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Johdanto
Helsingin Meilahteen on valmistumassa kesän 2018 loppuun mennessä uusi
lastensairaala, joka vastaanottaa lapsipotilaita vaativiin hoitotoimenpiteisiin ympäri
Suomea. Hoitoympäristön

laadukkuus ja viihtyisyys on

pyritty turvaamaan

rakennuksen rahoituksessa ja suunnitteluprosessissa alusta alkaen muun muassa
tilaamalla sairaalaan korkeatasoista taidetta suomalaisilta taiteilijoilta. Tässä
tutkielmassa tarkastelen kolmen sairaalaan suunnitellun teoskokonaisuuden kautta
esteettisen hoitoympäristön rakentumista ja sairaalataiteelle annettuja merkityksiä
erityisesti taiteilijoiden näkökulmista.
Julkisen tilan estetisoitumisella tarkoitetaan esteettisten arvojen vahvistumista siellä,
missä niiden asema on aiemmin ollut marginaalinen. Estetisoitumisesta puhuttaessa
estetiikka voi määrittyä usealla tavalla, kuten kauneuden ja tyylin tavoitteluna, mutta
myös aistillisten ja ruumiillisten kokemusten huomioimisena ja painottamisena.1
Rakennetuissa tiloissa estetisoitumisen rinnalla puhutaan lisäksi taiteistumisesta, jolla
voidaan tarkoittaa taiteen kiinteämpää roolia osana rakennettua ympäristöä2. Taiteen
tuominen osaksi julkista rakentamista tapahtuu usein käytännössä lisäämällä
taiteilijoiden näkyvyyttä suunnitteluprosessissa sekä vuoropuhelua etenkin arkkitehdin
kanssa.3 Vastaavasti on toimittu myös Meilahden uudessa lastensairaalassa, jossa
taiteilijat ovat

käyneet

keskustelua

arkkitehtien

sekä

tilaajan

kanssa

heti

rakennussuunnittelun alkumetreiltä.
Uusi lastensairaala tulee korvaamaan vuonna 1946 valmistuneen Lastenklinikan ja
kaksi vuotta myöhemmin käyttöön otetun Lastenlinnan vanhentuneet sekä pieniksi
jääneet tilat4. Uudesta sairaalasta voidaan odottaa laadukasta pitkäikäistä rakennusta,
joka pyrkii vastaamaan pienten potilaiden ja näitä hoitavan henkilöstön tarpeisiin
1

Naukkarinen 2005, 15 ja 18.
Naukkarinen 2005, 18.
3
Uimonen 2005, 107 ja 113.
4
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 14.12.2011.
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vähintään yhtä kauan kuin edeltäjänsä. Lisäksi projektin saaman runsaan
mediahuomion puolesta sitä voidaan pitää kansallisesti koskettavana myös
tunnetasolla. Tätä on käytetty hyödyksi sairaalahankkeen kampanjoinnissa, jossa on
välitetty kuvaa koko kansan yhteisestä rakennusprojektista.
Sairaalahankkeen

kiinnostavuutta

lisää

rahoitusmalli,

josta

suuren

osuuden

muodostavat kansalaiskeräyksellä kartutetut varat. Osa näistä lahjoituksista on
myönnetty nimenomaan sairaalan taidehankkeen toteuttamista ja taiteen hankkimista
varten5. Varojen suuntaaminen nousi näkyvästi uutisotsikoihin6 ja kommenttipalstojen
aiheeksi ensimmäisten taideteosvalintojen tullessa julki tammikuussa 2016. Paikoin
kiivas ja kovasanainenkin keskustelu koski paitsi valittujen teosten soveltuvuutta
lastensairaalaan, myös sairaalataiteen tarpeellisuutta yleisesti. Monissa kommenteissa
toistui asenne, jossa sairaalataiteeseen sijoittaminen näyttäytyi tarpeettomana
kulueränä. Tällainen keskustelu puoltaa tarvetta sairaalataiteen ja esteettisen
hoitoympäristön merkityksestä tehtävälle tutkimukselle.
Sairaanhoidossa on jo pitkään tavoiteltu kustannustehokkuutta, joka on pyritty
saavuttamaan sairaaloissa esimerkiksi päivittäistoimintoja rutinoimalla. Toisaalta
sairaanhoidon ja sen ammattilaisten eettiset periaatteet painottavat yksilön
hyvinvoinnin tukemista sekä elämänlaadun turvaamista7. Tavoitteet ovat linjassa muun
muassa avohoidon kohdalla, sillä vähenevät sairaalapäivät pienentävät kustannuksia,
ja samalla potilaan ajatellaan voivan paremmin omassa kodissaan. Pulmallisemmassa
tilanteessa ovat päivittäistä hoitoa ja tukea tarvitsevat pitkäaikaispotilaat, joille
sairaalasta voi muodostua ajan myötä jopa toinen koti. Tällöin täytyy pohtia, kuinka
potilaalle voidaan taata viihtyisä ja kodinomainen hoitoympäristö kohtuullisin
kustannuksin. Hyvinvointi- ja informaatioyhteiskunnan kehittyessä myös kansalaisten

5

Levanto, 19.11.2016.
esim. Helsingin Sanomat, 20.1.2016 ja 28.1.2016; Ilta-Sanomat 26.1.2016; mtv.fi, 22.1.2016; YLE,
3.3.2016.
7
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) 2011, 4.
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tiedonmäärä ja laatuvaatimukset ovat kohonneet8. Niinpä suomalaisten voi odottaa
vaativan sairaalassa laatua paitsi hoidoltaan myös ympäristöltään.
Tässä tutkielmassa pyrin kartoittamaan, millaisia erityisvaatimuksia sairaalaympäristö
ja lapset sen pääkäyttäjäryhmänä taiteelle asettavat, ja miten taiteilijat ovat ottaneet
ne työssään huomioon.

Koska sairaala taideteoksineen ei ole vielä tutkielmani

tekohetkellä valmis, keskityn tarkastelemaan teoksia sairaalataiteeseen kohdistuvista
odotuksista ja asenteista käsin. Tavoitteeni onkin tuoda taiteilijoiden näkökulma osaksi
keskustelua siitä, millaista hoitoympäristöön sijoitettava taide voi parhaimmillaan olla.
Heidän

näkökulmiaan

vertaan

lastensairaalan

taidehankkeesta

käytyyn

verkkokeskusteluun, jonka kautta pyrin hahmottelemaan suomalaisten yleisiä
odotuksia ja asenteita.
Tarkastelen tutkielmassani kolmea sairaalaan tilattua teoskokonaisuutta, jotka tullaan
sijoittamaan potilaiden päivittäisessä käytössä oleviin odotus- ja aulatiloihin. Valittujen
teosten taiteilijat ovat Petri Eskelinen, Leonora Fredriksson, Tommi Grönlund sekä
Petteri Nisunen. Tutkimusaineistoni koostuu teosten pienoismallikuvista sekä
taiteilijoiden haastatteluista. Lisäksi käytän tukenani rakennushankkeeseen liittyviä
asiakirjoja, sairaalan taidehankkeen kuraattori Marjatta Levannon kanssa käytyä
sähköpostikeskustelua sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.
Tutkielman ensimmäisessä luvussa taustoitan hoitoympäristön ja taiteen välistä
suhdetta aiempiin tutkimuksiin sekä suomalaisen sairaalarakentamisen historiaan
perustuen. Lisäksi tuon esille erityisesti lastensairaaloille tyypillisiä ominaispiirteitä,
joiden voidaan odottaa vaikuttavan sairaalaympäristön suunnitteluun. Toisessa luvussa
käyn läpi uuden lastensairaalan taidehankkeen toteutuksen ja rahoitusmallin, minkä
jälkeen

käsittelen

taidehanketta

koskevaa

sosiaalisen

median

keskustelua.

Taideteoksia sekä taiteilijoiden asenteiden ja näkökulmien konkretisoitumista esittelen
teoskohtaisesti kolmannessa luvussa.

8

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 14.12.2011.

5

1 Sairaalataide ja hoitoympäristön estetiikka
Lääketieteen ja sairaanhoidon juuret nojaavat inhimilliseen arvomaailmaan ja ovat osa
humanistisen kulttuurin perintöä9. Siksi on mahdollista ajatella, että niiden piirissä
tapahtuva näkyvä toiminta, hoitotoimenpiteet ja -ympäristöt, heijastavat aina
syvempiä yhteiskunnallisia asenteita sekä suhtautumista ihmisen arvoon ja
oikeuksiin10. Nämä oikeudet voidaan ulottaa koskemaan ihmisen elinympäristön
esteettistä laatua, joka tulisi turvata myös pitkäkestoisessa sairaalahoidossa oleville
potilaille. Teknologian hallitseman ympäristön inhimillistämistä voidaan kuitenkin pitää
merkittävänä

haasteena

länsimaiselle

julkiselle

rakentamiselle.

Viimeisten

vuosikymmenten aikana nopeasti kehittyneet hoitovälineet ja -laitteet ovat jopa
kaksinkertaistaneet sairaaloiden tilantarpeen, vaikka samalla potilasvuodepaikkojen
määrä on vähentynyt11. Kliinisessä hoitomiljöössä on monia muitakin esteettiseen
kokemukseen vaikuttavia ominaisuuksia, kuten tekninen äänimaailma, voimakkaat ja
toisinaan epämiellyttävätkin hajut sekä kirkas valaistus, joka harvoin mukailee potilaan
luonnollista vuorokausirytmiä12.
Koska taide ja kulttuuri ovat kiinteä osa inhimillistä elämää ja yhteisöjä, niiden
läsnäoloa sairaalaympäristöissä voidaan tarkastella jopa ihmisarvo- ja tasaarvokysymyksinä13. Samalla taide tarjoaa mahdollisuuden lisätä sairaalatilojen
viihtyisyyttä rikkomalla kliinistä tunnelmaa ja hoitoarjen kaavamaisuutta14. Tähän taide
kykenee muun muassa herättämällä tunteita ja vaikuttamalla niiden kautta sekä
sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin että ihmisen psykofysiologiseen toimintaan. Taideelämyksen laukaisemat emootiot ovat vahvasti sidoksissa yksilön muistoihin sekä
persoonallisuuteen, ja parhaimmillaan saavat aikaan voimaannuttavan mielihyvän

9

Hyyppä & Liikanen 2005, 114.
Westman 2000, 17; Hyyppä & Liikanen 2005, 118.
11
Kotilainen 2010, 112.
12
Kotilainen 2010, 117 ja 119.
13
Westman 2000, 17.
14
Hyyppä & Liikanen 2005, 134.
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6

kokemuksen.15 Taide pystyykin ilmeisesti stimuloimaan ihmistä hyvin monella
kerroksella. Sen aikaansaamat mielikuvat syntyvät menneiden kokemusten ja
välittömän aistihavainnon alitajuisessa vuorovaikutuksessa. Tällaisten mielikuvien voi
ajatella tekevän erityisen hyvää pitkäaikaispotilaalle, jonka on vaikeaa irrottautua
fyysisestä ympäristöstään oman halunsa mukaan.
Ympäristöpsykologian piirissä on

fysiologisia

mittauksia hyödyntäen

todettu

ympäristön vaikuttavan suoraan ihmisen kokemaan stressiin16. Stressin seurauksena
heikentyvä immuunijärjestelmän toiminta puolestaan lienee tärkeä potilaan fyysiseen
toipumiseen vaikuttava tekijä. Hoitoympäristön yhteys potilaiden kokemiin ahdistus- ja
kiputuntemuksiin

sekä

sairaalassaoloaikaan

onkin

havaittu

kymmenissä

tutkimuksissa17. Muun muassa terveyden ja ympäristön välistä suhdetta käsittelevä
Roger Ulrichin klassikkotutkimus todisti niiden potilaiden, joilla oli sairaalavuoteestaan
ikkunanäkymä luontoympäristöön, parantuvan nopeammin kuin niiden, jotka näkivät
ikkunasta
puolestaan

vastakkaisen
kyselyllä

rakennuksen18.
potilaiden,

näiden

Denverissä,
läheisten

Coloradossa
sekä

kartoitettiin

sairaalahenkilöstön

tyytyväisyyttä uuteen lastensairaalaan, jonka suunnittelussa kiinnitettiin erityistä
huomiota esteettisiin valintoihin, väreihin ja valon määrään.

Lisääntyneen

käyttäjätyytyväisyyden raportoitiin olevan yhteydessä uusien tilojen käyttöönoton
jälkeen pudonneisiin hoitokustannuksiin sekä vähentyneeseen sairaalahenkilökunnan
vaihtuvuuteen.19
Taide ei kuitenkaan automaattisesti tuo ratkaisua tilojen esteettisiin ongelmiin.
Sairaalaympäristöä suunniteltaessa erityistä huomiota tulisi kiinnittää taiteen laatuun,
asetteluun sekä sisältöön, sillä jokainen potilas tulkitsee taidetta suhteessa omiin
kokemuksiinsa sekä muuttuneeseen rooliinsa sairaana ja hoidettavana20. Sairauden

15

Hyyppä & Liikanen 2005, 51, 61-63.
Kotilainen 2010, 115.
17
Hyyppä & Liikanen 2005, 156.
18
Ulrich 1984.
19
van der Meulen & Johnsson 2008.
20
Hyyppä & Liikanen 2005, 105.
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aiheuttamat muutokset lisäävät potilaan kehotietoisuutta21, johon ympäristön voi
parhaimmillaan ajatella vastaavan tukemalla positiivista ja pystyvää minäkuvaa.
Väärässä kontekstissa taide voidaan kokea uhkaavana, loukkaavana tai ahdistavana22.
Lisäksi teos, jonka esillepanoa ei ole erityisesti suunniteltu, hukkuu herkästi
ympäristöönsä. Onkin esitetty, että vain noin kolmasosa ihmisistä kiinnittäisi huomiota
sairaaloihin sijoitettuun taiteeseen23. Ratkaisu tähän saattaisi olla taiteen aseman
vahvistaminen sairaalasuunnittelussa huomioimalla se heti suunnitteluprosessin alussa
sekä lisäämällä taiteilijoiden ja rakennustiimin välistä keskustelua.

1.1 Hoitoympäristöjen historiaa Suomessa
1700-luvun Suomessa sairaaloiden tehtävä oli toimia pikemmin sairaat ihmiset
terveiden keskuudesta eristävinä ”säilytyspaikkoina” kuin varsinaisina hoitolaitoksina.
Tästä syystä sairaalat sijoitettiin alun perin muuta käyttötarkoitusta varten
suunniteltuihin rakennuksiin.24 Varsinaisesta sairaala-arkkitehtuurista ei Suomessa
voitu puhua vielä 1800-luvun jälkipuoliskolle siirryttäessäkään, vaikka tietyt
ominaispiirteet, kuten osastojako sekä keskikäytävämalli olivat vakiintuneet tuon ajan
suomalaisiin hoitolaitoksiin25. Vuosisadan loppua kohden tunnistettiin kuitenkin tarve
rakennuksille, joiden suunnittelussa olisi kiinnitetty erityistä huomiota hygieenisyyteen
sekä tartuntatautien leviämisen ehkäisyyn26. Eurooppalaiset vaikutteet ja erityisesti
sairaanhoidon pioneeri Florence Nightingalen edustama moderni sairaalasuunnittelu
vahvistivat jalansijaa myös suomalaisessa sairaalarakentamisessa27.
Sairaalarakennuksen kehitys jatkui maltillisena aina 1920—1930-luvuille, jolloin
kaupungistuminen pakotti pohtimaan vaihtoehtoja edellisten vuosikymmenten aikana
yleistyneille laaja-alaisille paviljonkisairaaloille. Uudeksi sairaalatyypiksi yleistyivät
tilankäytöltään keskitetymmät blokkisairaalat, joissa eri osastot ja toiminnot sijoitettiin
21

von Bonsdorf 2007, 77.
Hyyppä & Liikanen 2005, 105.
23
Molnár 2007, 36.
24
Lehtimäki 2014.
25
Paatela, Havu & Häkli 2003, 39.
26
Lehtimäki 2014.
27
Paatela, Havu & Häkli 2003, 40.
22
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kerroksittain.28

1920—1930-luvuilla

tuberkuloosiparantoloiden

erityisesti

rakentaminen

kävi

psykiatristen
vilkkaana.

hoitoloiden
Niistä

sekä

suomalaisen

sairaalasuunnittelun malliesimerkkinä pidetään edelleen Alvar ja Aino Aallon
suunnittelemaa, vuonna 1933 käyttöön otettua Paimion tuberkuloosiparantolaa.29
Funktionalistisen ideaalin mukaan rakennuksen tuli vastata parhaalla mahdollisella
tavalla käyttötarkoitustaan, mikä sai Aallot kiinnittämään suunnittelutyössään
huomiota tilojen tervehtymistä tukeviin ominaisuuksiin. Suunnittelussa kiinnitettiin
huomiota muun muassa luonnonvalon määrään, värien luomiin vaihtuviin tunnelmiin
sekä hiljaiseen akustiikkaan.30 Aaltojen voikin sanoa lähestyneen sairaalarakennusta
kokonaisvaltaisesti kaikkia aisteja stimuloivana esteettisenä tilana.
1940-luvun lopun Suomessa elettiin sotien jälkeistä aikaa, mikä näkyi muun muassa
sotaorpojen suurina määrinä. Lisäksi imeväiskuolleisuus oli tuohon aikaan vielä hyvin
korkea — joka kymmenes lapsi menehtyi alle vuodenikäisenä31. Surullisten lukujen
pienentämiseksi päätettiin kansallisen lastensairaalan rakennustöiden aloittamisesta.
Vuonna 1948 käyttöön otettu Lastenlinna rahoitettiin suurilta osin keräysvaroin ja sitä
pidettiin koko kansan yhteisenä jälleenrakentamisen symbolina.32 Poiketen 1940luvulla erityisesti Amerikassa yleistyneistä syvärunkoisista, keinovalaistuista ja
koneistetulla ilmastoinnilla varustelluista sairaaloista, suomalaisessa rakentamisessa
kiinnitettiin edelleen erityistä huomiota luonnonvalon määrään sekä ilmanlaatuun33.
Näin tehtiin myös Lastenlinnassa, jonka suunnittelussa pyrittiin tämän lisäksi
huomioimaan lasten erityistarpeet sekä tilojen estetiikka. Esimerkiksi osastotilojen
kaarevuudella pyrittiin välttämään keskikäytävämallin aikaansaama kolkko tunnelma.
Osastosuunnittelu toteutettiin niin, että turhilta läpikuluilta vältyttiin ja samalla
ehkäistiin tartuntojen leviäminen.34

28

Paatela, Havu & Häkli 2003, 45; Henttonen 2009, 209.
Paatela, Havu & Häkli 2003, 58-59.
30
Holma 2015.
31
Tilastokeskus.
32
Parkkonen & Sinkari 1996, 15.
33
Kotilainen 2010, 112.
34
Parkkonen & Sinkari 1996, 17-18.; Henttonen 2009, 122.
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Arkkitehtuuriltaan Lastenlinnaa on luonnehdittu yhdistelmäksi funktionalistista
jämäkkyyttä sekä koristeellisempaa 1940-luvun romantismia, joka näkyy muun muassa
rakennuksen ulkoseinien koristerappauksessa sekä laulavia ja soittavia lapsihahmoja
esittävissä reliefeissä. Koriste-elementtien oli samalla tarkoitus viestittää sairaalassa
hyödynnettävistä uusista hoitomuodoista ja ajatuksesta, jonka mukaan myös terveiden
lasten psyykeä tuli hoitaa.35 1900-luvun kuluessa käsitys vastasyntyneestä passiivisena
ja liki autistisena olentona hylättiin, ja sen sijaan korostettiin lapsen kykyä ja halua
vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa heti elämän ensihetkistä lähtien. ”Lapsi on lapsi
laitoksessakin” -ajattelu ajoi Lastenlinnan suunnittelussa siihen, että potilaille pyrittiin
takaamaan mahdollisuus leikkiin, yhdessäoloon sekä muuhun aktiiviseen toimintaan.36
Seuraavan kerran hoitoympäristön merkitys nousi laajemmin esille 1990-luvulla, jolloin
alettiin puhua potilaskeskeisestä sairaalasuunnittelusta ja parantavasta ympäristöstä.
Uudeksi tavoitteeksi asetettiin pienimuotoisempien ja kodikkaampien hoitoloiden
rakentaminen vastareaktiona edellisten vuosikymmenten tekniselle suursairaalaarkkitehtuurille.37 UNESCOn vuonna 1990 käynnistämä Arts in Hospitals –hanke oli
maailmanlaajuinen yritys lisätä taiteen määrää hoitolaitoksissa sekä integroida taide ja
kulttuuri kiinteäksi osaksi hyvinvointipalveluita. Hankkeen tavoitteena oli taata myös
kulttuuripalveluiden ulottumattomissa oleville yhtäläinen mahdollisuus päästä
nauttimaan yhteiskunnan sivistyselämästä. Suomessa Arts in Hospitals –hankkeen
perintöä jatkaa edelleen Terveyttä kulttuurista -verkosto.38

1.2 Lastensairaaloiden erityispiirteitä
Sairaalahoitoon joutuva lapsi joutuu väistämättä käsittelemään vaikeitakin asioita sekä
pelkoja, jotka liittyvät paitsi omaan sairauteen ja sen tuomiin mahdollisiin menetyksiin,
myös koti-ikävään. Suomessa oma tai läheisen sairastuminen ovatkin yksiä
tavallisimmista ennen aikuisikää vakavasti traumatisoivista kokemuksista39. Lisäksi on
35

Parkkonen & Sinkari 1996, 18.
Parkkonen & Sinkari 1996, 33.
37
Hyyppä & Liikanen 2005, 158-159.
38
Hyyppä & Liikanen 2005, 118-123.
39
Haravuori, Marttunen & Viheriälä 2014, 91.
36
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huomioitavaa, että lasten ja nuorten resurssit käsitellä psyykkisesti kuormittavia
kokemuksia mukailevat vielä vaiheessa olevaa kognitiivista kehitystä40. Helsingin ja
Uudenmaan

sairaanhoitopiirin

(HUS)

uutta

lastensairaalaa

koskevassa

tarveselvitysraportissa mainitaankin, että nuorten potilaiden kohdalla tulee kiinnittää
erityistä huomiota paitsi fyysisen, myös henkisen kehityksen turvaamiseen41. Keskeisiä
kriisin yliauttavia tekijöitä ovat läheisten tuki ja perusturvallisuuden tunteen
palauttaminen, jota heikentää muun muassa vanhemmista eroon joutuminen.42 Nämä
ovat haasteita, joita lastensairaaloiden henkilökunnan ja toiminnansuunnittelijoiden
voi kuvitella kohtaavan työssään päivittäin.
Pienillä lapsilla on paljon opittavaa, kuten motorisia, kielellisiä, sosiaalisia sekä
tunteiden säätelyn taitoja. Luontainen tapa, jolla lapsi harjoittelee ja kartuttaa erilaisia
taitojaan, on leikkiminen. Leikille keskeisiä ovat vapaus ja itseohjautuvuus — sitä eivät
määritä ulkopuolelta asetetut ohjeet ja säännöt. Käytännössä leikki kuitenkin tapahtuu
lähes aina aikuisen rajaamissa puitteissa, jotka liittyvät turvallisuuteen sekä leikille
sopivaksi koettuihin aikoihin ja paikkoihin.43 On selvää, että sairaiden lasten toimintaa
ja sairaalaympäristössä leikkimistä määrittävät tiukemmat ja runsaammat säännöt.
Lapsilla onkin sairaalassa erityisen rajalliset mahdollisuudet henkilökohtaiseen
vapauteen, jota taide voi kuitenkin kompensoida vähentämällä yksitoikkoisuutta ja
stressiä

sekä

lisäämällä

aktiivisuutta,

liikkuvuutta

ja

motivaatiota44.

Myös

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tuodaan esille sitä, kuinka taide ja ympäristö
ovat tärkeitä mahdollistajia leikin ja oppimisen maailmassa: ”Oppimiseen innostava
monipuolinen ja joustava ympäristö herättää lapsissa mielenkiintoa, kokeilunhalua ja
uteliaisuutta ja kannustaa lasta toimintaan ja ilmaisemaan itseään45. ... Taiteessa
lapsella on mahdollisuus kokea mielikuvitusmaailma, jossa kaikki on mahdollista ja

40

Haravuori, Marttunen & Viheriälä 2016, 93.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 14.12.2011.
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Haravuori, Marttunen & Viheriälä 2016, 91-94.
43
Rutanen 2009, 212.
44
Hyyppä & Liikanen 2005, 146.
45
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) 2005, 17.
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leikisti totta.46” Koska joihinkin sairauksiin liittyvät keholliset muutokset voivat
rajoittaa mahdollisuuksia fyysiseen toimintaan, voisi ajatella, että sairaalataiteen rooli
eräänlaisena

leikkiin

kannustavana

mielikuvituksen

työkaluna

olisi

erityisen

korostunut.
Lastensairaalasuunnittelu tuo tarkastelun alle käsityksemme lapsista ja lapsuudesta.
Esimerkiksi

Meilahden

lastensairaalaa

koskevissa

verkkokeskusteluissa

monet

kommentoijat pohtivat sitä, millaista on sairaalaan sopiva ja lapsia miellyttävä taide.
Roger Ulrich tutkijakumppaneineen on havainnut, että ikäryhmään katsomatta esittävä
taide ja luontoaiheet koetaan tyypillisesti miellyttäviksi47, kun taas abstraktin taiteen
on toisinaan raportoitu jopa lisäävän potilaiden levottomuuden ja ahdistuksen
tunteita48. Lapsia tuntuvat erityisesti miellyttävän luontoaiheet ja eläinhahmot sekä
kertova sisältö ja kirkkaat värit, kun teini-ikäiset kiinnittävät enemmän huomiota
taiteen henkilökohtaisuuteen ja koettavuuteen49. Onkin tärkeä muistaa, että usein
lastensairaaloissa hoidetaan hyvin eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Meilahden uudessa
lastensairaalassa hoidettavat potilaat tulevat vaihtelemaan ennen laskettua aikaa
syntyneistä keskosista noin 17-vuotiaisiin nuoriin50. Tämä asettaa vaatimuksia
ajanviettotiloille ja -mahdollisuuksille, sillä täysi-ikäisyyden kynnystä lähestyvien
nuorten ei voida olettaa viihtyvän samanlaisissa tiloissa kuin leikki- ja kouluikäisten
lasten.
Lastensairaalan käyttäjäkunta on tyypillisesti muutenkin poikkeuksellisen laaja, sillä
nykyiseen hoitokulttuuriin kuuluu perheenjäsenten ja sukulaisten tiivis läsnäolo läpi
hoitoprosessin. Myös vanhemmat ja sisarukset tarvitsevat yksityisyyttä ja tilaa
ajanviettämiseen, lepäämiseen sekä pitkään viipyessään myös arkitoimintoihin, kuten
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Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) 2005, 23.
Ulrich, Lundén, O. & Eltinge 1993.
48
esim. Westman 2000, 20.
49
Ulrich, Lundén, O. & Eltinge 1993.
50
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 14.12.2011.
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peseytymiseen.51 Tällaisten tilojen tarve korostuu kansallisissa hoitolaitoksissa, jotka
vastaanottavat potilaita valtakunnallisesti pitkien matkojen takaa.

2 Meilahden uusi lastensairaala
Päätös uuden lastensairaalan rakentamisesta perustuu HUS:in loppuvuodesta 2011
valmistuneeseen kuntokartoitukseen vuonna 1946 valmistuneen Lastenklinikan ja
vuonna 1948 käyttöön otetun Lastenlinnan tiloista. Kartoituksen mukaan vanhat tilat
ovat

jääneet

pieniksi,

laatuvaatimuksiin.

eivätkä

1940-luvulta

ne

vastaa
tähän

nykysairaanhoidon
päivään

tultaessa

tarpeisiin

ja

vaativien

erikoistoimenpiteiden sekä niiden hyödyntämän hoitolaitteiston määrä on kasvanut
merkittävästi. Lisäksi yhteiskunnalliset ja sosiaaliset, erityisesti potilaan ja perheen
oikeuksia koskevat laatuvaatimukset ovat vuosikymmenten saatossa muuttuneet ja
lisääntyneet. Tilojen ahtauden ja sopimattomuuden lisäksi molemmissa rakennuksissa
on havaittu potilaiden ja henkilöstön päivittäistä toimintaa selvästi haittaavia
sisäilmaongelmia.52 Nykyisestä käytöstään poistuvien Lastenlinnan ja Lastenklinikan
lisäksi uuteen lastensairaalaan siirretään toimintaa myös Helsingin yliopistollisen
keskussairaalan (HYKS) alaisista Silmä-korvasairaalasta sekä Töölön sairaalasta53.
Uusi Lastensairaala toimii valtakunnallisesti ja vastaanottaa harvinaisia pediatrisia
tauteja sairastavia sekä vaativia kirurgisia toimenpiteitä tarvitsevia potilaita ympäri
Suomea. Vaikeimpien ja harvinaisimpien sairaustapausten hoidon keskittämisestä
HYKS:lle on annettu valtioneuvoston asetus vuonna 2011. Tällaisia jatkossa uuteen
lastensairaalaan keskitettäviä toimenpiteitä ovat muun muassa lasten elin- ja
luuydinsiirrot, sydänkirurgia sekä vaikea epilepsia. Nykyisissä tiloissa suoritetun
kartoituksen mukaan noin kaksi kolmasosaa vaativimpiin toimenpiteisiin saapuvista
potilaista saapuu pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.54

51

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, verkkosivut.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 14.12.2011.
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Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, verkkosivut.
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2.1 Rahoitusmalli
Yksi sairaalahankkeen kansallista mielenkiintoa lisänneistä tekijöistä on sairaalan
tukisäätiön johdolla vuonna 2013 aloitettu kansalaiskeräys. Keräyksen tavoitteeksi
asetettiin 30 miljoonaa euroa, mutta keräysluvan päättyessä heinäkuussa 2015
lopulliseksi lahjoitussummaksi oli ehtinyt muodostua jo noin 38,7 miljoonaa euroa.
Valtion ja HUS:n osuus rakennushankekustannuksista on molemmilta 40 miljoonaa
euroa, ja sairaalan tukisäätiön osuus 30 miljoonaa euroa. Lainan määräksi arvioitiin
aluksi 50 miljoonaa euroa, jota vähennettiin kansalaiskeräystavoitteen ylittäneellä
summalla.55
Yksityisistä lahjoituksista ainakin 1,7 miljoonaa euroa on myönnetty sillä ehdolla, että
lahjoitettu summa käytetään nimenomaan taiteen hankkimiseen. Tällaisia lahjoituksia
sairaalalle

ovat

tehneet

muun

muassa

Svenska

Kulturfonden,

Suomen

Kulttuurirahasto, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sekä Suomen Taideyhdistys.56

2.2 Taiteelliset ratkaisut ja taidetoimikunta
Uuden lastensairaalan taidehanke käynnistyi heti rakennussuunnitteluvaiheessa.
Sairaalan tukisäätiön puheenjohtaja Anne Bernerin johdolla koottiin taidetoimikunta,
jonka kuraattoriksi nimettiin taidekasvattaja ja museopedagogi Marjatta Levanto.
Kuraattorille annettiin tehtäväksi laatia toimikunnan hyväksyttäväksi esitys sairaalaan
tilattavista

teoksista.

Tuekseen

valitsemisprosessiin

Levanto

kokosi

asiantuntijaryhmän, jossa olivat mukana Kuvataideakatemian dekaani Markus
Konttinen, professorit Veli Granö, Tarja Pitkänen-Walters sekä nykytaiteenmuseo
Kiasman

johtaja

Leevi

Haapala,

joka

työskenteli

tuona

hetkenä

myös

Kuvataideakatemian professorina. Taidetoimikunnan kesken käytiin teosvalinnoista
perusteellista

pohdintaa,

vaikka

varsinainen

vastuulla.57
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päätöksenteko

olikin

Levannon

Levanto luovutti 15 teosta kattaneen ja ryhmässä käytyjen keskustelujen pohjalta
muotoutuneen esityksensä taidetoimikunnalle toukokuussa 2015. Tuolloin toimikunta
hyväksyi esityksen sellaisenaan, mutta myöhemmin listaa päädyttiin karsimaan ja
alkuperäisestä esityksestä tilattavaksi päätyi lopulta kymmenen teosta. Sittemmin
sairaalaan on päätetty hankkia paljon muitakin taideteoksia.58
Uuden lastensairaalan esteettistä ilmettä ohjailee läpi rakennuksen kulkeva
teemallinen tarina. Luontoteema etenee kerros kerrokselta merellisestä alakerrasta
metsien läpi kohti ylintä taivaskerrosta. Lastenklinikan perinnettä jatkaen myös
uudessa sairaalassa tullaan näkemään Tove Janssonin Muumi-kuvituksia, joita
käytetään muun muassa potilashuoneiden interiööreissä. Itse muumihahmoja ei
uudessa lastensairaalassa kuitenkaan nähdä, vaan Muumipapan urotöistä sekä
Muumipeikosta ja pyrstötähdestä on valittu luontoteemaan istuvia miljöökuvituksia
saaristosta ja merestä, metsistä sekä avaruudesta.59
Haastateltujen taiteilijoiden mukaan sairaalan luontoteeman noudattaminen esiteltiin
heille täysin vapaaehtoisena vaihtoehtona, eikä teosten sisällön suhteen asetettu
erityisiä toivomuksia tai rajoituksia tilaajan puolesta. Annetut ehdot koskivat
käytännöllisiä asioita kuten teosten puhdistettavuutta ja sairaalakalustoon liittyviä
vaatimuksia. Kaikki taiteilijat korostivat arkkitehdin kanssa tehdyn yhteistyön sujuneen
vuoropuhelumaisesti

niin,

että

molempien

osapuolten

toivomukset

otettiin

huomioon.60 Aiemminkin taidetta sairaalaympäristöön tehneet Petri Eskelinen sekä
työpari Tommi Grönlund ja Petteri Nisunen vertasivat projektin kulkua aiempiin
teoshankkeisiinsa, ja totesivat työmaayhteistyön olleen Meilahden lastensairaalan
kohdalla erityisen sujuvaa61.
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2.3 Verkkokeskustelu
Sairaalan taidehanke joutui kovan arvostelun kohteeksi ensimmäisten Levannon
johdolla tehtyjen teosvalintojen tullessa julki tammikuussa 2016. Kohun silmässä oli
erityisesti Veikko Hirvimäen Kalajuttuja-teos, jonka ulkomuotoa ja hintaa ruodittiin
mediassa jyrkin sanoin. Yksittäisestä teoksesta noussut kohu kirvoitti kuitenkin myös
laajempaa keskustelua sairaalataiteen laadusta ja tarpeellisuudesta.
Luettaessa

keskustelupalstojen62

kommentteja

on

erotettavissa

eri

tavalla

sairaalataiteeseen asennoituneita ryhmiä. Suuri osa kommentoijista ilmaisee
suhtautuvansa kriittisesti sairaalataiteen tarpeellisuuteen ja toivoisi siihen suunnatuilla
summilla hankittavan sairaalan päivittäistoimintojen kannalta välttämättömämpää
laitteistoa ja lääkkeitä, sekä maksettavan hoitohenkilökunnan palkkoja63. Toiseksi
ryhmäksi erottuvat ne, jotka tunnustavat hoitoympäristön merkityksen, mutta
ehdottavat arvotaidetta edullisempia tapoja lisätä sen viihtyisyyttä. Tällaisiksi keinoiksi
esitetään muun muassa lapsia miellyttäviä julisteita, potilaiden omatekemää taidetta,
sekä esimerkiksi hoitohenkilökunnan harrastuksena tekemää taidetta64. Yksi ryhmistä
kritisoi lähinnä valittujen taideteosten ulkonäköä ja uskoo lasten kokevan ne
ahdistavina tai jopa pelottavina65. Monet näistä kommentoijista toivovat näkevänsä
lastensairaalaan sijoitettavassa taiteessa mieluummin satu- ja eläinaiheita tai lasten
populaarikulttuurista tuttuja hahmoja66. Selkeästi pienin osa kommentoijista ilmaisi
olevansa täysin tyytyväisiä valittuihin teoksiin.
Keskustelupalstojen kommentteja ei voi pitää edustavana otoksena kaikkien
suomalaisten mielipiteistä, sillä uutiset ja niiden toisinaan provosoivasti muotoillut
otsikot saattavat aktivoida enimmäkseen kriittisesti suhtautuvia kommentoijia.
Verkkokeskustelujen voidaan kuitenkin ajatella heijastelevan yleisiä yhteiskunnallisia
asenteita. Yksi tällainen laajemmin sosiaalisesta asenneilmapiiristä kielivistä aiheista oli
62

mm. Helsingin Sanomat, 20.1.2016 ja 28.1.2016; Ilta-Sanomat, 26.1.2016.
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verkkokeskustelijoiden suhtautuminen taiteilijan ammattiin. Lukuisissa kommenteissa
hämmästeltiin muun muassa sitä, miksi taiteilijat eivät lahjoita teoksiaan sairaalaan
ilmaiseksi67. Kärkkäimmissä kommenteissa taiteilijoita syytettiin jopa sairaiden lasten
kustannuksella rahastamisesta68. Keskustelussa ei kuitenkaan kyseenalaistettu sitä,
että esimerkiksi rakennusmiehet tai hoitohenkilökunta saavat rahaa sairaalan eteen
tehdystä työstä.
Uuteen lastensairaalaan tilatut teokset poikkeavat monin tavoin perinteistä
sairaalataiteesta, jollaista osa suomalaisista odottaa verkkokeskustelun perusteella
edelleen sairaalassa näkevänsä. Epäilevää suhtautumista saattaa selittää aikuisten
oletus siitä, että ei-esittävyys, abstraktisuus ja moderni muotokieli näyttäytyvät pienen
lapsen silmin hallitsemattomina, vaikeaselkoisina tai jopa ahdistavina. Toisaalta
aikuiset saattavat ajatella, että sairaalaan joutunut lapsi kaipaa ympärilleen tuttuja ja
turvallisia hahmoja ja kuva-aiheita.

3 Potilastilojen taideteosten analyysi
Tarkastelen seuraavaksi kolmea Marjatta Levannon johdolla lastensairaalaan valittua
teoskokonaisuutta. Koska yhtenä tavoitteenani on tarkastella juuri lapsipotilasyleisön
vaikutusta

taiteilijoiden

tavoitteiden

asetteluun

ja

työskentelyyn,

valitsin

tarkasteltavaksi teoksia nimenomaan potilaiden päivittäisessä käytössä olevista
ajanvietto- ja odotustiloista. Tarkastelun ulkopuolelle jäivät teokset, jotka tullaan
sijoittamaan sairaalan pääaulaan, henkilökunnalle tai vanhemmille suunnattuihin
tiloihin sekä sairaalan pysäköintihalliin. Lisäksi rajasin aineistostani pois sairaalan
kappeliin ja hiljentymishuoneeseen sijoitettavat taideteokset, sillä niissä tilojen
erityinen käyttötarkoitus määrittää oletettavasi teosten sisältöjä. Valitsemistani
teoksista kaksi on sijoitettu toimenpidehuoneiden odotustiloihin ja yksi osaston
aulaan. Teokset päästään toteuttamaan sairaalaan kesän 2018 loppuun mennessä,
67
68

Heinämies, 26.1.2016.
Urukhai, 28.1.2016.
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joten haastatteluhetkellä käytössäni on pienoismalli- ja luonnoskuvia. Teosten
visuaalisessa ilmeessä ja sisällöissä ei kuitenkaan pitäisi tapahtua muutoksia ennen
niiden julkistamista.

3.1 Tutkittavasta tutkijaksi — Petri Eskelisen teoskokonaisuus
Petri Eskelisen kaksiosainen teoskokonaisuus tullaan sijoittamaan sairaalassa kahden
samassa kerroksessa sijaitsevan odotustilan seinälle. Teokset koostuvat vaaleasta
tammilankusta rakennetuista kulmikkaista periskooppiputkista. Isompaan teokseen
väriä tuovat kaksi sinisellä värilasilla päällystettyä pyöreää ”ikkunaa”, joista
pienemmän halkaisija on 70 senttimetriä ja isomman 110 senttimetriä. Lasin alla on
valkoisesta

lujitemuovista

veistettyjä

minikokoisia

jäävuoria,

jotka

näkyvät

periskoopista katsottaessa horisontaalisesti. Teosta kauempaa tarkasteltaessa
jäävuoria katsellaan ylhäältä päin.
Pyöreään kehikkoon on istutettu vuorotellen syttyviä led-valoja, jotka vaikuttavat
periskoopin näkymään kuin vuorokauden ajat. Pienemmässä teoksessa ei ole sinisiä
lasi-ikkunoita,

vaan

siinä

jäävuoriveistokset

on

sijoitettu

oransseihin

akryylimuovikäytäviin. Lisäksi molemmissa teoksissa on liu’utettavia luukkuja, joita
avaamalla ja sulkemalla voi vaikuttaa periskooppinäkymään. Luukun takaa paljastuvat
värilliset akryylimuovit suodattavat periskoopin sisälle punaista, oranssia tai sinistä
valoa, ja niiden takana on lisäyllätykseksi erilaisia piirroksia merellisistä kartoista ja
kuva-aiheista.
Kuvataideakatemiasta kuvanveisto-osastolta maisteriksi vuonna 2006 valmistuneen
Eskelisen tuotannolle ovat tyypillisiä toiminnalliset teokset, joissa leikitellään optisilla
ilmiöillä ja mekaanisilla ominaisuuksilla69. Tilaajan puolesta ainoa teoksen sisältöön
kohdistuva toive koskikin osallistavuutta ja liikettä. Liikkuvia osia sisältävän ja samaan
aikaan koskettavaksi tarkoitetun veistoksen tekemiseen olisi Eskelisen mukaan liittynyt
kuitenkin sairaalaympäristössä liian paljon ratkaistavia turvallisuuskysymyksiä.
Osallistavuus toteutuukin tällä kertaa stabiilisti, sillä periskoopin kautta potilaalla on
69

kts. Petri Eskelisen kotisivut. http://www.petrieskelinen.net/work/
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Kuva 1: Petri Eskelinen. 2015. ”Merireittejä/Napatutkija”. Kuvaaja: Petri Eskelinen

edelleen mahdollisuus aktiiviseen toimijuuteen — hän on tutkija tutkimuskohteen
sijaan.70 Samanlaisen aihepiirin ja löytämisen riemun ympärille keskittyy myös
Eskelisen Turun T-sairaalaan toteuttama teos, Auringon tutkija (2013).
Periskooppi on monelle tuttu lapsuudenleikeistä, minkä lisäksi teoksen ulkomuotoa
voisi kuvailla leikkisäksi. Eskelinen kertoo luonnoksen tuoneen monelle aikuiselle
mieleen vanhat puulelut71, kun taas nykylasten voi ehkä ajatella yhdistävän leluihin sen
kirkkaanväriset muoviosat. Samalla taideteoksen materiaalivalinnassa ja muotoilussa
on myös jotain skandinaavisen hillittyä ja modernia. Eskelinen antaakin ymmärtää, että
leikkikalumaisuus

on

tullut

siihen

tahattomasti,

eikä

hän

ole

pyrkinyt

työskennellessään luomaan erityisen lelumaista teosta. On todennäköistä, että
sijoitusmiljöö kohdeyleisöineen ohjailee tässä tapauksessa oleellisesti teoksesta
tehtäviä tulkintoja. Vaikka taiteilija korostaa veistosten olevan itsensä näköisiä, hän

70
71

Eskelinen, 6.7.2017.
Eskelinen, 6.7.2017
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Kuva 2: Petri Eskelinen. 2015. ”Merireittejä/Napatutkija”. Kuvaaja: Petri Eskelinen

kuitenkin mainitsee, että ei olisi todennäköisesti toteuttanut niitä samanlaisina
esimerkiksi omaan näyttelyynsä72.
Ensimmäisen sairaalakerroksen meriteema on Eskelisen veistoksissa selvästi läsnä.
Työnimillä Merireittejä ja Napatutkija kulkeva teospari on taiteilijalle paluu
napatutkimusaiheeseen,

joka

toistui

hänen

töissään

Kuvataideakatemiasta

valmistumisen jälkeen. Teokset ovat ikään kuin ylhäältäpäin kuvattuja merikarttoja,
joiden reittejä katse pääsee kulkemaan periskoopin peilien kautta.73 Samalla niiden voi
ajatella muodostavan kolmiulotteisen tilan, sillä ainakin tiedostettuna merellinen
teema

johdattelee

näkemään

kiemurtelevat

periskooppiputket

laivan

tai

sukellusveneen seinien sisäisenä putkistona. Teosten äärellä voi mahdollisesti eläytyä
esimerkiksi laivan kannella kaukoputkesta tiirailevaksi napatutkijaksi tai kuvitella
72
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Eskelinen, 6.7.2017
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20

itsensä laivan konehuoneeseen. Hienovaraisempia viittauksia laivateemaan ovat
putkien puiset liitoskohdat, ikkunoiden pyöreä muoto sekä kurkistusluukkujen
rustiikkiset vetonupit. Myös materiaalivalinta mukailee teemaa ja Eskelinen
mainitseekin tammen olleen tyypillinen rakennusmateriaali vanhoissa purjelaivoissa74.
Suuremmassa teoksessa on kuusi ja pienemmässä kaksi katseluaukkoa, joista korkein
sijaitsee noin 150 senttimetrin ja matalimmat noin metrin korkeudella. Pienet lapset
yltävät siis omatoimisesti kurkistamaan periskooppeihin ja ylimpiinkin on helppo
ulottaa aikuisen pienellä avustuksella. Useat kurkistusaukot lisäävät mahdollisuuksia
kokea ja leikkiä yhdessä — jopa kisailla siitä, kenen katse tavoittaa ensin jotain uutta ja
jännittävää. Katseluaukkojen vaihteleva sijoittelu lisää varmasti myös teoksen
esteettömyyttä ja esimerkiksi pyörätuolipotilaiden osallistumismahdollisuuksia.
Keskusteltaessa sairaalaympäristöön sopivasta taiteesta Eskelinen painottaa taiteilijan
vastuuta teoksen sisältöjen ja ympäristökontekstin yhteensovittamisessa. Eskeliselle
sairaala näyttäytyy erityisen tunneherkkänä tilana, jossa jokainen paljon aikaa viettävä
muodostaa välttämättä suhteen taideteokseen, oli se sitten positiivinen tai
negatiivinen. Hän myös painottaa, että taiteilija ei aina kykene ennakoimaan sitä,
kuinka sairas ihminen teokseen suhtautuu ja sitä tulkitsee. Positiivisten mielleyhtymien
edistämiseksi Eskelinen kiinnittää paljon huomiota materiaalivalintoihin, ja kertookin
päätyneensä käyttämään puuta teoksissaan paitsi aiheen vuoksi, myös koska se on
teollisia materiaaleja lähestyttävämpi ja kliinisen valkoisesta sairaalaympäristöstä
poikkeava.75

Lisäksi

Eskelinen

kertoo

huomioineensa

myös

sijoitustilan

käyttötarkoituksen. Odotushuoneisiin sijoitettavien teosten hän toivoo herättävän
pitkiä aikoja tilassa viettävien potilaiden huomion ja tarjoavan heille ajanvietettä.
Tämän vuoksi hän mainitsee suhtautuneensa nihkeästi arkkitehtien myöhempään
esitykseen, jossa teos olisi toteutettu isompikokoisena sairaalan pääaulaan.

74
75

Eskelinen, 6.7.2017.
Eskelinen, 6.7.2017

21

Läpikulkutilana toimivassa eteisaulassa osallistava taideteos ei pääsisi taiteilijan
mukaan oikeuksiinsa.76
Jos Eskelisen teoskokonaisuutta tarkastelee verkkokeskusteluissa esille nousseisiin
asenteisiin peilaten, voi kuvitella, että juuri toiminnallisuus tekee siitä helpommin
lähestyttävän myös suurelle yleisölle. Vaikka veistokset ovat muotokieleltään
moderneja ja symbolisia, osallistavuus sekä yhteys leikkiin saattavat purkaa taiteen
vaikeatajuisuuteen liittyviä ennakkoluuloja. Optisilla ilmiöillä ja mekaniikalla leikittely
tuo näkyväksi niitä mahdollisuuksia, joita nykytaiteella on perinteisempään kuvalliseen
ilmaisuun nähden. Eskelisen teos on paitsi aistittavaa taidetta, myös konkreettista
ajanvietettä, jota suuri osa lapsille sairaalaympäristöön toivoo. Toisaalta tämä herättää
kysymyksen siitä, täytyykö taiteella olla jokin osoitettavissa oleva käyttöarvo ennen
kuin sen merkitys hoitoympäristössä tunnustetaan.

3.2 Maisema kaikille potilaille — Leonora Fredrikssonin
teoskokonaisuus
Leonora Fredriksson on suunnitellut osastoaulan kahdelle vastakkaiselle seinälle sekä
välipylväikköön levittyvän tilataideteoksen, joka yhdistelee öljyvärimaalausta ja
kolmiulotteisia paperi-pahviveistoksia. Maalaukset koostuvat useista neliönmuotoisista
väripinnoista sekä neljästä erikokoisesta kuvaikkunasta, joihin on maalattu
maisemakuvia metsistä, puista ja tunturista. Ruudut alkavat katon rajasta ja niitä on
seinästä riippuen kolmessa tai kahdessa päällekkäisessä rivissä niin, että alimmat
alkavat 120 senttimetrin korkeudelta. Pidemmälle seinustalle kiinnitetään oksia, joilla
istuu erilaisia lintuja – kaksi hippiäistä, närhi ja pähkinähakki. Vastakkaiselle seinälle
maalatun tunturimaiseman edessä leijuu katosta roikkuva tunturipöllö.
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Kuva 3: Leonora Fredrisson. 2017. Teosluonnos. Kuvaaja: Niina Maaskola.

Fredriksson kertoo inspiroituneensa sairaalan luontotarinasta, jossa on kolmanteen
kerrokseen edettäessä ehditty nousta puiden latvustojen ja vuoristojen tasolle77.
Maalattujen ruutujen värit ovat metsäisiä, murrettuja ja maanläheisiä — vihertäviä,
rusehtavia ja sinertäviä — kuin ne olisi poimittu pipetillä metsämaisemasta. Runsas ja
eloisa värienkäyttö on tuttua vuonna 1996 Kuvataideakatemiasta maisteriksi
valmistuneen Fredrikssonin tuotannossa78, ja hän kokeekin saaneensa toteuttaa
lastensairaalaan vapaasti hyvin itsensä näköisen teoksen. Taiteilija painottaa teoksen
sisällöllisen suunnittelun olleen pitkälti hyvin riippumatonta muun muassa lapsiyleisön
tai tilaajien vaikutuksesta, ja ainoat kompromissitilanteet koskivatkin hänen mukaansa
puhtaasti teoksen teknisiä ominaisuuksia. Muun muassa hygieniavaatimusten vuoksi
Fredriksson kertoo joutuneensa vaihtamaan tutut temperamaalit paremmin
puhdistusta kestäviin öljyväreihin, joihin tarttuminen tuntui kuitenkin ennen kaikkea
positiiviselta haasteelta. Lisäksi Fredriksson kertoo käyneensä arkkitehtien kanssa
keskustelua teoksen kanssa samalle seinustalle suunniteltujen käsienpesupisteen ja
älynäytön sijoittelusta.79
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Kuva 4: Leonora Fredriksson. 2017. Teosluonnos. Kuvaaja: Niina Maaskola.

Vaikka teos pysyttelee lintuveistoksia lukuun ottamatta kaksiulotteisena seinällä,
yhdessä arkkitehtuurin kanssa se muodostaa kolmiulotteisen tilan. Tilassa usealle
pinnalle levittyvät maalaukset tuovat teokseen tasoja ja mahdollistavat maalatun
maiseman kiertelyn, kuin kurkkisi puiden taa oikeassa metsässä. Myös lintuveistosten
kolmiulotteisuus ja sijoittelu maalattuun maisemaan nähden lisäävät tilallista
vaikutelmaa. Valmiissa tilassa värikkään teoksen voikin kuvitella ohjaavan katsetta
ylöspäin

kuten

puiden

rungot

oikeassa

metsässä,

pois

lattiatasosta

ja

sairaalakalustosta.
Fredriksson kertoo kokevansa luontoaiheen läheiseksi paitsi henkilökohtaisesti, myös
kansallisesti80. Metsät yhdistävät ja koskettavat kaikkia suomalaisia luonnonhelmassa
varttuneista kesäisin maalla vieraileviin kaupunkilaislapsiin. Omista rakkaista
luontokokemuksistaan Fredriksson kertoo napanneensa teokseen mukaan hippiäiset ja
pähkinähakin, kun taas tunturipöllöä valitessa mielessä ovat olleet pohjoisesta
saapuvat pikkupotilaat. Lintujen onkin yhdessä metsäisten kuvaikkunoiden kanssa
tarkoitus muistuttaa eri puolilta Suomea saapuneita potilaita kotoisista maisemista.81
Teos tulee todennäköisesti tuomaan sairaalaympäristöön palan luontoa myös
konkreettisesti, sillä Fredriksson on suunnitellut käyttävänsä veistosten alustoina
luonnosta poimimiaan oksia. Vaikka oksat tultaisiin desinfioimaan ja mahdollisesti
myös maalaamaan, toisivat ne kuitenkin sairaalaan henkäyksen ulkomaailmasta.
80
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Fredrikssonin teos vastaa melko aukottomasti verkkokeskustelun perusteella
hahmoteltaviin odotuksiin lastensairaalaan sopivasta taiteesta. Esittävillä piirteillä ja
eläinaiheella varusteltu kokonaisuus mukailee myös tutkimusten82 mukaisia tuloksia
sairaalaympäristössä miellyttäväksi koetusta taiteesta. Fredrikssonin teoksessa
miellyttää varmasti myös sen kotoisuus, mahdollisuus tulla johdatetuksi läheisiin
paikkoihin ja muistoihin. Ollessaan tuttu ja turvallinen Fredrikssonin teos ei ole
kuitenkaan yksiselitteinen. Esittävien maalausten rajaaminen vain muutamaan
yksityiskohtaiseen kuvaikkunaan jättää paljon varaa mielikuvitukselle. Teosta voisikin
luonnehtia modernin satukirjamaiseksi — väriruutujen taakse kätkeytyvä osa on
katsojan itse päätettävissä.

3.3 Ikkunoita ihmemaahan — Tommi Grönlundin ja Petteri Nisusen
teoskokonaisuus
Tommi Grönlundin ja Petteri Nisusen teoskokonaisuus koostuu kolmesta odotustilan
välikattoon upotetusta syvennyksestä. Syvennyksistä kaksi on kooltaan 120
senttimetriä ja yksi 60 senttimetriä leveä, ja kunkin pohjalle on asennettu värillistä
valoa loistava LED-näyttö. Syvennysten seinämät ovat peiliä ja luovat illuusion siitä,
että alakaton väliin jäisi jatkuva tila. Näytön toistama väriskaala tullaan päättämään
vasta, kun teos on asennettu ja eri sävyjen vaikutusta tilan tunnelmaan voidaan
testata. Tarkoitus on kuitenkin, että kaikista aukoista loistaisi samaa väriä, joka vaihtuu
hyvin hitaasti.83
Muissa

maailmoissa

tarkastelemistani

-työnimellä

taideteoksista

kulkevaa
puhtaimpana

teoskokonaisuutta
esimerkkinä

voi

pitää

taiteistumisesta.

Taideteoksen ja rakennetun ympäristön välinen raja hämärtyy, ja teos on niin kiinteä
osa tilan tunnelmaa, että sen itsenäinen tarkasteleminen on liki mahdotonta.
Yhteensulautuma korostunee erityisesti tilan ohi lasiseinän takaa kulkevan silmin, sillä
hän pystyy havaitsemaan ainoastaan värillisen valon heijastukset tilassa näkemättä itse
valonlähteitä. Vuorovaikutus teoksen ja tilan välillä on kaksisuuntainen — näyttöjen
82
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Kuva 5: Tommi Grönlund & Petteri Nisunen. 2017. ”Muissa Maailmoissa”. Perspektiivikuva.
Kuva 6: Tommi Grönlund & Petteri Nisunen. 2017. ”Muissa Maailmoissa”. Kuvaajat: Tommi Grönlund & Petteri
Nisunen.

toistama valo vaikuttaa huoneen tunnelmaan, ja tilassa kulloinkin liikkuvat ihmiset
puolestaan siihen, millaisia tarttumapintoja värivalo saa.
Arkkitehtuuriset piirteet, teknisyys sekä valon ja äänen käyttäminen ovat tyypillisiä
ominaisuuksia Grönlundin ja Nisusen tuotannossa84. Monitaiteisuutta ja tilallisuutta
selittänee taiteilijoiden yhteinen työhistoria arkkitehtuurin kentällä. Molemmat ovat
valmistuneet 1990-luvulla Tampereen teknillisestä yliopistosta arkkitehdeiksi ja
työskennelleet sen jälkeen yhteisessä arkkitehtitoimistossa. 2000-luvun alusta työpari
on keskittynyt päätoimisesti taiteen tekemiseen. Arkkitehtuuritaustasta johtuen
taiteilijat kertovat pitävänsä työskentelystä valmiiksi annetussa tilassa. Tiettyyn
paikkaan tilatut teokset suunnitellaan paitsi ympäristön luonteen, myös teknisten
vaatimusten

ehdoilla.

Esimerkiksi

uuden

lastensairaalan

kohdalla

alakaton

hyödyntäminen sai kimmokkeen odotushuoneen ahtaudesta, ja taiteilijoiden on
täytynyt huomioida myös sairaalan tiloilta edellytetty perusvalotaso. Grönlund ja
Nisunen

kuitenkin

korostavat,

että

rakennusalan

tunteminen

helpottaa

työmaayhteistyötä lisäämällä molemminpuolista ymmärrystä kompromissitilanteissa.85
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Meilahden uuden lastensairaalan kohdalla taiteilijat nimeävät tavoitteekseen luoda
pienikokoiseen magneettikuvauksen odotushuoneeseen ihmeteltävää vuoroaan
odottaville potilaille. Nisunen hahmottelee työparin yhteiseksi näkemykseksi luoda
alakaton väliin jäävästä tilasta oma Liisa Ihmemaassa -tyyppinen fantasiamaailmansa,
joka erottuu täysin muusta sairaalaympäristöstä ja vie potilaan huomiota pois
magneettikuvaukseen liittyvästä jännityksestä.86 Voikin olla, että väriään muuttava
taideteos saa pienen potilaan mielenkiinnon heräämään ja jopa odottamaan, minkä
sävyinen odotushuone on vastassa seuraavalla kerralla.
Värikkään fantasiamaailman ja sairaalaympäristön välillä vallitseva kontrasti on suuri.
Magneettikuvaustilat sijaitsevat maan alla sairaalan kellarikerroksessa ja vaativat
kuvauskoneiston vuoksi raskasrakenteisen ja eristetyn ympäristön. Pienikokoisen
odotushuoneen tilavaikutelmaa on epäilemättä pyritty suurentamaan lasiseinällä,
mutta myös Grönlundin ja Nisusen teoksen voi ajatella keventävän ahdasta tilaa.
Peiliheijastukset saavat aikaan huonekorkeutta nostavan illuusion, sillä todellisuudessa
ilmastointikanavilla ja sähköjohdoilla täytetyn alakaton väliin näyttäisi jäävän tyhjä tila.
Lisäksi samalla tavalla kuin Fredrikssonin seinämaalausten, myös valoa hohkaavien
kattosyvennysten voi ajatella ohjaavan katsetta ylöspäin pois ahtaasta lattiatasosta.
Teoskokonaisuuden minimalistisuus ja symbolisuus haastavat tarkastelemistani
teoksista jyrkimmin perinteisen taidekäsityksen, joka lastensairaalasta käydystä
verkkokeskustelusta välittyy. Taiteilijat eivät kuitenkaan allekirjoita huolta, jota aikuiset
tuntuvat lasten ja nykytaiteen yhteensopimattomuudesta kantavan. Päinvastoin he
uskovat

rikkaassa

kuvakulttuurissa

kasvaneiden

lasten

olevan

erityisen

vastaanottavaisia ja avoimia taiteelle, sekä hyviä lukemaan sen kuvakieltä87. Työpari on
saanut toistaiseksi vähän tilauksia vastaavanlaisiin lastenympäristöihin toteutettavista
teoksista, ja uskoo syyn löytyvän juuri mekaanisen tyylin ja perinteisen
lastenkuvakulttuurin välisestä ristiriidasta. Grönlund kuitenkin huomauttaa parin
taideteosten saavan usein hyvän vastaanoton lapsilta, ja uskookin, että tietynlaisten
86
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perusasioiden ja luonnonilmiöiden ympärille keskittyminen tekee teoksista helposti
lähestyttäviä myös nuorelle yleisölle.88
Keskusteltaessa sairaalaympäristön ja taiteen välisestä suhteesta Grönlund ja Nisunen
painottavat taiteen ja taiteellisen työskentelyn itsenäisyyttä. He jakavat näkemyksen,
jonka mukaan taidetta ei tulisi ehdollistaa tietylle yleisölle tai käyttötarkoitukselle,
vaan ollessaan hyvää se toimii erilaisissa ympäristöissä89. Koko sairaalataiteen käsitettä
kavahtava Nisunen hahmottelee hoitoympäristöjen taiteelle annettavan usein
hyvinvointia tukevia ja lohduttavia tehtäviä, mutta uskoo kuitenkin teoksista
välittyvien merkitysten muodostuvan aina niitä tarkastelevan yksilön tarpeiden
mukaan. Omana lähtökohtanaan lastensairaalaan sijoitettavan teoksen suunnittelussa
Grönlund ja Nisunen pitivätkin teoksen abstraktisuutta ja anonyymiyttä. Tavoitteena
oli luoda taidetta, jota ei voisi liittää yhteiskunnallisiin teemoihin tai nykypäivän
ilmiöihin.90 Anonyymiyden voikin nähdä kiinnittävän teoskokonaisuuden symbolisesti
sairaalaympäristöön, jossa vallitsee taiteilijoiden mukaan oma pysähtynyt ja
ulkomaailmasta riippumaton tunnelmansa. Vaikka satumaisten valoikkunoiden voi
odottaa vievän ajatukset pois hoitomiljööstä ja -toimenpiteistä, ne eivät myöskään
johdattele haaveilemaan elämästä sairaalan ulkopuolella. Värillinen valo juureutuu
tiettyyn tilaan ja hetkeen tarjoamatta aihetta murehtimiselle.

Kuva 7: Tommi Grönlund & Petteri Nisunen. 2017. ”Muissa Maailmoissa”. Leikkauskuva.
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4 Pohdinta
Meilahden uusi lastensairaala on Suomessa ensimmäisiä tämän kokoluokan julkisia
rakennushankkeita, joissa taiteistuminen toteutuu systemaattisesti, läpäissen koko
rakennuksen ja sen suunnitteluprosessin. Tarkastelemani kolme sairaalaan tilattua
teoskokonaisuutta toteuttavat selkeästi taiteistumisen periaatetta, sillä ne on
suunniteltu kiinteäksi osaksi sairaalaympäristöä huomioiden juuri kyseisten tilojen
ominaisuudet ja käyttötarkoitus. Näin ollen taide ei ilmene sairaalassa ainoastaan
itsenäisesti, vaan sen voi ajatella vaikuttavan koko rakennuksen tunnelmaan ja lisäävän
sen viihtyisyyttä. Samalla taideteokset kuitenkin hallitsevat ympäristöä visuaalisella
rikkaudella, joka erottuu muuten riisutusta sairaalamiljööstä. Fyysisen tilan lisäksi
teokset ovatkin luomassa myös henkisiä tai mielikuvituksellisia tiloja, jotka
irrottautuvat täysin reaalisesta ympäristökontekstista. Taideteokset tarjoavat ikkunan
muualle

—

kauas

valtamerille,

kotoisiin

metsämaisemiin

tai

värikkääseen

fantasiamaailmaan. Haastattelemieni taiteilijoiden mukaan lastensairaalan taiteistuva
rakentaminen on myös luonut heille enemmän tilaa ja vaikutusmahdollisuuksia osana
suunnittelutiimiä. Taidetta integroiva rakennusprosessi tuntuu myös edistävän
työmaatyöskentelyn sujuvuutta sekä positiivisen asenneilmapiirin syntymistä.
Taiteilijoiden asennoituminen sairaalataiteen tehtäviin sekä omiin lähtökohtiin teosten
suunnittelussa vaihtelevat. Petri Eskelinen toi esille oman näkemyksensä siitä, kuinka
hyvä sairaalataide huomioi tilojen herkän tunnelman, ja kertoi lapsiyleisön
vaikuttaneen omaan työskentelyynsä merkittävästi. Leonora Fredriksson sekä
työparina työskentelevät Tommi Grönlund ja Petteri Nisunen puolestaan korostivat
teostensa olevan jokseenkin riippumattomia lapsiyleisön vaikutuksesta. Yleisellä tasolla
kaikki taiteilijat kuitenkin jakoivat samoja ajatuksia sairaalaympäristöön ja lasten
silmille sopimattomista teemoista, kuten yhteiskunnallisista kannanotoista sekä
ahdistavista aiheista, kuten väkivallasta. Lisäksi taiteilijat peräänkuuluttivat sairaalaan
sijoitettavalta

taiteelta

niin

sisällöllistä

kuin

toteutuksellista

laadukkuutta.

Tarkastelemieni teosten kohdalla tällaisen laadun merkkinä voi mahdollisesti pitää sitä,

29

kuinka teokset ovat onnistuneet huomioimaan hienovaraisesti sairaalakontekstin
säilyttäen samalla taiteilijoiden oman persoonallisen ja riippumattoman tyylin.
Uuden lastensairaalan teosvalintoja koskevista verkkokeskusteluista nousi esille huoli
lasten kyvystä vastaanottaa taidetta, ja kommenttien perusteella lapsille suunnattuihin
ympäristöihin kaivattiin usein tuttuja ja tunnistettavia aiheita. Tämän toiveen voi
nähdä sisältävän automaattisen oletuksen esittävyydestä, johon taide ei aina
kuitenkaan vastaa. Tästä näkökulmasta haastavin tarkastelemistani teoksista lienee
Grönlundin ja Nisusen abstrakti teoskokonaisuus, kun taas helpommin omaksuttavia
lienevät

Fredrikssonin

metsäaiheinen

maalaus

sekä

Eskelisen

osallistava

periskooppiveistos. Jokainen teoksista on kuitenkin suunniteltu osaksi ympäristöään,
jolloin niiden tarkasteleminen itsenäisesti ei välttämättä anna todenmukaista
vaikutelmaa. Omalla paikallaan hoitoympäristössä teosten ominaisuudet pääsevät
parhaiten esiin ja kontrasti kliiniseen ilmapiiriin saattaa avartaa katsojan käsitystä
taiteen mahdollisuuksista. Lastensairaalassa taidetta onkin mahdollista tarkastella
esimerkiksi leikin kautta niin toiminnallisena osallistajana kuin mielikuvitusta
ruokkivana tarinankerronnan työkaluna. Taiteen viihde- ja käyttöarvon liiallisen
painottamisen
Laadukkaaseen

uhkakuvana

on

taiteeseen

kuitenkin
ja

julkisen

taiteen

ympäristösuunnitteluun

yksipuolistuminen.
panostaminen

tulevaisuudessakin voisi mahdollisesti tuoda esiin erilaisten teosten vahvuuksia ja
antaa niiden puhua puolestaan.
Ennakkoluuloinen suhtautuminen sairaalataiteeseen on tiiviisti yhteydessä kapeaan
käsitykseen lapsen kyvyistä nauttia taiteesta. Taiteilijat puolestaan uskovat aikuisia
ennakkoluulottomampien ja avoimempien lasten olevan sille erityisen hyvää yleisöä.
Taiteen kirvoittamat keholliset aistimukset sekä kokemukset ovat oletettavasti tärkeitä
sairaalle lapselle, ja voivat haastaa sairauden ja sairaalaympäristön asettamia
rajoitteita. Lisäksi taide voi tarjota mahdollisuuksia sairaala-arkeen liittyvän
ahdistuksen purkamiseen ja lisätä positiivisempia kokemuksia sairaalatiloista. Jatkossa
olisi kuitenkin tarpeellista ja hedelmällistä tutkia, millaisia merkityksiä Meilahden
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lastensairaalan potilaat itse antavat sairaalaan sijoitetuille taideteoksille, ja
vastaavatko nämä sairaalan suunnittelijoiden sekä taiteilijoiden odotuksia.
Meilahden uudessa lastensairaalassa taiteelle on ilmeisesti annettu useita tehtäviä.
Ottamalla taide ja taiteilijat mukaan rakennuksen suunnitteluprosessiin heti sen alusta
lähtien on varmistettu, että teokset osallistuvat viihtyisän sekä kodikkaan ilmapiirin
luomiseen. Kuitenkin samalla taiteilijoiden suunnitelmissa ja ajatuksissa korostuu halu
luoda taidetta, joka johdattelee pois hoitoympäristöstä, poikkeaa siitä ja vie ajatuksia
muualle. Taiteen rooli on siis erottuva, jos sitä verrataan sisustuksellisten elementtien
tehtäviin ja käyttöön julkisissa tiloissa. Sairaalaan sijoitettavien teosten tulee jaksaa
kiehtoa potilaita pitkiäkin aikoja. Yksioikoinen ja tuttu aihe, jonka tarina on jo kerrottu,
ei välttämättä jaksa kiinnostaa lasta kovin kauaa. Lisäksi monipuolisen taiteen voi
kuvitella antavan jotain eri-ikäisille katsojille, sillä symboliset tulkinnat ja merkitykset
muuttuvat iän mukaan.
Ympäristön ja lapsuuden välinen suhde on mahdollista hahmottaa vuorovaikutteisesti.
Käsitykset lapsuudesta ja lastenkulttuurista määrittävät sitä, millaisiksi lapsille
suunnatut ympäristöt rakennetaan. Samalla rakennetut ympäristöt määrittävät
lapsuutta asettaen sekä mahdollisuuksia että rajoitteita lasten toiminnalle ja
esimerkiksi leikkimiselle. Lapsille suunnitellut tilat sisältävät aina aikuisen näkemyksen
siitä, mikä on lapselle turvallista ja sopivaa toimintaa. Turvallisuusnäkökulma ja
suojelunhalu voimistuvat varmasti entisestään, kun kyse on sairaille lapsille
suunnatuista tiloista. Aikuisella niin omaisena kuin taiteilijanakin saattaa olla idea siitä,
kuinka lapsen on tarkoitus kokea taideteos. On kuitenkin mahdollista, että se mitä lapsi
taiteessa näkee, on aikuisen kokemusmaailman ulottumattomissa.
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