satamaolojen järjetäm iseksi (Vaihtoehdot Aja
B). Asiantuntijana maj uri H.G.TorulfTukholmasta

6/1922

Professori Chr. Sibeliuksen kuolema

1922 - 25

Einar Anttinen hoitaa psykiatrian professorin virkaa Lapinlahdessa
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1925

Asemakaava valmistuu. Ensimmäiset alueluovurukset hyväksytään
ja ensimmäisen alueluovuruksen yhteydessä lohkaistaan 92 760 m 1
alue kaupungille. Rajauksessa huomioidaan puutarha, kei larata ja
lato, jotka jätetään sairaalan puolelle.

(KA S.\f H";:,,k; 1/3 274:ri

1925

H . Fabrit ius nimitetään ylilääkäriksi

6.3.1926

Lapinlahden eteläosan ja Salmisaaren asemakaava vahvistetaan

16.1.1927

Valtion ja kaupungin välinen tilusvaihtosopimus. \'aitio luovuttaa
Lapinniemen kesk iosan 60 040 m 1 . \'astaanottoajaksi on merkitty
1936. Sopimuksessa mainitaan kaupungin sitoutuvan "suorittavan Lapinlahden sairaalan nykyiselle ylilääkärille korvausta menettämästään
luonraiseduista siinä tapauksessa, että hän on sanotussa virassa
silloin kun hänen yksityinen puutarhansa Lapinniemen osa otetaan
sairaalan haltuun"

1920-luvun loppu
Uusi tenniskenttä rakennetaan lähelle sairaalaa, nykyisen Koivulanimisen asuntolan paikalle
Kivipöytä Patteriniem en pähkinäpensaiden rajaamasta näköalapaikasta ilmeisesti siirretty lehmuksien ympäröimälle näköa lapaikalle "Lippukalliolle", lähelle sairaalarakennusta.

kesä 1929

Pohjoismainen psykiarriakongressi, jonka aiheena oli työterapia.
Lounas tarjotaan Lapinlahden sairaalan puistossa (vrr. valokuva
/Kaupunginmuseon arkisto - voi olla tästä tilaisuudesta /GH)

1933

Kaupunki lunastaa alueita (mm. alueita Salmisaaresta) Julius
Tallberg Oy: Itä

1934

Jorvaksenrien maantiesuunnitelma vahvistetaan

1937

Kaupunki ottaa hallintaansa sopimuksen mukaisesta maa-alueesta
50 680m 2
Sairaalan ylilääkärille (Fabrit iukselle) maksetaan korvauksena
4 000 mk.
Ylilääkäri n puutarha jää rajan ulkopuolelle.
Salmisaarta aletaan täyttää.
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1948

Martti Kaila nimitetään ylilääkäriksi

1958-59

Helsinki -Jorvas maa ntien (n yk. Länsiväylän) ja Lapinlahden
sillan suunnittelu

31.:'.1958

Sopimus Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston keskussairaalalii ton vä lillä Lapinlahden sairaala-alueen käy ttöoikeuden
luovunamisesta korvauksetta Helsingin yliopistolliselle keskussairaalaliitolle niin kauan kun aluena käytetään sairaalatarkoitukseen.
Sairaala-alueesta erotetaan moottoritielinjauksen alle jäävä osa ja
sen eteläpuolella oleva alue.
Tielinjauksen pohjoispuolelle rajataan suoja-alue, jota saa käyttää
puistona, mutta ei sijoittaa rakennuksia.

kevät 1962 TVH: n suunni telmat valmistuvat

8.10.1962

Kaavamuutos

28.02.1963 T iesuunnitelma hyväksytää n kulkulairosten ja yleisten töiden
ministeriössä

1968

Kalle Achte nimitetään ylilääkäriksi

Tekijät: Gretel Hemgård, Mona Schalin, Emilia Weckman
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LIIT E 2.

PUUSTON IKÄRAKENNE (ARVIO)
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1800-luvulta peräisin (Fahlanderin ja Saelanin kaudelta)
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1910-1930-luvulta peräisin (Sibeliuksen ja Fabritiuksen kaudelta)
lnventointi huhtikuu 2000
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LIITE 3.

LAPINLAHDEN SAIRAALAN
PUISTOALUEEN
PIENENTYMISEN VAIHEET
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Puistoalue Helsinki-forvastien
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LAPINLAHDEN SAIRAALAN PUISTON
TILANNE V 2000
Puusrosta on osa säilynyt Salm isaaren voimalan itäpuolella.
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Vuonna 1841 valmistuneen Lapinlahden sairaalan puistoalueeseen kuului alu n perin
koko Lapinniemi, yhteensä noin 17,5 hehtaa ria. Sairaala o li kansainvälisestikin
ve rrailtun a uudentyyppinen lairosrakennus, jo nka y mpäristö oli osa sairaalan
toiminnallista ideaa. Oleskelu luonnossa, merikylvyr, fyysinen puutarhatyö ja kaun is
rauhallinen ympäristö nähtiin tärkeinä potilaiden rervehtymistä edistävinä tekijöinä.
Sairaalan puistolle ei tiettävästi koskaan laadittu varsinaista puistosuun nitelmaa, vaan sen
hah mo muodostui ensim mäisten ylilääkärien Leonard Fahlanderin ja Anders Th iodolf
Saela nin kiinnostu ksen ja määrätietoisen ohjauksen ruloksena. Lähtökohd iltaan
karusta kalliomaisem asta luoriin ajan kau neusihanteita ja hyötynäkökulmaa vastaava
vehmas m aisemaryylinen puisto, jonka keskiosassa sijaitsi suorakaiteenmuotoinen
ylilääkärin puutarha. Sairaalarakennus sijoitettiin taitavasti ympäristöönsä ja sen siipien
kehystämänä a' autui luoteeseen avoin meri maisema . Kaupung in kasvaessa puiston
pinta-ala on 1900-luvun aikana vähitellen kuristu nur nykyiseen kokoonsa.
Lapinlahden puiston sä ilyneellä osalla o n eriryisarvo tällaisen ympäristötyypin
edustajana ja edelläkävijänä Suomessa. Puiston merkitystä korostaa se, että puutarhanhoito
o n ollut ki inteä osa Lapinlahden sairaalan potilashoidon h istoriaa. Puistossa on jäljellä
vanhoja Fah landerin ja Saelanin aikana por ilastyönä istetertuja pui ta ja Chr istian
Sibeliuksen aikana perustetut viljelypalsrar. Vuoreen 1992 asti alueella kasvatettii n kesäja leikkuukukar koko yliopistollisen keskussai raalan ta rpeisiin. Pu istossa elää yli 400
kasvilajia, joiden joukossa korostuu varhojen ruohovartisren k uhtuuriseuralaislajien ,
ha rvinaisten muinaistulokkaiden ja erikoisten uustulokkaiden runsaus.
Sairaalan vanhat rakennukset suojeltiin vuonna 1993 rakennussuojelulai n nojalla.
Myös sai raa lan pui stoalue sisältää arvoja, jo tka perustelevat sen suojelu a. Puiston
suojelun ja arvojen säilymisen tueksi alueesta tul isi laatia hoidon kokokonaissuunnitelma,
ja myös puiston arvot ;·lläpitävän hoidon jatkuvuus tulisi turvata.
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