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töihin.	 Erityisesti	 taide	 koetaan	 tärkeäksi	 elvyttävän	 sairaalaympäristön	 tekijäksi,	 jonka	 vuoksi	 erilaiset	 taidehankkeet	 ovat	
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vastaa	kysymyksiin,	kuten	miten	sairaalakäyttäjät,	eli	potilaat,	vierailijat	 ja	henkilökunta,	pääsevät	sairaaloissa	toteuttamaan	
itseään	ja	tarpeitaan	yksin	sekä	yhdessä	muiden	kanssa.	Tutkin,	millaista	mielikuvaa	kohti	sairaalat	ovat	menossa,	sekä	millai-
sia	suunnittelun	ja	toteutuksen	haasteita	sairaaloiden	taidehankkeet	ovat	kohdanneet.		

Tutkimus	 on	 toteutettu	 laadullisena	 haastattelututkimuksena.	 Teemahaastatteluihin	 on	 osallistunut	 yhteensä	 15	 henkilöä	
kuudesta	 sairaalasta.	Olen	 analysoinut	 aineiston	 sisällönanalyysilla.	 Analyysissa	 olen	 käyttänyt	 hyväkseni	 teemoittelua.	 Tut-
kielma	teoreettinen	viitekehys	pohjautuu	ympäristöestetiikkaan	ja	ympäristön	merkitykseen	ihmisen	hyvinvoinnille.	Ympäris-
tön	 eri	 ominaisuudet,	 kuten	mielikuvat	 ympäristöstä,	 sosiaalinen	 ulottuvuus,	 esteettinen	 laatu	 ja	moniaistisuus	 vaikuttavat	
yhdessä	ympäristökokemukseen	ja	ympäristön	tunnelmaan.	

Tutkimuksesta	voidaan	todeta,	että	luonto	voi	olla	sairaaloissa	mukana	monin	tavoin,	esimerkiksi	suorana	luontoyhteytenä	tai	
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ympäristöjä,	niin	toteutuksessa	on	vielä	paljon	haasteita.	Tämä	tutkielma	mahdollistaa	sairaaloiden	taidehankkeiden	varautu-
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1 JOHDANTO

Ympäristö	vaikuttaa	ihmisen	kehoon	ja	mieleen.	Luonto	koetaan	yleisesti	rauhoittavak-

si	 ja	miellyttäväksi	 ympäristöksi.	 Luontoon	mennään	 rentoutumaan,	kokemaan	mieli-

hyvää	 ja	 saamaan	 etäisyyttä	 ongelmiin.	Monen	 suomalaisen	mielipaikka	 löytyy	 luon-

nosta.1	 Luonto	 tarjoaa	 ympäristön,	 jossa	 ihminen	 pääsee	 säätelemään	 olotilaansa	 ja	

vaikuttamaan	 hyvinvointiinsa.2	 Luonnon	 hyvinvointivaikutuksista	 ollaan	 oltu	 pitkään	

tietoisia.	Tämä	näkyy	esimerkiksi	varhaisissa	sairaalarakennuksissa,	 jotka	 rakennettiin	

usein	 luonnonympäristöihin.3	 Suomalaisena	 esimerkkinä	 Alvar	 Aallon	 suunnittelema	

Paimion	Parantola,	joka	on	rakennettu	metsän	keskelle.	Paimion	parantolan	suunnitte-

lussa	otettiin	huomioon	erityisesti	luonnonvalon	merkitys	potilaiden	paranemisproses-

sissa.4	Kiinnostus	 luonnon	hyvinvointivaikutuksiin	näkyy	 lisäksi	erilaisina	Green	Care	 -

palveluina.	 Green	 Care	 toiminnassa	 luontoa	 käytetään	 tavoitteellisesti	 ja	 tietoisesti	

hyvinvoinnin	 edistämiseksi.5	 Luonnon	 lisäksi	 taiteen	 positiiviset	 merkitykset	 sairaa-

laympäristöissä	 ovat	 olleet	 pitkään	 tiedossa.6	 Taiteen	 merkityksistä	 ja	 vaikutuksista	

sairaaloissa	on	tehty	onnistuneita	tutkimuksia,	muun	muassa	Hanna-Liisa	Liikasen	väi-

töskirjassa	Taide	kohtaa	elämän	:	Arts	 in	Hospital	 	 -hanke	 ja	kulttuuritoiminta	 itäsuo-

malaisten	hoitoyksiköiden	arjessa	ja	juhlassa.7	

	

Vaikka	luonnon	ja	taiteen	merkitykset	sairaalaympäristöissä	on	tiedostettu	varhain,	ne	

ovat	 kuitenkin	 jääneet	 historian	 kehityksessä	 tehokkuuden	 ja	 talouden	 jalkoihin.	 Sai-

raalarakennusten	suunnittelija	ja	tutkija	Roger	S.	Ulrichin	mukaan	sairaaloista	on	muo-

dostunut	muun	muassa	hygieniasyiden	 ja	 tehokkuushakuisuuden	 vuoksi	 ympäristöjä,	

jossa	ei	panosteta	tarpeeksi	yritykseen	rauhoittaa	potilaita.8	Usein	sairaalat	on	suunni-

teltu	 ja	keskitetty	fyysisen	kehon	ja	sairauden	hoitoon,	 jolloin	potilaan	mieli	 ja	henki-

                                                
1	Luonnonvarakeskuksen	www-sivu.	
2	Suomen	Mielenterveysseuran	www-sivu.	2	Suomen	Mielenterveysseuran	www-sivu.	
3	Ulrich	1984.	
4	Museovirasto	valtakunnallisesti	merkittävät	rakennetut	kulttuuriympäristöt	RKY.	
5	Alén,	Hirvonen,	Koski	&	Veteli	2015.	
6	Cork	2012. 
7	Liikanen	2003.	
8	Ulrich	2002. 
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nen	 hyvinvointi	 saattavat	 jäädä	 vähemmälle	 huomiolle.9	 Tällainen	 ajattelu	 on	 voinut	

johtaa	valkeaa,	steriiliä	ja	jopa	pelottavaa	sairaalamielikuvaa	kohti.	Varsinkin	psykiatri-

siin	sairaaloihin	kohdistuu	usein	runsaasti	negatiivisia	mielikuvia.10	

	

Ulrich	 huomasi	 kuitenkin	 jo	 vuonna	 2002	 lisääntyneen	 kiinnostuksen	 hoitolaitoksiin,	

jotka	toimivat	käytännöllisesti	tehokkaina	ja	hygieenisinä,	mutta	myös	miellyttävinä	ja	

stressiä	vähentävinä	ympäristöinä.11	Taiteen	ja	luonnon	avulla	sairaaloista	on	mahdol-

lista	 luoda	 elvyttävämpiä	 ympäristöjä.	 Ulrichin	 yhdessä	 tutkimuksessa	 todettiin,	 että	

pelkät	 kuvat	 ja	näkymät	 luonnosta	 voivat	 edistää	 sairaalapotilaiden	elpymistä.	Ulrich	

sai	selville,	että	leikkauspotilaat	toipuivat	nopeammin,	kun	he	saivat	katsella	ikkunois-

taan	luonnonmaisemia.12	

	

Ajankohtaisissa	 suomalaisissa	 sairaalahankkeissa	 on	 havaittavissa	 lisääntynyt	 kiinnos-

tus	 taiteen	 ja	 luonnon	mahdollisuuksiin	 luoda	 sairaaloista	 kokonaisvaltaisempia	elpy-

misen	 ja	hyvinvoinnin	 ympäristöjä.	 Tässä	 tutkielmassa	olen	 tutkinut	haastattelututki-

muksen	 menetelmin,	 miten	 sairaalahankkeissa	 elvyttävä	 luonto	 on	 pyritty	 tuomaan	

osaksi	sairaalarakennuksia	taiteen	ja	ympäristösuunnittelun	keinoin.	Olen	pyrkinyt	sel-

vittämään,	miten	sosiaalinen	ulottuvuus	on	otettu	sairaaloissa	huomioon	ja	millaiseen	

suuntaan	 sairaalat	 ovat	 pyrkineet	 viemään	 perinteistä	 sairaalamielikuvaa.	 Olen	 kysy-

nyt,	mitä	haasteita	sairaalahankkeet	ovat	kohdanneet	suunnittelussaan.	Tarkoitus	on,	

että	 sairaaloiden	 taidehankkeissa	 osattaisiin	 tulevaisuudessa	 varautua	 mahdollisiin	

suunnittelun	 ja	 toteutuksen	 haasteisiin.	 Tutkimukseen	 on	 osallistunut	 yhteensä	 15	

henkilöä	kuudesta	sairaalasta.	Mukana	ovat	olleet	Espoon	sairaala,	Hyvinkään	sairaala,	

Mikkelin	keskussairaala,	Turun	yliopistollisen	keskussairaalan	T-sairaala,	Keski-Suomen	

sairaala	Nova	sekä	Kuopion	yliopistollinen	sairaala.	

	

Tutkimuksen	teoreettinen	viitekehys	on	ympäristöestetiikassa	ja	ympäristön	merkityk-

sessä	ihmisen	hyvinvoinnille.	Lähestyn	ympäristöä	ympäristöestetiikan	mukaisesti	elet-

                                                
9	Ulrich	2001.	
10	Mielenterveystalon	www-sivu.	
11	Ulrich	2002. 
12	Ulrich	1984.	
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tynä,	 aistein	 koettuna,	 kehollisena	 ja	 tilannesidonnaisena	 kokemuksena.13	 Tutkimuk-

sen	 teoria	perustuu	siihen,	miten	ympäristön	eri	ominaisuudet,	kuten	mielikuvat,	es-

teettinen	laatu,	moniaistisuus	ja	sosiaalinen	ulottuvuus	muodostuvat	yhtenäiseksi	ko-

konaisuudeksi	ja	vaikuttavat	ympäristökokemukseen	ja	tunnelmaan.	

	

Tutkimus	on	monialainen,	sillä	siihen	sisältyy	taide-	ja	ympäristöalojen,	sosiaali-	ja	ter-

veysalojen	 lisäksi	 ympäristö-	 ja	arkkitehtuurisuunnittelua.	Tutkielmalla	on	annettavaa	

kaikille	 näille	 aloille.	 Tutkielma	 tarjoaa	 tietoa	 taiteen	 ja	 luonnon	merkityksestä,	 sekä	

mahdollisuuksista	sairaaloissa	ja	muissa	hyvinvointilaitoksissa.	Tutkielma	antaa	pohjaa	

sille,	miten	rakennetuissa	ympäristöissä,	kuten	sairaaloissa,	on	mahdollista	ympäristö-

suunnittelun	 ja	 taiteen	 keinoin	 pyrkiä	 luonnon	 kaltaista	 elvyttävää	 tunnelmaa	 kohti.	

Lisäksi	tutkielma	antaa	tietoa	siitä,	millaisia	haasteita	sairaaloiden	taide-	ja	ympäristö-

suunnittelussa	voidaan	kohdata.	

 

Tärkeänä	 lähteenä	 tutkielmassa	 on	 toiminut	 Yuriko	 Saiton	 Everyday	 Aesthetics	 teos.	

Teoksessa	Saito	käsittelee	erityisesti	estetiikkaa	arjen	ympäristössä	 ja	 sen	moraalisia,	

yhteiskunnallisia	ja	poliittisia	vaikutuksia.	Tärkeinä	lähteinä	ovat	toimineet	myös	filoso-

fi	Arnold	Berleantin	The	Aesthetics	of	Environment	 teos	sekä	Robert	S.	Ulrichin	 tutki-

mukset	 elvyttävästä	 luonnonympäristöstä	 ja	 sen	 vaikutuksista	 hyvinvointiin.	 Gernot	

Böhmen	ajatukset	ympäristön	tunnelmasta	ovat	muokanneet	tutkimuksen	teoriaa	sii-

tä,	miten	 tunnelmaa	 voidaan	 strategisesti	 tuottaa	 ja	 suunnitella.	Olen	 käyttänyt	 teo-

riaosuudessa	Böhmen	tekstejä	tulkinneen	Anne-Mari	Forssin	Paikan	estetiikka,	eletyn	

ja	koetun	ympäristön	 fenomenologiaa	 -teosta,	 sillä	 joitakin	Böhmen	 tekstejä	on	ollut	

vaikea	 löytää	 suomennettuina	 tai	 englanniksi.	 Olen	 hyödyntänyt	 teoriaosuudessa	

suomalaisen	 arkkitehdin	 Juhani	 Pallasmaan	 ajatuksia	 teoksesta	 Ihon	 silmät:	 -

arkkitehtuuri	ja	aistit	sekä	taidekasvatuksen	professori	Pauline	von	Bonsdorffin	ajatuk-

sia	väitöskirjastaan	The	Human	Habitat.	Aesthetic	and	Axiological	Perspectives.	

	

Tutkielman	 rakenne	muodostuu	 alun	 teoriaosuudesta.	 Teoriaosuudessa	 esittelen	 es-

teettistä	 ja	 elvyttävää	 ympäristöä,	 luontoa	 elvyttävän	 ympäristön	 elementtinä,	 sekä	

                                                
13	Forss	2007,	12. 
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suunnittelussa	huomioitavia	elvyttävän	ympäristön	ominaisuuksia.	Seuraavassa	 luvus-

sa	esittelen	tutkimuksen	tavoitteita	 ja	 toteuttamista,	kuten	aineiston	keräämisen	vai-

heita	 ja	 analyysin	metodeja,	 sekä	 tutkimukseen	 liittyviä	 eettisiä	 kysymyksiä.	 Luvussa	

neljä	keskityn	aineiston	analyysiin.	Viimeinen	luku	on	omaa	pohdintaani	tuloksista	rin-

nastettuna	 lähteisiin	 ja	 tutkielman	 teoriaan.	 Tutkielman	 lopusta	 löytyvät	 liitteinä	 tut-

kimuksen	haastattelurunko	ja	sopimuspohja	tutkimukseen	osallistumisesta.		

	

Tärkeitä	käsitteitä	tutkielmassa	ovat	hyvinvointi,	luonto,	taide	ja	ympäristö.	Seuraavak-

si	esittelen	lyhyesti	näiden	käsitteiden	merkitykset	tutkielmassa.	

Hyvinvointi	 	

Yleensä	 hyvinvoinnin	 osatekijät	 jaetaan	 kolmeen	 ulottuvuuteen.	 Näitä	 ovat	 terveys,	

materiaalinen	ja	koettu	hyvinvointi	sekä	elämänlaatu.	Hyvinvointikäsite	voi	liittyä	yksi-

lön	tai	yhteisön	hyvinvointiin.	Yhteisötason	ulottuvuuksia	ovat	muun	muassa	ympäris-

tö	 ja	 elinolot.	 Yksilöllisen	 hyvinvoinnin	 ulottuvuuksiin	 kuuluvat	 sosiaaliset	 suhteet	 ja	

pääoma,	itsensä	toteuttaminen	ja	onnellisuus.14	Hyvinvoinnin	käsite	kattaa	tutkielmas-

sa	yksilön	ja	yhteisön	fyysisen	ja	henkisen	hyvinvoinnin	sekä	elämänlaadun	kokemuk-

sen.	Ihmisen	kokonaisvaltaiselle	hyvinvoinnille	on	keskeistä	henkisen	ja	fyysisen	hyvin-

voinnin	 lisäksi	 sosiaalinen	hyvinvointi.	Myös	esteettinen	ympäristö,	 jossa	 ihminen	voi	

kokea	elpymisen	tuntemuksia,	edistää	hyvinvointia.15	

	

Luonto	

Luonto	muuttuu	konkreettisesti	ihmisen	toiminnan	mukaan,	mutta	myös	käsitykset	ja	

suhteet	 luontoon	 muodostuvat	 ja	 muuttuvat	 historian	 ja	 kulttuurin	 mukana.	 Miten	

luonto	koetaan	ja	minne	sen	rajat	asetetaan	vaihtelee	kulttuurien,	yksilöiden	ja	tilan-

teiden	välillä.	Eri	ihmiset	eri	kulttuureista	saavat	kosketuksen	luontoon	eri	tavoin.	Eräil-

le	 riittää	 ikkunamaisema,	 luontoaiheinen	 taideteos	 tai	 viherkasvi.	 Toinen	 tarvitsee	

luontoyhteyden	muodostamiseksi	kokonaisen	metsän	ympärilleen.16		

 

                                                
14	Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitoksen	www-sivu.	
15	Naukkarinen	2015,	94.	
16	Silvennoinen	1992,	81.	
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Tässä	tutkielmassa	tarkoitan	 luonnolla	yleisesti	 luonnoksi	koettuja	ympäristöjä,	kuten	

esimerkiksi	metsiä,	 puistoja,	 vesistö-	 ja	 viheralueita.	 Yleisiä	 luonnonelementtejä	 ovat	

esimerkiksi	luonnonäänet,	tuoksut,	vesielementit,	kivet,	eläimet,	puut	ja	kasvit.	Luonto	

on	laaja	kokonaisuus,	joka	on	jatkuvasti	läsnä	ihmisten	elämissä.	Ihminen	ei	voi	koko-

naan	irtautua	luonnosta,	vaikka	hän	olisikin	etääntynyt	siitä.	

	

Taide	

Taiteesta	 ja	 luonnosta	 on	mahdollista	 löytää	 monia	 yhdistäviä	 tekijöitä.	 Luontoa	 on	

kuvattu	taiteessa	kautta	aikojen.	Luonnonmateriaaleja	on	käytetty	taiteen	tekemiseen	

ja	 	 luonnonympäristöt	 ovat	 toimineet	 taiteen	 esittämispaikkoina.17	 Luonto	 voi	 pitää	

sisällään	miellyttäviä	ja	positiivisia	asioita,	kuten	syntymää	ja	kasvua,	mutta	se	sisältää	

myös	 epämiellyttäviä	 ja	 pelottavia	 asioita,	 kuten	 kuolemaa	 ja	 tuskaa.	 Taideteokset	

toimivat	samankaltaisen	miellyttävien	 ja	epämiellyttävien	kokemusten	 tasapainoilijoi-

na.18	Vaikka	taiteessa	ja	luonnossa	on	paljon	yhteistä,	niiden	välillä	on	kuitenkin	eroja.	

Taidekokemukseen	 vaikuttaa	 usein	 kulttuuri,	 jossa	 taide	 on	 luotu	 ja	 jossa	 se	 on	 vas-

taanotettu.	Vaikka	 luontokokemus	on	kulttuurin	vaikutuksen	alainen,	se	on	kuitenkin	

taidetta	globaalimpi	 ilmiö.19	Luontoaiheiset	teokset	koetaan	usein	puhuttelevina,	sillä	

luontoaiheinen	taide	on	helposti	lähestyttävää,	monelle	tuttua,	turvallista	ja	merkityk-

sellistä.20	

	

Taiteella	on	yhteys	koettuun	hyvinvointiin,	terveyteen,	parempaan	työkykyyn	ja	hyvän	

elämän	 kokemuksiin.21	 Tässä	 tutkielmassa	 taide	 kuvastaa	 kaikkien	 ihmisten	 käyttöön	

tarkoitettua	 luonnollista	 ja	 tarpeellista	 toimintamuotoa,	 sekä	 elämää	 elävöittävää	 ja	

elvyttävää	 esteettistä	 voimaa.	 Taide	 voi	 olla	 yksilön,	 yhteisön	 tai	 luonnon	aikaansaa-

maa.	 Tutkielmassa	 taide	 voi	merkitä	minkälaista	 taidetta	 tahansa.	 Se	 voi	 olla	 yhden	

aistin	 varassa	 tarkasteltavaa	kuvataidetta,	moniaistista	 ja	 interaktiivista	 ympäristötai-

detta,	äänitaidetta,	sanataidetta	tai	biotaidetta.	

	

                                                
17	Rannisto	2007,	82	&	96-97. 
18	Meeker	1972.	
19	Mt.	
20	Rannisto	2007,	96-97.	
21	Liikanen	2003.	
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Ympäristö	

Ympäristö	on	monimuotoinen	käsite.	Arnold	Berleantin	mukaan	ihminen	ei	voi	erottaa	

itseään	ympäristöstä,	koska	 ihminen	ja	ympäristö	ovat	 jatkuvassa	vuorovaikutuksessa	

muokaten	 ja	 heijastaen	 toinen	 toisiaan.22	 Tässä	 tutkielmassa	 tarkoitan	 ympäristöllä	

tilaa,	 joka	on	 ihmisen	ympärillä.	Tämä	 tila	 sisältää	aineellisten	aistihavaintojen	 lisäksi	

aineettomia	ominaisuuksia,	kuten	sosiaalisen	ulottuvuuden.	Käsittelen	ympäristöä	hy-

vinvoinnin	 näkökulmasta.	 Ympäristö	 voi	 olla	merkittävä	 hyvinvoinnin	 edistäjä,	mutta	

vastavuoroisesti	huonosti	suunniteltuna	tai	toteutettuna	se	voi	olla	hyvinvointia	rajoit-

tava	ja	stressiä	lisäävä	tekijä.	

2 ELVYTTÄVÄ	JA	ESTEETTINEN	YMPÄRISTÖ	

Seuraavaksi	käyn	läpi	esteettisen	kokemuksen	ja	ympäristökokemuksen	käsitteet.	Tar-

kastelen,	miten	luonto	toimii	elvyttävänä	ympäristönä.	Elvyttävällä	ympäristöllä	tarkoi-

tan	esteettisesti	 laadukasta	ympäristöä,	 jossa	 ihminen	voi	kokea	elpymistä.	Elpymistä	

tapahtuu	esimerkiksi	silloin,	kun	ihminen	palautuu	stressistä	sekä	silloin,	kun	ihminen	

kokee	tarkkaavaisuutensa	palautumista.23	Esittelen	myös	elvyttävän	ympäristön	suun-

nittelussa	huomioitavia	elementtejä	ja	ominaisuuksia.	Lopuksi	tarkastelen	sairaalaym-

päristöä	kokemuksena.	

2.1 Esteettinen	kokemus	ja	ympäristökokemus	

Esteettinen	 kokemus	 yhdistetään	 usein	 kauniisiin,	 miellyttäviin	 tai	 hämmästyttäviin	

visuaalisiin	 aistinautintoihin.24	 Esteettinen	 kokemus	 voi	 kuitenkin	 muodostua	 myös	

haastavien	tai	arkipäiväisten	kokemusten	seurauksena.	Tässä	tutkielmassa	olen	keskit-

tynyt	 esteettisesti	 laadukkaisiin	 kokemuksiin.	 Esteettisesti	 laadukkaalla	 kokemuksella	

tarkoitan	kokemusta,	 joka	voi	edistää	elpymistä.	Esteettisesti	 laadukas	kokemus	edis-

tää	muun	muassa	kokijan	aktiivisuutta,	herättää	mielenkiintoa,	tuo	mielihyvää	ja	lisää	

                                                
22	Berleant	1992,	2.	
23	Vattulainen	2013,	6.	
24	Berleant	1992,	156.	
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hyvinvointia.	 Kokemus	 on	 todennäköisemmin	 esteettisesti	 laadukas,	 kun	 se	 aistitaan	

usean	aistin	kautta.	

		

Ympäristökokemuksessa	ovat	kaikki	aistit	käytössä.	Eri	aistimukset,	kuten	ympäristön	

lämpötila,	kosteus,	äänet,	muodot,	värit	 ja	tuoksut	sekoittuvat	keskenään	edistäen	 ja	

muokaten	 yhtenäistä	 kokemusta.25	 Berleantin	 mukaan	 ihmisen	 keho	 on	 merkittävin	

osa	ympäristökokemusta,	sillä	ihminen	kokee	ympäristön	kehonsa	kautta.26	Myös	Yuri-

ko	 Saito	 korostaa	 ympäristökokemuksessa	 kehollisuutta.	Hän	 asettaa	 erityisesti	 aistit	

isoon	rooliin.	Saiton	mukaan	länsimainen	kulttuuri	asettaa	usein	visuaalisen	informaa-

tion	muiden	aistiominaisuuksien	edelle.27	Myös	Berleant	on	tätä	mieltä.	Hän	huomaut-

taa,	että	tämä	näkyy	edelleen	esimerkiksi	 rakennetuissa	ympäristöissä	 ja	ympäristön-

suunnittelussa.28	

	

Ympäristökokemus	on	harvoin	pelkkien	aistimuksien	varassa.	Psykologisilla,	kulttuuri-

silla	ja	sosiaalisilla	tekijöillä	on	osuutta	kokemukseen.	Kokijan	aiempi	historia,	muistot,	

kulttuuriset	tekijät,	elämäntyyli	sekä	mielen-	ja	terveydentila	vaikuttavat	siihen,	miten	

kokija	 reagoi	 ympäristön	 aistiärsykkeisiin	 ja	 ominaisuuksiin.29	 Ympäristökokemus	 ei	

välttämättä	perustu	pelkkään	todellisuuteen	tai	nykyhetkeen.	Ihminen	liittää	ympäris-

töön	symboliikkaa,	henkilökohtaisia	merkityksiä	sekä	mielikuvituksellisuutta	ja	mieliku-

via.	 Esimerkiksi	 fiktiiviset	 tarinat,	 sadut	 ja	 ympäristön	 historiatiedot	 voivat	 vaikuttaa	

kokemukseen.30	

2.2 Elvyttävä	luonnonympäristö	

Luonto	 nähdään	 yleisesti	 levon,	 rauhoittumisen	 ja	 hiljentymisen	 ympäristönä,	 joka	

tarjoaa	vastapainon	arkisen	elämän	kiireelle.	Luonto	voi	tarjota	ihmiselle	joko	psyykki-

                                                
25	Berleant	1992,	156.	
26	Berleant	1992,	108.	
27	Saito	2007,	22	&	223-224.	
28	Berleant	1992,	14-20.	
29	Mt.	
30	Forss	2017,	106	&	110. 
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sen	tai	 fyysisen	 lepopaikan.31	Levon	 ja	rauhoittumisen	 lisäksi	 luonto	voi	tarjota	uusia,	

kiinnostavia	 ja	 poikkeuksellisia	 toimintamuotoja.32	 Tutkijat	 Rachel	 ja	 Stephen	 Kaplan	

ovat	määritelleet	elvyttävän	luonnonympäristön	tekijöitä.	Ensimmäinen	elvyttävä	teki-

jä	 on	mahdollisuus	 irtautua	 ja	 ottaa	 etäisyyttä	 tai	 paeta	 arjen	 vaatimuksia,	melua	 ja	

informaatiotulvaa.	Toinen	elvyttävä	tekijä	on	ympäristön	laajuus.	Ympäristön	tulee	olla	

tarpeeksi	laaja	ja	sen	tulee	pystyä	tarjoamaan	kokemus	toisesta	maailmasta,	jossa	ko-

kija	 voi	 tuntea	 olevansa	 osa	 suurempaa	 kokonaisuutta.	 Esimerkiksi	 yhteyden	 tunne	

historiaan	 ja	 ajankulkuun	 voivat	 tarjota	 voimaannuttavia	 ympäristöön	 liittymisen	 ko-

kemuksia.	 Kolmas	 elvyttävä	 tekijä	 on	 lumoutuminen.	 Lumoutuminen	 liitetään	 usein	

kauneuden	 ja	 estetiikan	 kokemukseen,	 kuten	 näyttävään	 auringonlaskuun.	 Neljäs	 ja	

viimeinen	elvyttävätekijä	on	ympäristön	tasapainoisuus	ja	yhteenkuuluvuus.	Ympäristö	

ei	vaadi	kokijalta	ylivoimaisia	suorituksia,	vaan	on	tasapainossa	hänen	omien	tarpeiden	

ja	toiveiden	kanssa.33	

	

Viherympäristöjen	terveys-	ja	hyvinvointivaikutuksiin	perehtynyt	Erja	Rappe	kirjoittaa,	

että	 elvyttävä	 ympäristö	 aktivoi	 kiinnostuksen,	 aistit	 ja	 tunteet.	 Elvyttävä	 ympäristö	

synnyttää	iloa.	Sen	tulee	olla	myös	tarpeeksi	monipuolinen,	vaihteleva,	mutta	samalla	

ennakoitava	 ja	tuttu.	Ennen	kaikkea	elvyttävä	ympäristö	tarjoaa	Rappen	mukaan	mo-

nipuolisen	esteettisen	aistielämyksen	ja	mahdollisuuden	aistien	kehittämiseen.34		

2.3 Elvyttävän	ympäristön	suunnittelu	

Ihminen	rakentaa	identiteettiään	suhteessa	ympäristöön.	Siksi	ympäristösuunnittelijat	

ja	arkkitehdit	ovat	vastuullisessa	asemassa	suunnitellessaan	ja	säädellessään	ympäris-

tön	 miellyttävyyttä,	 elvyttävyyttä	 ja	 esteettisyyttä.	 Suunnittelijoilla	 on	 mahdollisuus	

vaikuttaa	tilojen	käyttäjien	hyvinvointiin.35	Seuraavaksi	tuon	esiin	elvyttävän	ympäris-

tökokemuksen	 ominaisuuksia,	 jotka	 on	 hyvä	 huomioida	 ympäristösuunnittelussa	 ja	

joihin	on	mahdollista	vaikuttaa.	

                                                
31	Ulrich	2002.	
32	Kirjonen	1992,	34.	
33	Kaplan	&	Kaplan	1989.	
34	Rappe	2005,	25	&	33. 
35	Niskanen	1996,	42	&	46.	
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2.3.1 Tunnelma	

Ympäristön	tunnelma	on	keskeistä	ympäristökokemuksen	muodostumisessa.	Ympäris-

tön	tunnelmaan	vaikuttavat	ympäristöstä	havaittavat	objektit	ja	materiaalit.	Kuitenkin	

Juhani	Pallasmaan	mukaan	ympäristön	tunnelma	ei	muodostu	pelkästään	ympäristön	

visuaalisista	havainnoista.	Tunnelmaan	vaikuttavat	kaikki	aistihavainnot.36	Aistihavain-

tojen	lisäksi	tunnelmaan	vaikuttavat	muut	ympäristön	ominaisuudet,	kuten	esimerkiksi	

ympäristön	 sosiaalinen	 ulottuvuus,	 säätila,	 vuorokauden-	 tai	 vuodenaika.	 Taiteella	

saattaa	 Pallasmaan	 mukaan	 olla	 merkitystä	 tunnelman	 muodostumisessa.37	 Pauline	

von	Bonsdorffin	mukaan	rakennuksen	tunnelma	voi	olla	riippuvainen	sen	historiasta	ja	

käyttötarkoituksesta.38		

	

Koska	tunnelmaan	vaikuttavat	lukuisat	eri	asiat,	se	ei	ole	koskaan	täysin	muuttumaton.	

Tunnelma	saattaa	muuttua	 jonkin	ympäristön	elementin,	kuten	esimerkiksi	valaistuk-

sen,	varjojen,	taideteosten,	värien	tai	ihmisten	vaihtuessa.	Vaikka	tunnelma	ei	ole	ym-

päristön	pysyvä	ominaisuus,	sitä	voidaan	Böhmen	mukaan	muokata	ja	luoda	päämää-

rähakuisesti,	esimerkiksi	esineiden	sijoittelun,	musiikin	tai	valaistuksen	avulla.39	

2.3.2 Moniaistisuus	

Saiton	mukaan	rakennetussa	ympäristössä	moniaistinen	ja	kehollinen	kokeminen	ovat	

erityisen	tarpeellisia,	koska	ainoastaan	tällaisten	kokemuksien	kautta	ihminen	voi	aistia	

fyysisen	ja	henkisen	hyvinvointinsa	muutoksia.	Ympäristöt,	jotka	on	suunniteltu	herät-

telemään	aisteja	lisäävät	Saiton	mukaan	kokijan	tietoisuutta	omasta	itsestään	ja	omas-

ta	kehostaan.40	Luonnossa	ympäristö	koetaan	kaikkien	aistien	kautta.	Näköaistin	lisäksi	

ihminen	kuulee	ympärillään	 surraavat	hyönteiset,	 tuulen	 ja	 linnut.	Hän	 tuntee	oksat,	

nurmikon,	hiekan	 ja	 lehdet	 jalkojensa	alla,	sekä	 ilman	 lämmön	 ja	kosteuden	 ihollaan.	

Aistien	 välinen	 vuorovaikutus	 voi	 Pallasmaan	 mukaan	 vahvistaa	 ja	 jäsentää	 ihmisen	

todellisuudentajua	 sekä	 lisätä	mielikuvitusta.	 Aistien	 pelkistäminen	 esimerkiksi	 näkö-

                                                
36	Pallasmaa	2014. 
37	Mt. 
38	Von	Bonsdorff	1998,	140.	
39	Böhme	2014,	45	&	Forss	2007,	117-119.	
40	Saito	2007,	226-227. 
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aistiin	saattaa	vastavuoroisesti	rajoittaa	kokemusta,	todellisuudentajua	ja	mielikuvitus-

ta.	Aistien	 rajaaminen	voi	aiheuttaa	Pallasmaan	mukaan	kokonaisvaltaisen	aistijärjes-

telmän	 sirpaloitumisen,	 joka	 saattaa	 johtaa	 kokijan	 ulkopuolisuuden	 ja	 irrallisuuden	

tunteeseen.41	

2.3.3 Sosiaalinen	ulottuvuus	

Hyvin	suunniteltu	ympäristö	sisältää	kommunikaatioyhteyden	ja	tarjoaa	mahdollisuuk-

sia	yhdessä	olemiseen	sekä	yksityisyyteen	ja	yksinoloon.	Sairaalan	sosiaaliseen	ulottu-

vuuteen	 on	 mahdollista	 ottaa	 osaa	 potilaana,	 vierailijana,	 työntekijänä	 tai	 pelkkänä	

ohikulkijana.	 Sairaala	 vaikuttaa	 sairaalakäyttäjien	 elämään	 tarjoten	 mahdollisuuksia,	

mutta	 myös	 rajoituksia.	 Von	 Bonsdorff	 viittaa	 ympäristön	 sosiaaliseen	 tunnelmaan	

paikan	 käytännöllisten	 järjestelmien	määrittäjänä.42	 Ympäristö	 voi	 kannustaa	 ihmisiä	

toimintaan,	osallistumiseen	 ja	 sosiaaliseen	 yhteyteen	 toisten	 ihmisten	 kanssa.	 Ympä-

ristö	voi	kehottaa	ihmisiä	istumaan,	kävelemään	tai	hidastamaan	tahtia.	Ympäristö	voi	

pakottaa	 ihmiset	toimimaan	tietyllä	tavalla	tai	estää	heitä	täyttämästä	tiettyjä	tarpei-

taan.		

2.3.4 Mielikuva	

Mielikuvat	vaikuttavat	ympäristökokemukseen	ja	siihen,	miten	ihminen	havaitsee		ym-

päristöään.	Mielikuvien	kautta	ympäristö	saatetaan	kokea	epämiellyttäväksi	 tai	elvyt-

täväksi.	Mielikuvien	muodostumiseen	vaikuttavat	useat	asiat,	kuten	kulttuuriset	tekijät	

tai	tiedot	paikasta	ja	sen	historiasta.	Myös	kokemukset	kyseisessä	paikassa	vaikuttavat	

mielikuvan	muodostumiseen.43 

2.4 Sairaalaympäristö	kokemuksena	

Sairaaloita	voidaan	pitää	stressaavina	ympäristöinä,	joissa	on	kirkkaita	valoja,	kaikuvia	

käytäviä,	kovaäänisiä	laitteita,	outoja	hajuja	ja	kiireisiä	ihmisiä.	Se,	miten	potilasta,	sai-

raalavierailijaa	tai	henkilökuntaa	kohdellaan	vaikuttaa	siihen,	millaisena	ihminen	kokee	

                                                
41	Pallasmaa	2016,	14	&	32-37.	
42	Von	Bonsdorff	1998,143.	
43	Forss	2017,	101-103.	
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sairaalan.	Elaine	Feder-Alford	kirjoittaa	artikkelissaan	Only	Peace	of	Meat	kokemuksis-

taan	sairaaloissa.	Hänen	kirjoituksistaan	välittyy,	miten	potilaasta	tulee	sairaalassa	”pa-

la	 lihaa”.	Potilaan	 fyysisiin	vaivoihin	 ja	 toimintoihin	keskitytään	niin	paljon,	että	poti-

laan	 tunteita,	 psyykettä	 ja	 ajatuksia	 ei	 enää	 huomioida.	 Feder-Alford	 käyttää	 yhtenä	

esimerkkinä	omista	henkilökohtaisista	tavaroistaan	luopumista	ja	sitä,	kun	hän	sai	nii-

den	tilalle	sairaalaan	identiteetittömän	uniformun.	Feder-Alford	koki	tällaisen	kohtelun	

loukkauksena	itsetuntoaan	ja	arvokkuuttaan	kohtaan.44	

 

Artikkeli	koskee	Yhdysvaltojen	sairaaloita,	joten	se	ei	välttämättä	ole	Suomessa	totuu-

denmukainen.	Artikkeli	on	kirjoitettu	vuonna	2006,	joten	yli	kymmenessä	vuodessa	on	

toivottavasti	tapahtunut	paljon	muutoksia.	On	kuitenkin	hyvä	tiedostaa,	millaista	koh-

telua	potilaat	voivat	sairaaloissa	kohdata	ja	miten	he	saattavat	sen	kokea.	

3 TUTKIMUKSEN	TOTEUTTAMINEN	

Tässä	luvussa	esittelen	tutkimuksen	tavoitteet,	tutkimukseen	osallistuneet	sairaalat	ja	

haastatteluihin	 osallistuneet	 henkilöt.	 Käyn	 läpi	 aineiston	 keräämisen	 tapoja,	 miten	

valitsin	haastateltavat	ja	mitä	metodeja	käytin	aineiston	analyysissa.	Lopuksi	tuon	esiin	

tutkimuksen	eettisiä	ratkaisuja.	

3.1 Tutkimuksen	tavoitteet	

Tutkimuksen	tavoitteena	oli	selvittää,	miten	suomalaisissa	sairaalahankkeissa	on	pyrit-

ty	 tuomaan	 luonnon	elvyttävä	 tunnelma	osaksi	 sairaalarakennusta	ympäristösuunnit-

telun	ja	taiteen	avulla.	Tavoitteenani	oli	tutkia,	millä	tavalla	sosiaalinen	ulottuvuus	nä-

kyy	 suunnittelussa	 ja	 mitä	 haasteita	 sairaaloiden	 taidetyöryhmät	 ovat	 kohdanneet.	

Lopuksi	kartoitin	tulevaisuuden	mielikuvaa	sairaaloista.	

	

Tutkimuskysymykset	ovat:	

1. Miten	luonto	on	tuotu	taiteen	ja	ympäristösuunnittelun	avulla	sairaaloihin?	

                                                
44	Feder-Alford	2006.	
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2. Miten	sosiaalinen	ulottuvuus	tulee	esiin	sairaaloissa?	

3. Millaisia	haasteita	sairaaloiden	taidehankkeet	ovat	kohdanneet?	

4. Millainen	on	tulevaisuuden	sairaalamielikuva?	

3.2 Tutkimukseen	osallistuneet	

Tutkimukseen	 on	 osallistunut	 useita	 sairaalahankkeita.	 Olen	 halunnut	 tuoda	 tutkiel-

maan	erilaisia	näkökulmia	ja	huomioida,	minkälaisia	yhtäläisyyksiä	ja	eroavaisuuksia	eri	

sairaalahankkeiden	 välillä	 on.	 Laajalla	 aineistolla	 olen	 pyrkinyt	 kokoamaan	 tutkimus-

aiheesta	 kokonaisvaltaisen	 näkemyksen.	 Tärkeää	 sairaaloiden	 valikoinnissa	 on	 ollut,	

että	taide	on	koettu	sairaaloissa	merkityksellisenä.	Luontoteeman	ei	ole	tarvinnut	olla	

erityisesti	esillä.	

	

Haastatteluihin	on	osallistunut	yhteensä	kuusi	sairaalaa;	Espoon	sairaala,	Mikkelin	kes-

kussairaala,	Hyvinkään	sairaala,	Keski-Suomen	sairaala,	Kuopion	yliopistollinen	sairaala	

ja	Turun	yliopistollisen	keskussairaalan	T-sairaala.	Haastateltavina	ovat	olleet	EMMA:n	

edustaja	Henna	Paunu,	Mikkelin	 sairaalan	ESPER	–hankkeen	edustajat	Riitta	Moisan-

der,	Heidi	Huovinen,	Emma	Pukkila,	Mari	Hytönen	ja	Tuulia	Rajaniemi,	Hyvinkään	sai-

raalan	 edustajat	 Eveliina	 Mäki-Opas,	 Tiina	 Valkeapää	 ja	 Ville-Matti	 Rautjoki,	 Keski-

Suomen	sairaalan	edustajat	 Juha	Kinnunen,	Elina	Nikanne,	Pauliina	Lapio	 ja	Teija	 Iso-

hauta,	 Kuopion	 yliopistollisen	 sairaalan	 edustajat	Maarit	Hakkarainen	 ja	 Jaana	Parta-

nen	sekä	Turun	yliopistollisen	keskussairaalan	T-sairaalan	edustaja	Matti	Tainio.	

3.2.1 Espoon	sairaala	ja	Espoon	modernin	taiteen	museo,	EMMA	

Vuonna	2016	Jorvin	sairaalan	viereen	valmistui	Espoon	kaupungin	laajin	julkinen	han-

ke,	eli	uusi	sairaala.	Hankkeen	kustannukset	olivat	yhteensä	175	miljoonaa	euroa.	Es-

poon	sairaalassa	on	255	osastopaikkaa	ja	niiden	lisäksi	15-paikkainen	saattohoitoyksik-

kö.	 Potilashuoneet	 ovat	 yhden	 hengen	 huoneita.45	 Espoon	 sairaala	 nivoutuu	 osaksi	

Espoon	vanhusten	palveluita.	Sairaalalla	on	keskeinen	rooli	sairaalatasoisten	palvelui-

den	tuottamisessa	Espoon	asukkaille	heidän	tarpeidensa	mukaisesti.	Suunnittelun	reu-

                                                
45	Länsiväylä	2016.	
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naehtoina	ovat	 olleet	 asiakaskeskeisyys,	 kuntouttava	 ja	 esteetön	 ympäristö,	 toimivat	

työolosuhteet	henkilöstölle,	uudet	teknologiset	ratkaisut,	sujuvat	prosessit	ja	logistiik-

ka,	monikäyttöisyys	 ja	muunnettavuus,	 laadun	 ja	kustannusten	hallinta	sekä	ympäris-

töystävällisyys.46		

	

Sairaalan	 taidekokonaisuus	 koostuu	 kuudesta	 tilausteoksesta	 ja	poliklinikan	odotusti-

lan	videoteoksesta.	Lisäksi	eri	tiloihin	on	sijoitettu	noin	270	teosta	EMMA:n	ja	Saasta-

moisen	säätiön	kokoelmista.47	Espoon	sairaalan	tilausteokset	ovat	suurimmaksi	osaksi	

integroitua	taidetta.	Integroiduilla	taiteella	tarkoitetaan	suoraan	arkkitehtuurin	raken-

teisiin	 liitettyä	 taidetta.	 Taiteen	 tarkoitus	 sairaalassa	 on	 edistää	 hyvinvointia,	 hyvää	

elämää	ja	tervehtymistä.48	

 

Espoon	sairaalassa	taidehankinnat	 ja	yhteistyö	EMMA:n	kanssa	tulivat	tilaajan,	eli	Es-

poon	sosiaali-	ja	terveystoiminnan	taholta.	Tilaajalla	oli	alusta	asti	vahva	visio	siitä,	että	

taide	 kuuluu	 sairaalan	 rakennushankkeeseen.	 Espoon	 sairaalan	 taidetoiminnasta	 on	

vastannut	 taidetoimikunta,	 johon	kuuluvat	 sairaalan,	eli	 tilaajan	edustaja	Espoon	sai-

raalan	perusturvajohtaja	Juha	Metso,	projektipäällikkö	Anneli	Kylmänen,	suunnittelija	

Kari	 Palaste,	 Espoon	 kaupungin	 kehityspäällikkö	 Juha	 Iivanainen,	 teatterijohtaja	 Kirsi	

Siren	sekä	kaksi	EMMA:n	edustajaa	Henna	Paunu	ja	Pilvi	Kalhama.49	Turun	T-sairaalan	

taidekoordinaattori,	 Matti	 Tainio	 on	 toiminut	 aikaisemmin	 myös	 Espoon	 sairaalassa	

taidekoordinaattorina.50	

	

Espoon	sairaalasta	haastatteluun	osallistui	Espoon	modernin	taiteen	museon,	EMMA:n	

taideintendentti	Henna	Paunu.	Paunu	esitteli	minulle	henkilökohtaisesti	Espoon	sairaa-

laa	opastetulla	kierroksella	ennen	haastattelua.	

3.2.2 Hyvinkään	sairaala	

Hyvinkään	 kaupungilla	 ja	 HUS	 -kuntayhtymällä	 on	 ollut	 yhteisrakentamisen	 hanke	
                                                
46	Espoon	sairaala	–	toiminnallinen	suunnitelma. 
47	Huhtala	2017.	
48	Espoon	kaupungin	www-sivu	2015.	
49	Paunu	2017.	
50	Tainio	2017.	
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käynnissä	vuodesta	2012.	Uudisrakennuksen	on	tarkoitus	valmistua	vuonna	2018.	Uu-

disrakennukseen	tulevat	sijoittumaan	kaikki	Hyvinkään	kaupungin	terveyskeskussairaa-

lan	osastot.	Niiden	lisäksi	rakennukseen	tulee	tiloja	kuntoutukselle	ja	psykososiaaliselle	

yksikölle.	 HUS	 tulee	 keskittämään	 uudisrakennukseen	 Hyvinkään	 nuorisopsykiatrian,	

Hyvinkään	psykiatrisen	päiväosaston,	 yleissairaalapsykiatrian	poliklinikan	 ja	Nurmijär-

ven	mielialahäiriöpoliklinikan.	 Uuteen	 rakennukseen	 tulee	 lastensairaala	 ja	 aikuisten	

infektio-osasto.	Kantasairaala	ja	uusi	sairaalarakennus	tulevat	linkittymään	toiminnalli-

sesti	 toisiinsa.51	 Hyvinkään	 sairaalamäen	 hankkeen	 kustannusarvio	 on	 yhteensä	 noin	

63,9	miljoonaa	euroa.52		

	

Hyvinkään	 taidehankinnoista	 ja	 -suunnittelusta	vastaa	 taidetyöryhmä.	Taidetyöryhmä	

koostuu	kahdesta	 taiteen	asiantuntijasta,	 jotka	 toimivat	hankkeen	taidekoordinaatto-

reina.	 Mukana	 on	 arkkitehtitoimiston	 edustaja,	 Hyvinkään	 –	 taidemuseon	 edustaja	

sekä	 rakennuttajan,	 eli	 tilaajan	 edustaja	 sekä	 HUS:ista	 että	 Hyvinkäältä.	 Kaupungin	

valtuutettuja	 on	mukana	 kaksi	 kappaletta.	 Lisäksi	mukana	 on	 henkilökunnan	 edusta-

jia.53		

 

Taidekoordinaattoreiden	kirjoittaessa	sairaalan	taidesuunnitelmaa	ja	sairaalan	tarinaa,	

heille	 kävi	 melko	 nopeasti	 selväksi,	 että	 luonto	 ja	 erityisesti	 Hyvinkään	 luonto	 tulee	

olemaan	suunnittelun	lähtökohta.	Sattuman	kautta	kävi	ilmi,	että	vuonna	2001	Hyvin-

käällä	määriteltiin	ensimmäisenä	kaupunkina	Suomessa	meluselvityksen	pohjalta	seit-

semän	hiljaista	aluetta.	Hiljaisiin	alueisiin	kuuluu	luonnonsuojelulailla	suojeltuja	aluei-

ta,	jotka	edustavat	eri	maisematyyppejä,	kuten	soita,	lehtoja,	lintuvesiä	ja	harjuja.	Nä-

mä	maisemat	kasvistoineen	 ja	eläimistöineen	päätettiin	ottaa	 sairaalan	 ja	 taidesuun-

nittelun	lähtökohdiksi.54		

	

Vanhassa	 sairaalassa	 on	 jo	 ennestään	 taidetta	 Hyvinkään	 taidemuseon	 kokoelmista.	

Uudissairaalaan	 on	 tarkoitus	 hankkia	 uusia	 tilausteoksia	 varta	 vasten	 sairaalan	 tee-

                                                
51	Hyvinkään	Sairaalamäen	uudisrakennuksen	taidesuunnitelma. 
52	Hyvinkään	kaupungin	www-sivu	2017.	
53	Mäki-Opas	2017.	
54	Hyvinkään	Sairaalamäen	uudisrakennuksen	taidesuunnitelma	&	Valkeapää	2017. 
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maan	liittyen,	jotta	saataisiin	aikaan	selvä	kokonaisuus	värimaailmojen	ja	muun	suun-

nittelun	kanssa.	Pyrkimyksenä	on	saada	sairaalaan	mahdollisimman	monipuolista	 tai-

detta	ja	teoksia	sairaalan	toiminta-alueen	taiteilijoilta.55	

Hyvinkään	sairaalan	yksilöhaastatteluihin	osallistui	Eveliina	Mäki-Opas	Arkkitehtistudio	

Kujala	&	Kolehmainen	Oy:sta.	Eveliinan	työnkuvana	on	ollut	sairaalan	sisätilojen	suun-

nittelu	ja	tilojen	kalustaminen,	pintamateriaalien	valinnat	sekä	värien	ja	irtokalusteiden	

suunnittelu.	Haastateltavina	olivat	myös	taidekoordinaattori	Tiina	Valkeapää	sekä	mu-

seonjohtaja	Ville-Matti	Rautjoki	Hyvinkään	taidemuseosta.	

3.2.3 Keski-Suomen	sairaala	Nova	

Keski-Suomen	keskussairaalan	alueelle,	Kukkumäkeen,	valmistuu	uusi	sairaala		vuonna	

2020.	Sairaalan	pääsuunnittelijana	toimii	Arkkitehtitoimisto	JKMM	Oy.	Sairaala	on	ko-

konaispinta-alaltaan	noin	100	000	brm2.	Tiloista	suurin	osa	tulee	erikoissairaanhoidon	

ja	 osa	 Jyväskylän	 kaupungin	 perusterveydenhuollon	 käyttöön.	 Sairaalan	 projektiura-

koitsijaksi	on	valittu	SRV:	Rakennus	Oy.	Rakentamisen	kustannusarvio	on	411	miljoo-

naa	euroa.	Kustannukset	 jakautuvat	Keski-Suomen	sairaanhoitopiirin	21	omistajakun-

nan	kesken.	Keski-Suomen	sairaanhoitopiirin	251	000	asukasta	muodostaa	maan	nel-

jänneksi	suurimman	sairaanhoitopiirin.56		

Uuden	 sairaalan	 sijainti	muuttaa	 alueen	 painopistettä	 niin,	 että	alueen	 uusi	 ydinkes-

kusta	tulee	muodostumaan	vanhan	päärakennuksen	ja	uuden	sairaalan	väliselle	alueel-

le.	 Vanha	 sairaala-alue	 tulee	 osaksi	 Kukkula-kaavaa,	 jonne	 tulevaisuudessa	 keskittyy	

erilaisia	 terveydenhoitoa	 ja	hyvinvointia	palvelevia	asutuksia,	yrityksiä	 ja	 tutkimustoi-

mintaa.	 Alueelta	 tullaan	 purkamaan	 lähes	 kaikki	 muut	 kuin	 rakennussuojelun	 piiriin	

kuuluvat	rakennukset.	Kukkulan	alueen	suunnittelu	on	kuitenkin	vielä	tässä	vaiheessa	

kesken.57		

Uuden	 sairaalan	nimeksi	 on	 valittu	Keski-Suomen	Sairaala	Nova.	Nova	 tulee	 sanoista	

Nopea	 vaste,	 joka	 tarkoittaa	 nopean	 diagnostiikan,	 hoidonkäynnistyksen	 ja	 jatkohoi-

                                                
55	Rautjoki	2017.	
56	Isohauta,	Taideohjelma	2017.	
57	Mt. 
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don	 tarpeen	 ja	 hoitopaikan	 määrittelyä.	 Suunnittelun	 keskiössä	 on	 muutos	 potilaan	

hyväksi.	Tavoitteina	on	muuttaa	rakenteita,	prosesseja	 ja	 logistisia	ratkaisuja	potilaan	

parhaaksi,	 kehittää	 ja	 parantaa	 terveydenhuollon	 tehokkuutta,	 terveydenhuoltoon	

sopivia	ICT-	ratkaisuja	ja	sijoittamalla	terveydenhuollon	eri	alojen	toiminnot	sairaalaan	

niin,	 että	 konsultointi	 ja	 yhteistyö	 eri	 lääketieteellisten	 erikoisalojen	 kesken	 helpot-

tuu.58	 Tilojen	 tavoitteena	 on	 terveelliset	 ja	 turvalliset	 tilat	 –	 “Terve	 Talo”	 kriteerejä	

noudattaen.	 Hanke-esitteessä	 mainitaan	 tilojen	 energiatehokkuus,	 sekä	 parantavan	

ympäristön	luominen	luonnonvalon,	värien	ja	äänimaailman	avulla.59	

Keski-Suomen	sairaanhoitopiiri	on	päättänyt	käyttää	0,25%	rakentamisen	kokonaiskus-

tannuksista	 taidehankintoihin.	 Kokonaisuudessaan	 taidehankintoihin	 käytetään	 yh-

teensä	miljoona	 euroa.	 Osa	 rahoista	 käytetään	 integroituihin	 taideteoksiin,	 osa	 uus-

hankintoihin	ja	esittävän	taiteen	toimintamallin	toteuttamiseen.	Osa	käytetään	jo	ole-

massa	olevan	taidekokoelman	dokumentointiin	ja	puhdistamiseen	ja	osa	taidehankin-

noista	vastaavan	henkilön	 työllistämiseen.60	Novaan	on	suunnitteilla	monenlaista	 tai-

detta	kuvataiteesta	veistoksiin	 ja	esittävään	sekä	toiminnalliseen	taiteeseen.61	Sairaa-

lalla	on	jo	ennestään	taidekokoelma,	joka	käsittää	yli	tuhat	teosta	vuonna	1984	perus-

tetun	taidetoimikunnan	taidehankintojen	tuloksena.62	

 

Uuden	 sairaalan	 taideasioita	 hoitaa	 asiantuntijatyöryhmä,	 johon	 kuuluvat	 taidetyö-

ryhmän	puheenjohtaja	 ja	kehittäjäylilääkäri	Elina	Nikanne,	 sairaanhoitopiirin	puheen-

johtaja	Juha	Kinnunen,	uuden	sairaalan	projektijohtaja	Mikko	Jylhä,	työryhmän	sihteeri	

Kia	Paasivirta,	taiteilijaseuran	vuosittain	vaihtuva	edustaja	ja	esittävän	taiteen	edustaja	

Pauliina	Lapio,	 taiderahoituksen	asiantuntija	Kirsi	Pitkänen,	 taidekoordinaattori	 taide-

historioitsija	Teija	Isohauta	ja	sairaalan	pääsuunnittelun	edustaja	Teemu	Kurkela	Arkki-

tehtitoimisto	JKMM:stä,	sekä	hänen	sijaisenaan	toimiva	Jorma	Valkama.63		

Keski-Suomen	 sairaalan	 ryhmähaastatteluun	 osallistuivat	 sairaalapiirin	 johtaja	 Juha	
                                                
58	Keski-Suomen	sairaanhoitopiirin	www-sivu.	
59	Mt.	
60	Isohauta,	Taideohjelma	2017.	
61	Nikanne	2017. 
62	Nikanne,	Taideohjelma	2017.	
63	Isohauta	2017.	
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Kinnunen,	 taidehanketoimikunnan	 puheenjohtaja	 Elina	 Nikanne	 ja	 taiteen	 ja	 hyvin-

voinnin	läänintaiteilija	Pauliina	Lapio.	Lisäksi	sain	yksilöhaastattelun	taidekoordinaatto-

ri	Teija	Isohaudalta.	

3.2.4 Kuopion	yliopistollinen	sairaala	

Koko	Kuopion	yliopistollisen	sairaalan,	eli	KYSin,	Puijon	sairaala	uudistetaan	seuraavien	

vuosikymmenten	aikana	uudisrakentamalla	 ja	peruskorjaamalla.	Uudistumisen	perus-

tana	on	toukokuussa	2015	käyttöön	otettu	uusi	 laajennusosa,	Kaarisairaala,	 jonne	on	

sijoitettu	 sairaalan	ydintoiminnot.	Kaarisairaala-hankkeen	keskeisenä	periaatteena	oli	

työntekijöiden	 osallistaminen	 suunnittelun	 alusta	 alkaen.	 Samana	 vuonna	 valmistui	

Sädesairaala,	johon	sijoittuivat	sädehoitoyksikkö,	syöpätautien	poliklinikka	ja	infuusio-

yksikkö	sekä	patologian	ja	oikeuslääketieteen	avaustilat.	Puijon	sairaalassa	on	käynnis-

sä	 vanhan	 rakennuskannan	 peruskorjaus,	 johon	 kuuluu	 muun	 muassa	 maaliskuussa	

2017	valmistunut	päivystyspoliklinikka.64	

 

Peruskorjauksen	 kokonaiskustannukset	 ovat	 14,7	 miljoonaa	 euroa.	 Taidehankkeen	

kokonaiskustannukset	ovat	145	000	euroa,	 josta	sairaanhoitopiirin	oma	osuus	on	100	

000	euroa	ja	Taiteen	edistämiskeskukselta	saatu	osuus	on	40	000	euroa.65	Tavoitteena	

on	 seuraavan	 vuosikymmenen	 aikana	 luoda	 KYSistä	 yksi	 Euroopan	 moderneimmista	

sairaalakeskuksista	kehittämällä	hoitoprosesseja	 ja	toiminnan	tuottavuutta.	Avohoito-

palvelut	 lisääntyvät	 ja	 toisiaan	 tukevat	 hoitoprosessit	 sijoittuvat	 lähekkäin.	 Toimivien	

tilojen	avulla	lisätään	potilasturvallisuutta,	tehostetaan	hoitokäytäntöjä	ja	mahdolliste-

taan	tilojen	muuntaminen	tulevaisuuden	haasteisiin.66	

	

Projektissa	on	tehty	Puijon	sairaalan	päärakennuksen	vuodeosastojen	ja	poliklinikoiden	

peruskorjauksen	toteutussuunnitelma,	Uusi	Sydän,	vuosille	2017	–	2025.	Uusi	Sydän	-

pääsairaalan	 uudistamisohjelmassa	 peruskorjataan	 vuosien	 2018–2025	 aikana	 Puijon	

sairaalan	 vanhaan	 päärakennukseen	 sijoittuvat	 vuodeosasto-,	 poliklinikka-	 ja	 sydän-

toimenpideyksikön	 tilat	 sekä	 kuvantamisen	 ja	 logistiikan	 tilat.	 Lisäksi	 vanhan	 vuode-

                                                
64	Kuopion	yliopistollinen	sairaala	esite	2013.	
65	Hakkarainen	2017.	
66	Kuopion	yliopistollisen	sairaalan	www-sivu. 
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osastotornin	yhteyteen	 rakennetaan	10-kerroksinen	uudisrakennus.	70	%	vuodeosas-

totiloista	on	yhden	hengen	huoneita.	Koko	hanke	on	laajuudeltaan	noin	60	000	neliö-

metriä	ja	sen	kokonaiskustannukset	ovat	noin	164	miljoonaa	euroa.	Lopuksi	puretaan	

vuonna	1985	rakennettu	ja	nykyisin	käytössä	oleva	vuodeosastotorni.67		

 
KYS	on	pyrkinyt	vuodesta	1956	 lähtien	hankkimaan	taidetta	sairaalan	viihtyvyyden	 li-

säämiseksi.	 Vuosien	 1981-1990	 aikana	 KYSillä	 oli	 taidehankintatyöryhmä,	 joka	 käytti	

taidehankintoihin	n.	1,5	miljoonaa	markkaa.	Rahaa	varattiin	prosentti	investoinneista.	

Pohjois-Savon	 sairaanhoitopiirin	 kuntayhtymän	 taidekokoelmaa	 on	 kartutettu	 myös	

2000-luvulla	prosenttitaiteella,	kuten	Jaana	Partasen	sekä	Heikki	Lamusuon	Evoluutio-

lasitaideteoksella	(2015),	joka	kattaa	koko	Kaarisairaalan	julkisivun,	1500	neliömetriä.68		

Tutkimukseen	osallistui	Kuopion	yliopistollisesta	sairaalasta	Pohjois-Savon	sairaanhoi-

topiirin	 taidehankkeen	 taideasiantuntija	 Maarit	 Hakkarainen.	 Hakkarainen	 vastasi	

haastattelukysymyksiin	 kirjallisessa	 muodossa.	 Lisäksi	 sain	 haastattelun	 Partanen	 &	

Lamusuo	Oy	arkkitehtuuri-,	taide-	ja	muotoilustudion	taiteelliselta	johtajalta	Jaana	Par-

taselta.	 Partanen	 &	 Lamusuo	 Oy	 voitti	 vuonna	 2008	 järjestetyn	 kutsukilpailun	 KYSin	

sairaalan	 aulatilojen	 ja	 näytteenoton	 uudistamisesta.	 Partanen	 &	 Lamusuo	 Oy	 on	

suunnitellut	 KYSin	 Kaarisairaalan	 yhdessä	 Pekka	 Lukkaroisen	 ja	 Ulla-Maija	 Aarnion	

kanssa.	Lisäksi	Partanen	&	Lamusuo	Oy	on	suunnitellut	Peko1	perusparannuskohteen.	

Partanen	 &	 Lamusuo	 Oy	 on	 myös	 mukana	 Lappeenrantaan	 valmistumassa	 Etelä-

Karjalan	Eksoten	K-sairaalan	hankkeessa,	jossa	heidän	vastuullaan	ovat	sairaalan	julki-

set	sisä-	ja	ulkotilat.69	

3.2.5 Mikkelin	keskussairaala,	Etelä-Savon	sairaanhoitopiirin	ESPER-	hanke	

Mikkelin	keskussairaala-alueen	uudistamista	on	suunniteltu	helmikuusta	2014	alkaen.	

Suunnittelun	painopiste	on	ollut	Mikkelin	kaupungin	perusterveydenhuollon	ja	sosiaa-

lipalveluiden	 yhdistymisessä	 erikoissairaanhoidon	palveluiden	 kanssa.	Mikkelissä	 teh-

tiin	vuoden	2017	vaihteessa	sote-uudistus	ja	hankkeen	toinen	painopiste	on	nykyisen	

sairaalan	modernisointi	niin,	että	se	voi	vastata	Etelä-Savon	sote-	palvelutuotantoalu-
                                                
67	Hakkarainen	2017.	
68	Mt. 
69	Partanen	2017.	
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een	päivystyssairaalan	vaatimuksiin.	Hanke	on	lähtökohtaisesti	rakennushanke,	mutta	

suunnitteluvaiheessa	myös	 peruspalveluiden	 ja	 erityispalveluiden	 yhdistäminen,	 sekä	

uusien	toimintamallien	tavoitteleminen	ovat	olleet	suunnittelutyön	perustalla.	Raken-

nusten	tulisi	olla	valmiita	vuoteen	2020	mennessä.70		

Suunnittelun	 keskiössä	 on	 Pankalammen	 pääterveysaseman	 toimintojen	 ja	 joidenkin	

kaupungin	 sosiaalipalveluiden,	 vanhus-	 ja	 vammaispalveluiden	 toimintojen	 sijoittumi-

nen	sairaala-alueelle,	sekä	yhteistyö	erityispalveluiden	kanssa.	Laajuudeltaan	yhtä	mit-

tava	 suunnittelutyö	on	Moision	psykiatrisen	 sairaalan	 ja	 psykiatristen	 avopalveluiden	

sijoittaminen	sairaala-alueelle	 ja	 integraatio	kaupungin	mielenterveyspalveluiden,	 las-

tensuojelun	ja	A-klinikan	päihdepoliklinikan	kanssa.	Mielenterveys-	päihde-	ja	sosiaali-

palvelujen	kokonaisuuden	työnimenä	toimii	Mielentalo.	Kuuman	sairaalan	suunnitelma	

sisältää	 nykyisen	 erikoissairaanhoidon,	 ensihoidon,	 päivystyksen,	 teho-

valvonnanyksikön	ja	leikkausyksikön.	Lisäksi	keskeinen	kokonaisuus	on	Perhetalo,	jossa	

sijaitsevat	muun	muassa	 synnytyssalit,	 neurologian,	 lasten-	 ja	 naistentautien	 osastot	

sekä	äitiyspoliklinikka,	perheoikeudelliset	palvelut	ja	perhetyö.71		

Kyseessä	 on	 Etelä-Savon	 sairaanhoitopiirin	 historian	 toiseksi	 laajin	 rakentamishanke.	

Tilasuunnittelun	kohteena	on	n.	93.000	bruttoneliömetrin	alue	 ja	uutta	 rakentamista	

on	 n.	 18.800	 brm2.	Nykyisten	 tilojen	 perusparannusta	 ja	 tilamuutoksia	 on	 n.	 22.500	

brm2:n	alueella.	Hankkeen	kustannusarvio	on	105	731	000	euroa.72	Mikkelin	Kaupun-

ginvaltuusto	on	tehnyt	periaatepäätöksen,	että	kaupungin	julkisten	rakennuskohteiden	

kustannusarvion	loppusummasta	käytetään	prosentti	taideteosten	hankintaan.73	

Etelä-Savon	 sairaanhoitopiirillä	 on	 ennestään	 taidekokoelma.	 Uuteen	 sairaalaan	 on	

tarkoitus	 sijoittaa	 uuden	 taiteen	 lisäksi	 teoksia	 tästä	 kokoelmasta.	 Aikomuksena	 on	

sijoittaa	 ja	 käyttää	 vanhaa	 taidetta	 hieman	 uudella	 tavalla.	 Yhdistelemällä	 uutta	 ja	

vanhaa	 taidetta	 pyritään	 luomaan	 historiallinen	 kaari	 ja	 ulottuvuus.74	 ESPER-	 hank-

keessa	uskotaan	taiteen	kykyyn	parantaa	arkea,	erityisesti	sosiaali-	ja	terveysalan	ym-

                                                
70	Etelä-Savon	sairaanhoitopiiri	2015. 
71	Mt.	
72	Mt.	
73	Mt.	
74	ESPER	2017. 
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päristössä.	Taidehankinnoilla	viestitään,	että	ympäristö	koetaan	tärkeänä	ja	siitä	halu-

taan	pitää	huolta.75	

 

ESPER	-hankkeella	on	ympäristö-	ja	taidetyöryhmä,	joissa	on	mukana	eri	organisaatioi-

den	 edustajia.	 Taidetyöryhmä	 työskentelee	 ostopalveluna,	 jonka	 työskentelylle	 on	

määritelty	 tietyt	 tuntimäärät.76	 Taidehankinnoissa	 ollaan	 vasta	 alussa.	 Yhteensä	 11	

taiteilijaa	on	valittu.77	Mikkelin	keskussairaalasta	ryhmähaastatteluun	osallistuivat	pu-

helimen	 välityksellä	 taidetyöryhmän	 edustajat;	 taidekoordinaattorit	 Riitta	Moisander	

ja	Heidi	Huovinen,	hankekoordinaattori	Emma	Pukkila	sekä	hankesihteerit	Mari	Hytö-

nen	ja	Tuulia	Rajaniemi.	

3.2.6 Turun	yliopistollinen	keskussairaala,	T-sairaala	

Turun	 yliopistollisen	 keskussairaala	 (Tyks)	 on	 tutkimukseen	 osallistuneista	 sairaala-

hankkeista	vanhin.	Tämän	vuoksi	Tyks	on	toiminut	esikuvana	ja	mallina	monelle	muulle	

sairaalalle,	kuten	esimerkiksi	Espoon	sairaalalle	 ja	Hyvinkään	sairaalalle.	Tyksin	 ikäero	

muihin	hankkeisiin	tulee	esiin	muun	muassa	arkkitehtuurissa	ja	taidevalinnoissa.78	Tyk-

sin	laajentamista	vanhalle	Kupittaan	Saven	tontille	alettiin	suunnitella	jo	1970-luvulla.	

Suunnitelma	 saatiin	 alkuun,	 kun	 T-sairaalan	 laajennusosan	 aukaistiin	 huhtikuussa	

2013.79	Tyks	koostuu	viidestä	 sairaalasta,	 joita	ovat	Kantasairaala,	Kirurginen	 sairaala	

sekä	Raision,	Paimion	ja	Vakka-Suomen	sairaalat.	Kantasairaala	toimii	kolmessa	A-,	U-	

ja	T-taloissa.80	

 

Tyksin	T-sairaalaan	on	hankittu	 laaja	kokoelma	suomalaista	nykytaidetta.	Kaiken	kaik-

kiaan	sairaalan	tiloissa	on	noin	parisataa	taideteosta	26	taiteilijalta.81	T-sairaalassa	on	

sovellettu	 taiteen	 prosenttiperiaatetta.	 T-sairaalan	 250	miljoonan	 euron	 kokonaisuu-

desta	taidemäärärahat	eivät	yllä	suuruudeltaan	yhteen	prosenttiin,	mutta	silti	taidetta	

                                                
75	Etelä-Savon	sairaanhoitopiiri	2015.	
76	Mt.	
77	Etelä-Savon	sosiaali	–ja	terveyspalvelujen	kuntayhtymän	www-sivu	2016.	
78	Tainio	2017.	
79	Paasio,	Tallgren,	Valtonen	&	Keski-Kaari	2013.	
80	Mt.	
81	Tainio	2017.	
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on	sairaalassa	mittavasti.82	

Tyksin	rakennushankkeen	arkkitehtina	ja	pääsuunnittelijana	on	toiminut	Mikael	Paate-

la,	 projektipäällikkönä	 Timo	 Seppälä	 ja	 sisustusarkkitehtina	 Pekka	 Kojo.	 Tyksin	 taide-

suunnitelmaa	 on	 toteutettu	 kahdessa	 erässä.	 Ensimmäinen	 vaihe	 oli	 vuosina	 2000-

2005,	 jolloin	 taidekoordinaattorina	 toimi	 Minna-Maija	 Lappalainen.	 Toinen	 vaihe	 oli	

vuosina	2008-2014,	jolloin	taidekoordinaattorina	toimi	Matti	Tainio.	Työssä	ovat	olleet	

mukana	monet	valintaraatien	taideasiantuntijat	sekä	sairaalan	henkilökunta.83	Uuden	

T3-sairaalan	 taidekoordinaattorina	 jatkaa	Matti	 Tainio.	 Tainio	osallistui	haastatteluun	

ja	antoi	minulle	opastetun	kierroksen	T-sairaalan	tiloissa.	

3.3 Aineiston	kerääminen	

Olen	 kerännyt	 aineiston	haastattelututkimuksena.	Haastatteluihin	on	osallistunut	 yh-

teensä	15	henkilöä	kuudesta	sairaalasta.	Pyysin	haastatteluihin	myös	Kainuun	ja	Oulun	

sairaalahankkeita.	Aineiston	laajuuden	vuoksi	on	ollut	kuitenkin	järkevää	rajata	osallis-

tujien	määrää.	Siksi	haastatteluihin	ovat	osallistuneet	vain	ne	sairaalahankkeet,	 jotka	

ovat	 osoittaneet	 kiinnostusta	 tutkimukseen	 osallistumiseen.	 Olen	 kuitenkin	 ottanut	

tutkielmassa	 huomioon	muutamia	 asioita	 Etelä-Karjalan	 keskussairaalasta	 (Eksote)	 ja	

Kainuun	sairaalasta	haastateltavien	kertomusten	ja	artikkelien	pohjalta.	

Olen	toteuttanut	haastattelut	yksilö-	 ja	ryhmähaastatteluina	kasvotusten	sekä	puheli-

men	välityksellä.	Olen	nauhoittanut	ja	litteroinut	haastattelut	mahdollisimman	nopeas-

ti	haastatteluiden	 jälkeen.	Mikkelin	keskussairaalan	ryhmähaastattelun	olen	toteutta-

nut	puhelimen	välityksellä,	jonka	vuoksi	en	ole	lähdeviitteissä	viitannut	erikseen	yksit-

täisiin	 haastateltaviin.	 Yksi	 haastateltavista	 ei	 halunnut	 haastattelua	 nauhoitettavan,	

joten	joukossa	on	yksi	kirjallinen	vastaus	Kuopion	päivystyspoliklinikalta.	Haastattelui-

den	lisäksi	olen	käyttänyt	aineistona	sairaaloista	tehtyjä	artikkeleja,	sairaaloiden	taide-

suunnitelmia	ja	julkaisuja.	

  

                                                
82	Mt. 
83	Tainio	2017.	



   27 
 

  27 

Haastattelut	 ovat	 olleet	 avoimia	 teemahaastatteluja.	 Olen	 lähettänyt	 haastateltaville	

alustavat	haastattelukysymykset	teemoineen	hyvissä	ajoin	ennen	haastatteluja.	Haas-

tateltavat	 ovat	 siis	 päässeet	 tutustumaan	 teemoihin	 ennen	 varsinaista	 haastattelua.	

Tällä	tavalla	olen	pyrkinyt	mahdollistamaan	kattavan	aineiston	saannin.84	Haastattelu-

kysymysten	 runko	 sisältää	 kysymyksiä	 hankkeen	 taustatiedoista,	 tavoitteista	 ja	 pää-

määristä	sekä	taiteesta	ja	luonnosta	sairaaloissa.	Olen	halunnut	antaa	haastateltaville	

vapaan	sanan	 ja	 ilmaisun	mahdollisuuden,	 jonka	vuoksi	 kysymystenasettelu,	 järjestys	

ja	muoto	ovat	vaihdelleet	haastateltavien	vastausten	mukaan.85	Olen	kysynyt	kaikilta	

haastateltavilta	samat	pääkysymykset,	mutta	esittänyt	erilaisia	lisäkysymyksiä	haastat-

telukohtaisesti.	 Haastattelukysymyksissä	 olen	 pykinyt	 välttämään	 liian	 johdattelevia	

kysymyksiä.	Olen	pyrkinyt	keskittymään	niihin	aiheisiin,	 joita	haastateltavat	ovat	pitä-

neet	merkittävinä	 ja	 joista	heillä	on	 riittänyt	kerrottavaa.	Haastattelurunko	 löytyy	 tä-

män	tutkielman	liitteistä.86	

 

Olen	valinnut	haastattelut	metodiksi	niiden	joustavan	luonteen	vuoksi.	Minulla	on	ollut	

mahdollisuus	oikaista	väärinkäsityksiä	ja	kysyä	selventäviä	lisäkysymyksiä.	Haastattelut	

ovat	 antaneet	 mahdollisuuden	 käydä	 avointa	 keskustelua	 haastateltavien	 kanssa	 ja	

päästä	sitä	kautta	paremmin	selville	heidän	mielipiteistään,	sekä	saada	syvällisempää	

tietoa	tutkimus-aiheesta.87	

3.4 Aineiston	analyysi	

Olen	 analysoinut	 aineiston	 sisällönanalyysilla.	 Sisällönanalyysin	 avulla	 pyritään	 usein	

järjestämään	aineisto	tiiviiseen	ja	selkeään	muotoon,	kadottamatta	tärkeää	informaa-

tiota.88	Sisällönanalyysissa	olen	käyttänyt	hyväksi	teemoittelua.	Aluksi	tarkoitukseni	oli	

käyttää	ryhmittelyä	ja	analysoida	jokainen	sairaala	erikseen.	Teemoittelun	avulla	olen	

välttänyt	 liiallisen	 toiston	 ja	 saanut	analyysin	 sopivaan	pituuteen.	Teemat	ovat	nous-

seet	 esiin	 aineistosta	 ja	 tutkimuksen	 teoriasta.	 Olen	 pyrkinyt	 valitsemaan	 teemoiksi	

                                                
84	Sarajärvi	&	Tuomi	2009,	73-75. 
85	Mt.	
86	Liite	1.	
87	Sarajärvi	&	Tuomi	2009,	73-75.	
88	Sarajärvi	&	Tuomi	2009,	108. 
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sairaaloita	yhdistäviä	tekijöitä,	mutta	ottamaan	huomioon	myös	kiinnostavia	eroavai-

suuksia.	

3.5 Eettiset	ratkaisut	

Haastateltavat	ovat	täyttäneet	sopimuksen,	jossa	he	ovat	antaneet	minulle	luvan	käyt-

tää	 aineistoa	 tähän	 tutkielmaan.	 Sopimusmalli	 löytyy	 tutkielman	 liitteistä.89	 Olen	

myöntänyt	 haastateltaville	 pääsyn	 aineistoon	 työntekovaiheessa.	 Olen	 informoinut	

haastateltaville	siitä,	miten	aineistoa	käsitellään	 ja	missä	sitä	säilytetään	tutkimuksen	

jälkeen.	 Haastateltavat	 ovat	 saaneet	 tutkielman	 luettavakseen	 ennen	 julkaisua,	 jotta	

he	ovat	päässeet	ilmoittamaan	mahdollisista	asiavirheistä.		

4 ANALYYSI	

Analyysissa	olen	ottanut	tarkastelun	kohteiksi	aineistosta	nousseita	ja	teorian	kannalta	

tärkeitä	 ja	 toistuvia	 teemoja.	Teemoiksi	ovat	valikoituneet	 luonto	sairaaloissa,	 luonto	

sairaaloiden	 taiteessa,	 moniaistisuus	 sairaaloissa,	 historiallinen	 ulottuvuus	 ja	 paik-

kasidonnaisuus,	sosiaalinen	ulottuvuus,	taidesuunnittelu	sekä	taide-	ja	ympäristösuun-

nittelun	toteutuksen	haasteet	sairaaloissa.	Lopussa	analysoin	sairaalamielikuvan	muu-

tosta.	

4.1 Luonto	sairaalaympäristössä	

Seuraavaksi	 esittelen,	miten	 luonto	 tulee	 sairaaloiden	ympäristösuunnittelussa	 selke-

ästi	esiin.	Luonto	voi	tulla	sairaaloissa	esiin	suorana	luontoyhteytenä.	Luonto	voi	toimia	

sairaalan	 suunnittelun	 punaisena	 lankana	 tai	 kokoavana	 teemana.	 Luonto	 voi	 tulla	

esiin	opasteissa	 ja	paikkojen	nimityksissä	sekä	rakennusmateriaaleissa.	Suorana	 luon-

toyhteytenä	 olen	 huomioinut,	miten	 sairaalat	 tarjoavat	 käyttäjilleen	mahdollisuuksia	

yhteyteen	luonnonelementtien,	esimerkiksi	kasvien,	luonnonmaiseman,	luonnonvalon,	

ulkoilman	 tai	 eläinten	 kanssa.	 Suunnittelun	 punaisena	 lankana	 luonto	 tarjoaa	mallin	

                                                
89	Liite	2.	
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ympäristösuunnittelun	kokonaisuudelle,	 kuten	värisuunnittelulle,	materiaalivalinnoille	

ja	muotokielelle.	

4.1.1 Suora	luontoyhteys	

Espoon	sairaalassa	luonto	tulee	esiin	sairaalan	luonnonläheisen	sijainnin	puolesta.	Mä-

elle	 rakennettu	 sairaala	 on	 suunniteltu	 niin,	 että	 sairaalakäytävien	 seinienkokoisista	

ikkunoista	 avautuu	 kaunis	 luonnonnäkymä.	 Potilasosastoilla	 jokaisella	 potilaalla	 on	

oma	ikkuna.	Potilailla	ja	henkilökunnalla	on	pääsy	parvekkeille,	jossa	he	pääsevät	hen-

gittämään	raitista	ulkoilmaa.90	Myös	Hyvinkäällä,	KYSin	Kaarisairaalassa	ja	T-sairaalassa	

on	pyritty	avaamaan	näkymiä	mahdollisimman	paljon	ulos.91	Erityisesti	luonnonvalolla	

on	 ollut	 sairaaloissa	 iso	 merkitys.92	 T-sairaalan	 arkkitehdit	 ovat	 suunnitelleet	 poti-

lashuoneiden	ikkunat	mataliksi,	jotta	vuodepotilaat	pääsevät	makuuasennossa	tarkkai-

lemaan	 maantasaisia	 tapahtumia.	 Näin	 vuodepotilailla	 pyritään	 säilyttämään	 yhteys	

sairaalan	 ulkopuoliseen	 elämään.	 T-sairaalassa	 luonto	 on	 konkreettisesti	 läsnä	myös	

viherkasveissa	ja	vesielementeissä,	kuten	kahvion	vesiputouksessa.93	

Mikkelin	keskussairaalassa	luonto	on	jatkuvasti	ympärillä.	Sairaalaympäristöön	kuuluu	

vanha	Carl	Ludvig	Engelin	suunnittelema	historiapuutarha,	joka	on	tarkoitus	palauttaa	

yhdeksi	osaksi	kampusta.94	Myös	Isohauta	on	ehdottanut,	että	seuraavan	Novan	kaa-

voituksen	yhteyteen	voitaisiin	 suunnitella	puutarha.	Puutarhan	avulla	 sairaala	voi	yh-

distyä	ympäröivään	ulkotilaan.95	

”Ja	 se	voisi	 just	olla	vaikka	 joku	 lääkekasvipuutarha.	 Suomessa	onkin	yksi	oikeen	hyvä	 lääke-

kasvispesialisti.	 Onhan	meidän	 ympäristössä	 	 todella	 paljon	 lääkekasveja,	 aivan	 älyttömästi.	

Niin	niistähän	voisi	tehdä	pienellä	budjetilla	puutarhan.	Olin	Oulussa	katsomassa	kasvitieteelli-

sessä	museossa.	Heillä	oli	hirveen	kiinnostava	lääkekasvipuutarha,	kun	niissähän	on	useimmis-

sa	hyvin	voimakkaat	hajutkin.”96	

                                                
90	Paunu	2017.	
91	Valkeapää	2017	&	Partanen	2017	&	Tainio	2017.	
92	Partanen	2017	&	Tainio	2017.	
93	Tainio	2017.	
94	ESPER	2017.	
95	Isohauta	2017.	
96	Mt.	
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Sairaaloihin	 ollaan	 suunnittelemassa	 erilaisia	 taidepolkuja.	 Taidepolut	 kuljettavat	 sai-

raalan	käyttäjiä	teokselta	teokselle.	Novan	läheisyydessä	on	oikea	luontopolku,	joka	on	

mahdollista	yhdistää	taidepolun	jatkeena	sairaalan	sisäosiin.97	

Novan	 taidetyöryhmän	 mielestä	 oli	 mielenkiintoista	 ja	 virkistävää	 vierailla	 Brysselin	

keskussairaalassa.	Sairaalan	alueelle	oli	rakennettu	lemmikkihoitola.	Potilaat	ja	heidän	

omaisensa	 saivat	 tuoda	 lemmikkihoitolaan	 oman	 lemmikkinsä,	 käydä	 katsomassa	 ja	

hoivaamassa	sitä.	Tällainen	toiminta	nähtiin	potilaille	hyvin	merkityksellisenä.98	Sairaa-

loihin	on	mahdollista	tuoda	myös	kaverikoiria,	joita	käytetään	muun	muassa	vanhain-

kodeissa	 ja	 akuuttisairaaloissa.99	 Kuitenkaan	 tämänkaltaista	 toimintaa	 ei	 oltu	 suunni-

teltu	mihinkään	sairaaloista.		

4.1.2 Luonto	suunnittelun	punaisena	lankana	ja	kokoavana	teemana	

Hyvinkäällä	kaiken	yhteen	kokoava	luontoteema	näkyy	vahvana.	Sairaalan	kerrokset	on	

suunniteltu	 tiettyjen	 maisematyyppien	 mukaan.	 Maisematyypit	 kohoavat	 kerrosten	

mukaan	maan	tasalta	kohti	taivasta.	Lastenosaston	teemana	on	metsän	pohja.	Toisen	

kerroksen,	eli	psykososiaalisten	klinikoiden	osaston	maisematyyppi	on	suo.	Kolmannen	

kerroksen,	eli	toimintaterapian,	kuntoutuksen	ja	vuodeosaston	maisematyyppi	on	leh-

to.	Neljännen	kerroksen,	eli	psykososiaalisen	vuodeosaston	maisematyyppi	on	lintuve-

det.	Viimeisen	kerroksen,	joka	on	varattu	vuode-	ja	infektio-osastoksi,	maisematyyppi-

nä	on	harju.100	

	

Hyvinkään	 sairaalan	 jokaisen	 kerroksen	 seinälle	 tulee	 iso	 päätaideteos.	 Käytävien	 ja	

potilashuoneiden	akustolevyihin	tulee	printtitaidetta.101	Kerroksien	taidesuunnittelu	ja	

värimaailma	määräytyvät	kerroksien	maisematyyppien	ja	pääteoksien	mukaan.	Lasten	

osaston	perusvärit	ovat	kirkkaat	ja	iloiset.	Lattian	kuvioinnissa,	printtimatoissa	ja	teks-

tiileissä	 seikkailee	metsäneläimiä,	 sekä	niiden	 elinympäristöjä	 ja	 jälkiä,	 kuten	muura-

haistenpolkuja.	 Toisen	 kerroksen	 värimaailma	 muodostuu	 maanläheisistä	 väreistä,	

                                                
97	Mt.	
98	Kinnunen	2017. 
99	Nikanne	2017.	
100	Hyvinkään	Sairaalamäen	uudisrakennuksen	taidesuunnitelma.	
101	Mäki-Opas	2017.	



   31 
 

  31 

joiden	koetaan	rauhoittavan	ja	luovan	turvan	tunnetta	ympäristöön.102	Teosten	sijoit-

telulla	saatetaan	osittain	vaikuttaa	luontokokemuksen	muodostumiseen.103	

 

Luontoteema	 toimii	 suunnittelun	 kokoavana	 teemana	myös	Novassa.	 Koska	 uudessa	

sairaalassa	tulevat	muuttumaan	sekä	hoitoprosessit	että	henkilökunnan	työskentelyta-

vat,	sairaanhoitopiiri	päätti	yhdessä	arkkitehtitoimiston	kanssa	luoda	sairaalan	tarinan	

helpottamaan	 ja	 toimimaan	 työkaluna	muutoksessa.	 Samalla	 tarina	 toimii	 punaisena	

lankana	sisustussuunnittelussa	 ja	 taideteosten	hankinnassa,	 sekä	materiaalien,	värien	

ja	tekotapojen	valinnassa.	Sairaalan	tarinaksi	valittiin	keskisuomalaiset	kansallispuistot.	

Jokaisella	 potilasosastolla	 tulee	 olemaan	 kansallispuistoteema	 ja	 jokaiseen	 osastoon	

tehdään	oma	värisuunnitelma	perustuen	kyseisen	osaston	kansallispuistoon.104	Yhdis-

tämällä	 oikeat	 luontotyypit	 oikeisiin	 eläimistöihin,	 kasveihin	 ja	 väreihin	 pyritään	 luo-

maan	 luonnon	biosfääristä	 tasapainoinen.	Apuna	on	käytetty	Metsähallituksen	asian-

tuntijoita.105	Vaikka	luonto	on	hyvin	vahvasti	mukana	Novan	suunnittelussa,	se	on	py-

ritty	 pitämään	 taiteilijoiden	 pyynnöstä	 suunnittelun	 työkaluna.	 Luontoteeman	 ei	 toi-

vottu	tulevan	esiin	sairaalassa	liian	osoittavasti	ja	selkeästi.106	

	

Luonto	näkyy	yhdistävänä	tekijänä	KYSissä.	Vaikkakin	hieman	erilaisesta	näkökulmasta	

kuin	Hyvinkäällä	ja	Novassa.	Ennen	Kaarisairaalaa	Partanen	&	Lamusuo	Oy	suunnitteli	

ja	toteutti	KYSin	pääsisäänkäynnin	uudistuksen	ja	näytteenoton	tilat.	Suunnittelu	lähti	

ihmisen	 muotokielestä	 ja	 siitä,	 ettei	 ihmisessä	 ole	 suorakaiteisia	 muotoja.	 Pääaulan	

uudistuksessa	 sairaalaan	 luotiin	 kaarevia	 tiloja	 ja	 luikertelevia	 suonimaisia	 käytäviä.	

Muotokieltä	jatkettiin	Kaarisairaalan	sisätilojen	suunnittelussa,	josta	löytyy	tumamaisia	

aukioita	ja	kohtaamispaikkoja.107	

KYSin	Päivystyspoliklinikan	taidehankkeen	teemaksi	valittiin	vesi,	 joka	symboloi	terve-

yttä,	 puhtautta,	 elämää	 sekä	 modernisaatiota,	 tiedettä	 ja	 teknologiaa.	 Taidesuunni-

                                                
102	Hyvinkään	Sairaalamäen	uusirakennuksen	taidesuunnitelma.	
103	Rautjoki	2017. 
104	Isohauta,	Taideohjelma	2017.	
105	Kinnunen	2017.	
106	Lapio	&	Nikanne	2017. 
107	Partanen	2017.	
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telman	alaotsikoksi	täsmentyi	Arkhimedeen	kylpy.	Tarinan	mukaan	Arkhimedes	keksii	

ratkaisun	epäsäännöllisten	kappaleiden	 tilavuuden	 laskemiselle	astuttuaan	kylpyyn	 ja	

havaittuaan,	että	veden	pinta	nousi.	Arkhimedes	oli	oivalluksestaan	niin	haltioitunut,	

että	ryntäsi	oikopäätä	kaupungille	huutaen	samalla	”Heureka!”.	Hankkeen	tavoitteena	

oli,	että	sairaalataide	pystyy	parhaimmillaan	tarjoamaan	katsojalleen	mentaalisen	Ark-

himedeen	kylvyn.	Taiteella	haluttiin	ilmaista	tieteen,	teknologian	ja	taiteen	molempiin	

suuntiin	toimivaa	yhteistyötä.	Arkhimedeen	kylpy	-taidehankkeen	tavoitteena	oli	tuo-

da	esille,	ettei	taide	ole	sairaalassa	vain	koriste.	Taiteella	on	kyky	tarjota	väyliä	uusille	

ajatuksille,	muutoksille,	läpimurroille	ja	jopa	innovaatiolle.108	

4.1.3 Paikkojen	nimet	ja	opasteet	

Luonto	 näkyy	 sairaaloissa	 paikkojen	 nimityksissä	 ja	 opasteissa.	 Novassa	 paikoille	 on	

suunniteltu	luontoaiheisia	nimiä,	kuten	lehto	tai	lähde.109	Myös	Mikkelin	keskussairaa-

lan	neuvotteluhuoneiden	nimet	tullaan	nimeämään	luonnon	mukaan.110	Luontonimien	

odotetaan	antavat	uusia	merkityssuhteita	paikoille.	 Lisäksi	ne	 saatetaan	muistaa	hel-

pommin	 kuin	 perinteiset	 paikkojennimet.	 Novan	 huoneiden	 numerokoodit	 voidaan	

korvata	 esimerkiksi	 lääkäreiden	 lempipuiden	 kuvilla.	 Kuvat	 toimivat	 tunnisteina	 poti-

laille.	Samalla	kuvat	voivat	toimia	henkisinä	”suojapaikkoina”.	Potilas	voi	saada	henkis-

tä	 turvaa	 kokemuksesta	 tammen	 alle	 tai	 männikköön	 asettumisesta	 sen	 sijaan,	 että	

hän	 menisi	 numeroituun	 tutkimushuoneeseen.111	 Myös	 Hyvinkään	 vastaanottohuo-

neiden	ovien	printteihin	on	tulossa	opasteina	toimivia	eläinhahmoja	taiteilija	ja	satukir-

jakuvittajalta	Anne	Vaskolta.112		

4.1.4 Luonnonmateriaalit	

Luonnonmateriaalit	 ja	halu	 käyttää	niitä	nousivat	 esiin	useassa	haastattelussa.	 Erityi-

sesti	puu	on	suosittu	materiaali	rakentamisessa	ja	taideteoksissa.	Mainittakoon	Mikke-

lin	keskussairaala,	jonka	rakentamisessa	on	suosittu	puuta	ja	jonka	ympäristöön	kuluu	

vanhoja	 historiallisia	 puurakennuksia.	 Myös	 Hyvinkään	 sairaalan	 lastenosastolla	 on	
                                                
108	Hakkarainen	2017.	
109	Kinnunen	&	Lapio	2017.	
110	ESPER	2017.	
111	Kinnunen	2017.	
112	Mäki-Opas	2017.	
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taiteilija	Olli	Larjon	puisia	kukkaveistoksia.113	Mikkelin	ja	Hyvinkään	lisäksi	Novaan	ha-

lutaan	tuoda	mahdollisimman	paljon	puisia	tai	muita	luonnonmateriaaleja.114	

4.2 Luonto	sairaaloiden	taiteessa	

Seuraavaksi	 esittelen,	miten	 luonto	 tulee	esiin	 sairaaloiden	 taiteessa.	 Teemoiksi	ovat	

valikoituneet	 taide	 luonnon	 korvaajana	 sisätiloissa,	 selkeästi	 luontoaiheinen	 taide,	

abstrakti	taide	ja	valotaide.	

4.2.1 Taide	luonnon	korvaajana	

Kun	suoraa	 luontoyhteyttä	ei	päästä	 luomaan,	taide	voidaan	nähdä	sairaaloissa	 ikään	

kuin	 luonnon	korvaajana.	 Isohauta	painottaa,	että	 jos	Novan	 teoshankinnat	menevät	

taidebudjetista,	niin	teosten	tulee	olla	valokuvataiteilijoiden	kädenjälkeä,	eikä	esimer-

kiksi	Metsähallituksen	luontokuvastosta.115	

 

”Mä	nään	 jotenkin,	että	se	 taide	korvaa	sen	 luonnon	tuolla	sisällä.	Että	kun	se	 luonto	on	nyt	

suljettu	pois	sieltä	sisältä,	kaikkien	ikkunoiden	pienentämisten	myötä,	niin	kyllähän	taiteella	on	

samanlainen	ihmisten	kysymyksiä	herättävä	ja	rauhoittava	vaikutus.	En	tiedä	herättääkö	luon-

to	samalla	tapaa	kysymyksiä	kuin	ehkä	taide,	mutta	ehkä	siihen	kuitenkin	voi	projisoida	omia	

tunteitaan	samalla	tavalla.”116	

 

KYSin	Kaarisairaalan	potilaille	oltaisiin	haluttu	avata	luonnonnäkymiä	enemmän.	Tämä	

ei	 kuitenkaan	onnistunut,	 koska	 ikkunat	 olivat	 suurimmaksi	 osaksi	 parkkihallia	 vasta-

päätä.	Siksi	Partanen	&	Lamusuo	Oy	päätti	toteuttaa	sairaalan	 julkisivuun	Evoluutio	–

taideteoksen.	Teos	on	nähtävissä	ulkopuolelta,	mutta	myös	sairaalasta	sisältäpäin	niin,	

että	jokaisesta	ikkunasta	avautuu	erillinen	taideteos.	Jokainen	erillinen	teos	on	samaan	

aikaan	osa	ison	julkisivutaideteoksen	kokonaisuutta.117	

	

                                                
113	ESPER	2017	&	Mäki-Opas	2017.	
114	Isohauta	2017.	
115	Mt.	
116	Mt.	
117	Partanen	2017. 
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KYS,	Kaarisairaala,	Evoluutio	 julkisivutaideteos,	2015,	Partanen	&	Lamusuo	Oy,	kuva	©KariMattiAntero	

Puustinen,	KYS	Valokuva-arkisto	

	 	

”Me	 saimme	näin	 julkisivuratkaisun	 ja	 luontoelementin	 parkkihallin	 ja	 sairaalan	 väliin.	 Tämä	

leijeri	vie	ajatuksia	 ihan	muualle	kuin	vastapäiseen	seinään.	Se	on	ulkoapäin	katsottuna	1500	

neliön	kokonaistaideteos.	Samaan	aikaan	sisältäpäin	katsottuna	joka	 ikisestä	 ikkunasta	avau-

tuu	yksittäinen	taideteos.”118	

4.2.2 Selkeästi	luontoaiheinen	taide	

Hyvinkään	sairaalassa	 luonto	tulee	näkymään	taiteessa	hyvin	konkreettisesti,	helposti	

ymmärrettävinä	 ja	 vastaanotettavina	 teoksina.	 Kokoelmassa	 ei	 tule	 olemaan	 paljon	

abstrakteja	teoksia.	Tällä	hetkellä	kaikki	hankittu	ja	suunnitteilla	oleva	visuaalinen	tai-

de	 on	 selkeästi	 luontoaiheista.	 Myös	 ääniteokset	 tulevat	 luultavasti	 olemaan	 luon-

nonääniä.119	

 

Taiteilija	Santeri	Tuori		toteuttaa	valokuvateoksen	puiden	latvuksista	Hyvinkään	sairaa-

lan	pääsisäänkäynnin	katoksen	lasiseen	alapintaan.	Teos	on	läpikuultava,	jolloin	kuvan	

vaaleat	alueet	tulevat	olemaan	samanvärisiä	kuin	taivas	teoksen	yläpuolella.	Tämä	saa	

aikaan	sen,	että	teos	muuttuu	hieman	eri	vuoden-	ja	päivänaikojen	mukaan.120	Neljän-

                                                
118	Mt.	
119	Valkeapää	2017.	
120	Rautjoki	2017.	



   35 
 

  35 

nessä	 kerroksessa,	 eli	 psykososiaalisella	 vuodeosastolla	 voidaan	 esittää	 esimerkiksi	

lintujen	 syys-	 ja	 kevätmuuttoja	kuvaavia	videoteoksia	äänimaailmoineen.121	Myös	Es-

poon	sairaalan	odotustilassa	on	esillä	Renja	Leinon	Two	Hour	Happy	Hour	kaksitunti-

nen	dokumentaarinen	videoteos	lintujen	ruokintapaikalta,	johon	kuuluvat	lintujen	ään-

telyt.122	

	

T-sairaala	on	ainoa	sairaaloista,	jossa	luontoteema	ei	ole	ollut	suorana	tavoitteena	tai-

dehankinnoissa,	 vaikka	 sairaalasta	 löytyy	 luontoaiheisia	 teoksia.	 Useimpien	 teosten	

aiheet	ovat	kuitenkin	tavalliseen	arkeen	liittyviä	asioita,	kuten	käyttöesineitä,	ihmisiä	ja	

lähiöympäristöjä.123	

”Totta	kai	on	tuotu	saaristokuvia	siihen	rinnalle,	mutta	se	ei	oo	ollut	mitenkään	tarkoituksellis-

ta,	kun	niitä	ei	oo	ollu	pelkästään.”124	

	

Useat	 T-sairaalan	 luontoaiheista	 teoksista	 käsittelevät	 saaristomerta.	 Kiinnostavana	

teoksena	mainittakoon	Pive	Toivosen	Saaristopanoraama.	Teos	pyrkii	luomaan	sairaa-

lan	seinille	 illuusion	saaristomaisemasta.125	Teos	vaikuttaa	katsojan	tilantuntuun,	sillä	

teos	 koostuu	 useammasta	 pienestä	 saariteoksesta,	 jotka	 ympäröivät	 katsojan.	 Useat	

katsojan	 silmänkorkeudelle	 sijoitetut	 saarikuvat	 saavat	aikaan	 tunteen	saaristomaise-

man	horisontin	katselusta.	

4.2.3 Abstrakti	taide	

Abstraktia	 taidetta	 on	 esillä	 erityisesti	 Espoon	 sairaalassa	 ja	 T-sairaalassa.	 Isohaudan	

mielestä	 suorat	 tai	 puhtaat	 luontokuvat	 eivät	 välttämättä	 anna	 katsojalle	 tarpeeksi	

tulkinnan	mahdollisuutta	ja	siksi	Novaan	on	suunniteltu	taidetta,	jossa	luontoa	lähesty-

tään	abstrahoiden	ja	käsitteellisesti.126		

	

                                                
121	Hyvinkään	Sairaalamäen	uudisrakennuksen	taidesuunnitelma.	
122	Paunu	2017.	
123	Tainio	2013.	
124	Tainio	2017.	
125	Tainio	2003.	
126	Isohauta	2017. 
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Vaikka	luonto	ei	tule	Espoon	sairaalan	teoksissa	selkeästi	esiin,	niin	se	voidaan	halutes-

sa	löytää	melkein	jokaisesta	teoksesta.127	Luonnon	abstrakti	taso	näkyy	Espoon	sairaa-

lassa	esimerkiksi	Oona	Tikkaojan	Helix	–teoksessa.	Luonto	tulee	esiin	teoksen	säännöl-

lisenä	kierremuotona,	joka	muistuttaa	DNA-kaksoiskierrettä	ja	molekyylejä.	Lisäksi	te-

oksen	värit	muistuttavat	luonnonelementeistä,	kuten	vedestä	ja	ilmasta.128	Myös	Han-

na	Vihriälän	 	Ketohanhikki	 ja	Suolaheinä	teoksien	 lähtökohdat	ovat	 luonnossa,	vaikka	

selkeää	 luontoyhteyttä	ei	 ole	heti	 havaittavissa.	 Teokset	 rakentuvat	 erikokoisista,	 te-

räsvaijereihin	pujotelluista	muovihelmistä,	 jotka	muodostavat	 lopulta	kolmiulotteisen	

kuvan	 kasveista.	 Kuvat	 kasveista	 hahmottuvat	 tarkastellessa	 teoksia	 suoraan	 niiden	

alapuolelta.129	

Hanna	 Vihriälä	 -	

Ketohanhikki,	 2016,	

teräsvaijeri,	alumiini,	

muovihelmet,	 k	 115	

x	l	360	x	s	540	cm	

	

	

	

	

	

	

	

	

NioRautiainenToikka	 –työryhmän,	 eli	 Leena	 Nion,	 Taneli	 Rautiaisen	 ja	 Jenni	 Toikan	

(In)Sight	 lasi-	 teos	 Espoon	 sairaalan	 hiljaisessa	 huoneessa	 rakentuu	 eri	 sävyisistä	 ja	

paksuisista	pitkistä	lasinylijäämäpaloista,	jotka	on	pinottu	toistensa	päälle.	Lasien	reu-

nat	jäävät	näkyviin	ja	muodostavat	seinämän.	Reunoista	muodostuva	röpelöinen	pinta	

läpäisee	 ja	 heijastaa	 valoa	 luoden	 veden	 kaltaisen	 välkehtivän	 pinnan.	 Katsojan	 liike	

                                                
127	Paunu	2017. 
128	Espoon	modernin	taiteen	museon	www-sivu.	
129	Mt.	
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teoksen	edessä	 saa	aikaan	muuttuvia	heijastuksia.	 Teoksen	äärellä	ollessa	voi	 tuntea	

kuin	istuisi	meren	rannalla.130		

 
Leena	Nio,	Taneli	Rautiainen,	Jenni	Toikka	-		(In)Sight,	2016,	lasi,	metalli,	k	325	x	l	220	x	s	19	cm	

 

Muutamissa	T-sairaalan	abstrakteissa	taideteoksissa	on	tutkimuksellinen	ja	tieteellinen	

näkökulma.	 Petri	 Eskelisen	Auringon	 tutkija	 käsittelee	 tutkimuksen	 kautta	 avautuvia	

erilaisia	näkymiä.	Teoksessa	abstraktina	hahmotelmana	esiintyvää	oranssikeltaista	au-

ringonlohkoa	voi	katsoa	sellaisenaan.	Teos	muuttuu	hieman	valaistuksen	mukaan	luo-

den	sairaalan	seinille	värikkäitä	heijastuksia.	Teosta	voi	tarkastella	kolmella	katselulait-

teella,	 joiden	 värikalvojen	 läpi	 katsominen	muuttaa	 jonkin	 verran	 katselukokemusta.	

Teos	sopii	hyvin	tutkimusnäkökulmallaan	yliopistollisen	sairaalan	ympäristöön.131	

4.2.4 Valotaide	

Novan	kattoon	on	tulossa	valoteos	Lighting	Deisgn	Companylta.	Valoaaltomaisella	te-

oksella	pyritään	 saamaan	 tiloihin	 kerrosten	 teemojen	mukaisia	 tunnelmia	 ja	 luonnon	

muotoja.132	Lisää	valotaidetta	on	tulossa	muun	muassa	Mikkelin	keskussairaalan	pää-

                                                
130	Paunu	2017.	
131	Tainio	2003	&	2017.	
132	Isohauta	2017.	
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sisäänkäynnin	alueelle.	Toteuttajana	on	valotaiteilija	Kari	Kola.133	

4.3 Moniaistisuus	sairaalaympäristössä	

KYSin	Päivystyspoliklinikka	on	ainoa	aineistoni	valmis	sairaala,	jonne	on	haettu	selkeäs-

ti	moniaistista	 taidetta.	Päivystyspoliklinikalle	 johtavaan	aulaan	 tilattiin	kuopiolaiselta	

kuvanveistäjältä	Antti	Immoselta	kolmiosainen	Faasit	–teräsveistossarja,	joka	integroi-

tuu	käytävän	pylväisiin.	Fraasit	muodostavat	interaktiivisen,	audiovisuaalisen,	moniais-

tisen	kokonaisuuden.	Yleisöllä	on	mahdollisuus	tutustua	teosten	välityksellä	veden	eri	

olomuotoihin	näkö-	ja	kuuloaistin	avulla.	KYSin	lastenpäivystyksen	aulaan	tilattiin	valo-

kuva-	 ja	mediataiteilija	Ulla-Mari	Lindstömiltä	 interaktiivinen	videoprojisointi,	 joka	to-

teutettiin	 Fogscreen-sumuverhoon.	 Sammakkosumu-	 teosta	 voi	 koskettaa,	 jolloin	 su-

mu,	kosketusmahdollisuus,	äänet	ja	värit	tuovat	teokseen	moniaistisen	elementin.134	

Hyvinkäällä	 moniaistisuus	 on	 otettu	 huomioon	 taidesuunnitelmassa.	 Taidesuunnitel-

massa	mainitaan,	että	sairaalan	jokaiseen	kerrokseen	sijoitetaan	muun	muassa	sana-	ja	

äänitaidetta.	 Äänitaide	 voi	 sisältää	 lauluja,	 runoja	 tai	 luonnon	 äänimaisemia.	 Taide-

suunnitelmassa	on	suunniteltu	lastenosastolle	ja	psykososiaalisen	poliklinikan	osastolle	

kosketeltavia	 teoksia,	 kuten	 tekstiiliteoksia.135	 Kainuun	 uuteen	 sairaalaan	 halutaan	

tuoda	mahdollisimman	monipuolista	kuvataidetta,	kuten	ympäristö-,	media-,	 ja	 lavas-

tustaidetta,	mutta	mahdollisesti	myös	 pelillisiä	 elementtejä	 sisältävää	mediataidetta.	
136	

Mikkelissä	on	tarkoitus	luoda	sairaalaan	mahdollisimman	laaja-alainen	ja	monia	aisteja	

herättelevä	 taidekokemus.	 Kuitenkin	 hanke	 on	 vielä	 niin	 alkutekijöissään,	 etteivät	

haastateltavat	osanneet	vielä	kertoa,	mitä	kaikkea	tällainen	taide	voi	pitää	sisällään.137	

Novassa	 on	 pohdittu	 valmiisiin	 teoksiin	 myöhemmin	 sovellettavaa	 puolta	 ja	 lisäele-

                                                
133	ESPER	2017.	
134	Hakkarainen	2017.	
135	Hyvinkään	Sairaalamäen	uudisrakennuksen	taidesuunnitelma.	
136	Sieppi	2007.	
137	ESPER	2017.	
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menttejä,	kuten	työpajoja,	joiden	kautta	sairaalaan	ja	teoksiin	voidaan	tuoda	lisää	mo-

niaistisuutta.138	

4.4 Historiallinen	ulottuvuus	ja	paikkasidonnaisuus	

Novan	yhteydessä	toimii	Sairaalamuseo,	jonka	kokoelmia	on	sijoitettu	vitriineihin	ym-

päri	sairaalaa.139	Lisäksi	Novan	taidekokoelmassa	on	teoksia,	jotka	liittyvät	sairaalan	ja	

ympäristön	 historiaan,	 kuten	 esimerkiksi	 lääkäreiden	 muotokuvia.	 Isohauta	 toivoo,	

että	nämä	teokset	saataisiin	mukaan	museokokoelmaan,	jolloin	ne	tulisivat	osaksi	sai-

raalan	kulttuurihistoriallista	kokonaisuutta.140		

Mikkelin	keskussairaalassa	historiallinen	ulottuvuus	tulee	esiin	sairaalan	vanhoista	his-

toriallisista	 rakennuksista	1700-	 ja	1800-	 luvun	vaihteelta.	 Sairaala	 tulee	koostumaan	

osittain	vanhoista	ja	osittain	uusista	rakennuksista.	Tarkoitus	on	saada	pitkä	aikajänne	

näkyviin.	 Sairaalan	 puutarhaa	 suunnitteleva	 puutarhuri	 on	 tehnyt	 kasvikartoituksen,	

joka	tulee	toimimaan	puutarhan	suunnittelun	ohjeena.	Näin	historiapuutarhan	vanha	

malli	säilytetään.141	

	

T-sairaalassa	taiteen	avulla	pyrittiin	löytämään	yhteys	menneisyyden	ja	tämän	hetken	

Turun	 välillä.	 Alueen	 kulttuurihistoria	 on	 edelleen	 näkyvissä	 rakennuksessa	 ja	 osassa	

taideteoksissa.	Katja	Syrjän	Kupittaan	kasvit	 -teossarja	pohjautuu	T-sairaalan	alueella	

esiintyneiden	 kasvien	 kartoitukseen.142	 Paula	Ollikaisen	Aukko143	 on	 näkymä	 Saviteh-

taankadulta	vuoden	2009		joulukuulta,	jolloin	T-sairaala	oli	rakennusvaiheessa.	Teos	on	

kuvaus	T-sairaalan	piiloon	 jääneestä	rakenteesta	siltä	kohtaa,	 jossa	maalaus	sijaitsee.	

Paikkasidonnaisuus	 näkyy	 T-sairaalan	 taiteen	 lähiöteemoissa,	 joissa	 liikutaan	 Turun	

alueen	 lähiöissä	 ja	 kunnioituksessa	 sairaalan	 historiaa,	 sekä	 Kupittaan	 saven	 tonttia	

                                                
138	Lapio	2017.	
139	Keski-Suomen	sairaanhoitopiirin	www-sivu.	
140	Isohauta	2017. 
141	ESPER	2017. 
142	Tainio	2017.			
143	Ollikainen	2013.	
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kohtaan.144	

”Tämä	on	vanhemmalle	polvelle	selkeesti	Kupittaan	saven	tontti.	Jotenkin	haluttiin	tuoda	sitä	

esiin	muutamassa	 kohtaan.	 Sairaalassa	 on	 ollut	 tietoa	 Kupittaan	 saven	 historiasta	 ja	 esinei-

tä.”145	

 

Historiallinen	ulottuvuus	 ja	paikkasidonnaisuus	 tulevat	näkymään	Mikkelin	 keskussai-

raalan	 Perhetalon	 kaksoisjulkisivun	Koivupuisto-	 teoksessa,	 jonka	 toteuttaa	 Lauri	 Ny-

kopp.	Perhetalo	rakennetaan	entisen	puiston	paikalle.	Rakennusmääräyksen	edellytyk-

senä	on,	että	puiston	tulee	näkyä	edelleen	tulevassa	rakennuksessa.146	Lasielementeis-

tä	 koostuvan	 Koivupuisto-	 teoksen	 inspiraatioina	 ovat	 toimineet	 koivu,	 näkeminen,	

aika	 ja	 sadut	 sekä	 tarinat.	 Koivu	 symboloi	 terveyttä	 ja	 puhtautta.	 Näkemisen	 kautta	

pohditaan	todellisuutta.	Aika	tulee	teoksessa	näkyviin	hetkellisyytenä	ja	vuodenaikojen	

kiertokulkuna.	Satujen	ja	tarinoiden	avulla	sairaalaan	pyritään	tuomaan	lisää	iloa.147	

	
Lauri	Nykopp	-Koivupuisto,	Mikkelin	keskussairaalan	Perhetalon	länsiseinä,	15,4	x	46,8	metriä	

	

Kaarisairaalassa	paikkasidonnaisuus	tulee	esiin	Evoluutio	teoksessa.	Teoksen	materiaa-

lina	käytettiin	alueen	tutkijoiden	 ja	 lääkäreiden	kuvia	potilaista.	Teoksen	värimaailma	

on	sama,	mitä	 tutkijat	käyttävät	kuvatessaan	 ihmistä	 ja	värjätessään	näytteitä.	Kuvat	

on	kuvattu	Itä-Suomen	yliopistolla	tai	KYSillä,	joten	kuvamateriaali	on	monille	lääkäreil-

le	 ja	potilaille	tuttu.	Kuvaskaala	ei	kuitenkaan	ole	tunnistettava,	sillä	kuvat	ovat	 luon-

nostaan	äärettömän	pieniä.	Teoksessa	olevat	kuvat	on	skaalattu	todella	suuriksi.148	

                                                
144	Tainio	2017.	
145	Mt.	
146	ESPER	2017.	
147	Nykopp	2017.	
148	Partanen	2017. 
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4.5 Sairaaloiden	sosiaalinen	ulottuvuus	

Sosiaaliseen	 ulottuvuuteen	 olen	 liittänyt	 haastatelluissa	 esiin	 nousseet	 teemat,	 joita	

ovat	potilaslähtöinen	suunnittelu,	yksilökeskeisyys,	yksityisyys	ja	hiljentyminen	sairaa-

lassa	sekä	toiminnallisuus	ja	osallistavuus.	

4.5.1 Käyttäjälähtöinen	suunnittelu	

Sairaalassa	vakavasti	sairaat	ja	kärsivät	ihmiset	käyttäytyvät	ja	toimivat	eri	tavoin	kuin	

normaalissa	arjessaan.	Akuutti	sairaus	voi	laukaista	ihmisessä	sekä	fyysisen	että	psyyk-

kisen	tai	sosiaalisen	stressitilan.	On	mahdollista,	että	potilaiden	lisäksi	omaiset	kokevat	

saman	stressin,	sillä	he	voivat	viettää	sairaalassa	paljon	aikaa.149	Kinnunen,	Nikanne	ja	

Lapio	toteavat,	että	taiteella	 ja	 luonnolla	voi	olla	tällaisissa	tilanteissa	potilaan	ja	per-

heen	paranemisprosessissa	tavattoman	suuri	merkitys.150	

”Ja	sit	kun	se	ajatus	pyörii	koko	ajan	sen	sairauden	tai	tapahtuman	ympärillä	ja	sitten	kun	sii-

hen	tulee	joku	elementti,	että	sä	 luet	tai	pääset	työskentelemään	taiteilijan	kanssa,	 joka	soit-

taa	 sulle	 vaikka	 sun	 lempikappaleen.	 Niin	 se	muuttaa	 sitä	 sun	 ajatusta	 heti	 sinne,	 ehkä	 pa-

ranemiseenkin	 päin.	Mahdollisuuksia	 on	monia.	 Voi	 näyttää	 vaikka	 kuvia	metsästä	 tai	mistä	

tahansa,	niin	sitten	heti	tulee	se	inhimillisyys	ja	ihmisyys	sieltä.	Että	se	sairaus	ei	ikään	kuin	vie	

sitä	koko	elintilaa.	Et	 sit	 se	parantuminenkin	on	ehkä	myötämielisempää	sille	yksilölle	 ja	per-

heelle.”151	

 

Sairaalassa	on	monenlaisia	prosesseja.	Prosessit	voivat	olla	syvästi	 surullisia	 tai	 iloisia	

tapahtumia.	Erilaiset	prosessit,	tapahtumat	ja	käyttäjät	luovat	erilaiset	tarpeet	taiteel-

le.152	Erilaiset	osastot	luovat	taiteelle	erilaiset	tarpeet	ja	rajoitteet.	Kuntoutus-,	dialyy-

si-	 ja	vuodeosasto	ovat	osastoja,	 jossa	potilaat	voivat	 joutua	viettämään	pitkiä	aikoja.	

Kuntoutuksen	osastolla	on	 tärkeää,	 että	 taide	 kannustaa	potilaita	 liikkumaan.	 Synny-

tysosastolla	täytyy	olla	herkkä	sille,	minkälaisia	teoksia	osastolle	voidaan	viedä.153	Val-

keapään	mukaan	taiteen	tulee	sairaaloissa	palvella	käyttäjiä	sen	sijaan,	että	se	häiritsisi	

                                                
149	Kinnunen	2017.	
150	Lapio,	Nikanne	&	Kinnunen	2017. 
151	Lapio	2017.	
152	Kinnunen	2017.	
153	Isohauta	2017	



   42 
 

  42 

heitä.	Siksi	sairaaloissa	pitää	miettiä	tarkkaan,	millaista	taidetta	niihin	voidaan	sijoittaa.	

Asioita	hankaloittaa	se,	että	ihmiset	reagoivat	eri	tavoin	samoihin	taideteoksiin.154	

”Ihmiset	on	herkillä	 tuollaisissa	 tilanteissa.	Oli	 se	sitten	mikä	tahansa	sairaus,	niin	 ihmiset	on	

herkillä	 siinä,	 mitä	 itse	 kukin	 kestää.	 Joku	 ehkä	 tarvitseekin	 jotain	 synkempää	 purkaakseen	

ahdistustyön,	toinen	ei	ja	toinen	haluu	vaan	jotain	kukkia.	Se	on	aika	vaikeaa.	Sillähän	tavalla	

abstrakti	taide	tuntuu	olevan	monelle	sellainen	pelastus.	Siihen	ei	tarvitse	heijastaa	niin	tuskai-

sia	asioita.	”155	

	

Aineistosta	 käy	 ilmi,	 että	 taide	 koetaan	 tärkeäksi	 erityisesti	 lastenosastolla.	 Lapsille	

taide	 tuo	 sairaalaan	 viihtyisyyttä.	On	 tärkeää	 tuoda	 sairaalaan	 sellaista	 taidetta,	 joka	

kiinnostaa	 lapsia.	Lapsille	on	tärkeää,	että	huomio	keskittyy	pois	sairaalan	rutiineista.	

Jotta	vältyttäisiin	traumoilta	ja	jotta	sairaalaan	olisi	mukava	tulla	uudestaan,	sairaalas-

sa	tulee	olla	lapsille	jotain	kivaa	ja	kiinnostavaa.156	

Mikkelin	 keskussairaalan	 jokaisella	 rakennuksella	 tulee	 olemaan	 hieman	 erilaiset	 toi-

mintamallit	 ja	 tarpeet	 taiteelle.	 Kuumaan	 sairaalaan	 ei	 saa	 viedä	 punaista	 väriä	 eikä	

kovin	monimutkaisia	pinnanmuotoja,	 koska	puhdistettavuus	 ja	 steriiliys	pitää	asettaa	

etusijalle.	Henkilökunnan	toivomuksena	on	ollut,	ettei	Kuumaan	sairaalaan	tuoda	sei-

näpinnoista	nousevia	 tauluja	 kehyksissä,	 koska	ne	 voivat	 kiireessä	 tarttua	 vaatteisiin.	

Tämä	 on	 ratkaistu	 valitsemalla	 sairaalaan	muotoilija	 ja	 tekstiilitaiteilija	 Riikka	 Kaarti-

lanmäki.	 Kaartilanmäki	 on	 toteuttanut	 kaksi	 kuosia,	 joita	 voidaan	 käyttää	 ja	 printata	

erilaisille	tasaisille	pinnoille,	kuten	ikkunoihin	tai	akustolevyihin.157	

	

Kohdennetulla	 suunnittelulla	 ja	 työpajoilla	 luodaan	 sairaalan	 erilaisille	 käyttäjille	 hei-

dän	 tarpeitaan	vastaavaa	 taidetta.	 Esimerkiksi	Mikkelissä	 sairaalan	 työpajat	on	 suun-

nattu	 kerättyjen	 taustatietojen	 mukaan	 erilaisille	 kohderyhmille,	 kuten	 taiteilijoille,	

asiakkaille	 ja	henkilöstölle.158	Novan	olemassa	oleva	taidekokoelma	on	tarkoitus	valo-

kuvata	ja	viedä	tietokantaan,	josta	potilaat	voivat	tulevaisuudessa	tarkastella	sitä	omil-

                                                
154	Valkeapää	2017. 
155	Isohauta	2017.	
156	Mäki-Opas	2017. 
157	ESPER	2017.	
158	Mt.	
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ta	 virtuaalinäytöiltään.	Kokoelmasta	voidaan	 laatia	 verkkonäyttelyn	kaltaisia	 kokonai-

suuksia	eri	aihepiirien	ja	kohderyhmän	mukaan,	kuten	esimerkiksi	lapsille	suunnattuja	

kokonaisuuksia.	Kohdennettua	suunnittelua	edustaa	Taiteen	edistämiskeskuksen	avus-

tama	kuntoutuksen	 ideakilpailu,	 johon	Nova	on	saanut	24	000	euroa.159	 Ideakilpailun	

tarkoituksena	 on	 luoda	 uusia	 välineitä	 taiteen	 ja	 muotoilun	 avulla,	 jotta	 kuntoutus-

osastosta	saataisiin	potilaita	kannustava	ja	aktivoiva	voimaantumisen	ympäristö.160	

	

Tulevaisuuden	potilaat	 tulevat	 yhä	enemmän	odottamaan,	 että	heitä	 kohdellaan	 sai-

raalassa	yksilöinä.	Siksi	sairaalan	palvelut	tulee	räätälöidä	heidän	tarpeisiinsa.	Novassa	

on	suunniteltu	tätä	tarvetta	varten	muun	muassa	yksilöllisiä	tekstiilejä	ja	sairaalavaat-

teita.161	

4.5.2 Yksityisyys	sairaalassa	

Espoon	 sairaalassa	 jokainen	 potilashuone	 on	 yhden	 hengen	 huone.	 Jokaisessa	 huo-

neessa	 on	 taidetta	 EMMA:n	 kokoelmasta.162	Myös	 Novan	 vuodeosastoilla	 tulee	 ole-

maan	vain	yhden	hengen	huoneita.163	Novan	ja	Espoon	sairaalan	lisäksi	Hyvinkäällä	on	

vähennetty	potilashuoneiden	potilasmääriä	maksimissaan	kahteen	potilaaseen.	Hyvin-

käällä	 toivotaan,	 että	 perheenjäsenten,	 etenkin	 lastenosastolla,	 olisi	mahdollista	ma-

joittua	 potilashuoneessa.	 Akustiikkaan	 pyritään	 kiinnittämään	 huomiota,	 jotta	 äänet	

eivät	kaikuisi	 ja	kantautuisi	käytäviltä	huoneisiin	tai	huoneesta	toiseen.	Taiteella	pyri-

tään	vaikuttamaan	akustiikkaan	seinälle	printatuilla	akustolevyillä.164	

 

Mikkelin	 keskussairaalassa	 on	 tarkoitus	 sijoittaa	 vanhaa	 kokoelmissa	 olevaa	 taidetta	

mahdollisesti	niin,	että	teokset	kuvataan	ja	kuvista	tuotetaan	isoja	printtejä,	jotka	peit-

tävät	 esimerkiksi	 ovia	 ja	 ikkunoita.	 Printit	 toimivat	 sekä	 ympäristön	 esteettisinä	 ele-

mentteinä	että	intimiteettisuojina	asiakkaille	ja	henkilöstölle.	Varsinainen	teos	asetet-

                                                
159	Isohauta	2017.	
160	Keski-Suomen	sairaanhoitopiirin	www-sivu. 
161	Nikanne	2017.	
162	Paunu	2017. 
163	Kinnunen	2017.	
164	Mäki-Opas	2017.	
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taan	printtien	 lähelle,	 jotta	vuoropuheluyhteys	varsinaisen	 teoksen	 ja	printtien	välillä	

säilyy.165	

4.5.3 Hiljentyminen	sairaalassa	

Hiljentyminen	ja	hiljaiset	tilat	ovat	suosittuja	useassa	sairaalassa.	Espoon	sairaalassa	on	

hiljainen	huone,	jota	käytetään	pienimuotoisiin	tilaisuuksiin	ja	hiljentymiseen.166	Myös	

Mikkelin	 keskussairaalaan	 ollaan	 suunnittelemassa	 Hiljaista	 huonetta.167	 Novaan	 on	

tulossa	 hiljaisuuden	 tila/tiloja	 kuvanveistäjä	 Noora	 Tapperin	 suunnittelemina.	 Aluksi	

kyseessä	 oli	 vain	 yksi	 hiljaisuuden	 tila.	Myöhemmin	 pohdittiin,	 kuinka	 hyvin	 ihminen	

ottaa	vastaan	vakavan	uutisen,	 jos	hän	on	hiljaisuuden	tilassa	usean	 ihmisen	kanssa?	

Tapperin	 ehdotus	 oli,	 että	 hiljaisuudentila	 koostuu	 monesta	 pienestä	 tilasta,	 jotka	

muodostaisivat	 yhdessä	 ikään	 kuin	 keskisuomalaisen	 pihapiirin.168	 Novan	 hiljaisenti-

lan/tilojen	tarkoitus	on	Kinnusen	mukaan	tuoda	nykyaikaisin	ja	mahdollisimman	monin	

keinoin	 moniaistinen	 luontokokemus	 sairaalaan.	 Kinnunen	 ehdottaa,	 että	 tilassa	 voi	

olla	esimerkiksi	koko	seinän	kattava	hiljainen	suolampi	äänimaailmoineen.169	Isohauta	

on	kuitenkin	sitä	mieltä,	että	videoteoksen	tulee	olla	taiteilijan	kädenjälkeä	ja	taiteilijan	

tulkinta,	ei	perinteinen	luontodokumentti.170	

4.5.4 Toiminnallisuus,	osallisuus	ja	yhteisöllisyys	sairaalassa	

Taide	mahdollistaa	hiljentymisen	lisäksi	yhteisiä	kohtaamisia.	Yhdessä	oleminen,	osalli-

suus	ja	toiminnallisuus	ovat	sairaaloissa	usein	esiin	nousseita	teemoja.	Espoon	sairaa-

lan	 julkaisussa	 Reetta	 Kalajo	 kirjoittaa,	 että	 taide	 voi	 tarjota	 sairaalassa	 reittejä	 koh-

taamisiin	 ja	 keskusteluihin.	 Näin	 sairaalan	 henkilökunta	 ja	 potilaat	 pääsevät	 kohtaa-

maan	toisensa	ihmisinä.171		

Yhtenä	 esimerkkeinä	 voidaan	 nostaa	 Espoon	 sairaalaan	 COMPANY:n	 suunnittelema	

toiminnallinen	ja	kosketeltava	Maljakkopuu-teoskokonaisuus.	Maljakkopuita	on	sairaa-

                                                
165	ESPER	2017.	
166	Paunu	2017.	
167	ESPER	2017.	
168	Isohauta	2017.	
169	Kinnunen	2017.	
170	Isohauta	2017. 
171	Kalajo	2017.	
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lassa	18	kappaletta.	Puut	ovat	kaikkien	kävijöiden	käytettävissä.	Maljakkopuut	levittäy-

tyvät	ympäri	sairaalan	kerroksia.	Maljakkopuut	muodostuvat	metallisista	runko-osista,	

joiden	haarakkeisiin	on	asetettu	erikokoisia	ja	–värisiä	puhalletusta	lasista	valmistettu-

ja	maljakoita.	 Potilaat	 ja	 heidän	 omaisensa	 saavat	 poimia	Maljakkopuun	 ”hedelmiä”	

omaan	käyttöönsä.172		

	

Company	 /	 Aamu	 Song,	 Johan	 Olin	 -		

Maljakkopuu,	2016,	 teräs,	suupuhallettu	

lasi,	korkeus	199	cm	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Toiminnallisuus	 tulee	esiin	 taidepolkuina,	 joita	on	 suunniteltu	useaan	 sairaalaan.	No-

van	lisäksi	Mikkelin	ja	Hyvinkään	sairaaloissa	on	ajatus	eräänlaisesta	kuntoutusreitistä,	

jossa	potilaita	voidaan	kuljettaa	 teokselta	 teokselle	 tai	paikasta	 toiseen.173	Mikkelissä	

on	 tavoitteena,	 että	 osa	 tilausteoksista	 tulee	 olemaan	 osallistavia	 teoksia.	Osallisuus	

on	Mikkelissä	vahvasti	mukana	erilaisten	työpajojen	muodossa.	Osallisuus	on	huomioi-

                                                
172	Espoon	modernin	taiteen	museon	www-sivu.	
173	ESPER	2017	&	Mäki-Opas	2017.	
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tu	 taidelainaamon	mahdollisuutena.	 Taidelainaamosta	 asiakas	 pääsee	 kirjautuessaan	

sisään	valitsemaan	itselleen	mieluisan	teoksen	vierelleen	sairaalaan.174	Novan	toiveissa	

on	ollut	 taidekärry	 tai	 taidekioski,	 joka	kulkee	kirjastoauton	 tyylisesti	 sairaalassa.	 Iso-

haudan	mukaan	taidekärry	ei	kuitenkaan	välttämättä	sovi	sairaalan	toimintaperiaattei-

siin,	joiden	mukaan	sairaalassa	vietetään	maksimissaan	yksi	tai	kaksi	yötä.175	

	

”Jaksatko	sellaisessa	tilanteessa	alkaa	miettimään,	että	mä	ottaisin	nyt	tähän	jonkun	teoksen?	

Ei	se	oikeen	tunnu	realistiselta	musta.”176	

 

Hyvinkään	taidesuunnitelmassa	mainitaan	 lastenosastolle	suunniteltavista	 leikin	mah-

dollistavista	 toiminnallisista	 teoksista,	 kuten	 ”pesämäisistä”	 veistoksista.	 Veistokset	

voivat	 toimia	esimerkiksi	 lukutiloina,	 istuimina	 tai	 pöytinä.	 Ensimmäiseen	 kerrokseen	

on	 suunniteltu	 vaihtuvien	 näyttelyiden	 seinä,	 jonne	 voidaan	 sijoittaa	 kuvataidetta	 ja	

mahdollisesti	äänitaidetta.	Lastenosastolle	on	suunniteltu	erilaisia	toiminnallisia	pelejä.	

Sairaalan	kolmanteen	kerrokseen,	eli	toimintaterapia-,	kuntoutus-	ja	vuodeosastolle	on	

suunniteltu	lisää	toiminnallisia	teoksia,	kuten	erilasia	pelejä	esimerkiksi	muistipelejä	ja	

installaatioita.177	 Sanataide,	 jota	 on	 suunniteltu	 sairaalan	 jokaiseen	 kerrokseen,	 on	

keskittynyt	sanatauluihin.	Sanatauluja	voivat	käyttää	sekä	potilaat,	omaiset	että	henki-

lökunta.	Sanatauluihin	voi	kirjoittaa	tekstejä	ja	runoja,	ajatelmia	tai	kannustavia	ja	roh-

kaisevia	 viestejä.178	 Sanataulut	mahdollistavat	 potilaiden,	 henkilökunnan	 ja	 omaisten	

uudenlaisen	kohtaamisen.179	

 

KYSin	 päivystyspoliklinikan	 Faasit	 –teräsveistossarja	 ja	 lastenpäivystyksen	 Sammak-

kosumu	 ovat	 sekä	 moniaistisia	 kokonaisuuksia	 että	 interaktiivisia	 teoksia.	 Faasit	 -

teosten	äänimaailma	kytkeytyy	päälle	 liiketunnistimen	avulla,	mikä	 luo	teokseen	yllä-

tyksellisyyttä	 ja	 tarjoaa	mahdollisuuden	oivalluksille.	Sammakkosumu	 -teoksen	sumu-

verhoa	 koskettamalla	 teos	 aktivoituu	 ja	 verhoon	 heijastuvista	 osista	 voi	 koota	 eläin-

                                                
174	ESPER	2017.	
175	Isohauta	2017.	
176	Mt.	
177	Valkeapää	2017	
178	Hyvinkään	Sairaalamäen	uudisrakennuksen	taidesuunnitelma. 
179	Valkeapää	2017	
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hahmoja.180	

	

Novassa	 taiteen	 prosenttiperiaatetta	 on	 laajennettu	 esitystaiteisiin.	 Taidesuunnitel-

massa	mainitaan	 esimerkeiksi	 sairaalamuusikko-	 sairaalaklovni-	 ja	 taiteilijaresidenssi-

toiminta.	Esittävä	ja	toiminnallinen	taide	mahdollistaa	vastavuoroisen	toiminnan	poti-

laiden	ja	henkilökunnan	välillä.	Novan	tavoitteena	on,	että	tulevaisuuden	taidehankin-

tarahat	 ohjataan	 esittäviin	 taiteisiin.	 Tätä	 varten	 aulaan	 on	 suunniteltu	 katsomoksi	

soveltuva	portaikko,	jossa	esittäviä	ja	toiminnallisia	taidemuotoja	voidaan	toteuttaa.181	

Myös	Mikkelissä	pohditaan,	miten	esittävät	 taiteen	 saataisiin	mukaan	 kampusalueel-

le.182	

Kinnunen	pohtii,	missä	määrin	Nova	tulee	kannustamaan	läheisiä	 ja	omaisia	osallista-

vaan	ja	esittävään	taidetoimintaan.	Omaisen	tai	potilaan	on	mahdollista	tuoda	yhden	

hengen	huoneisiin,	joissa	äänieristys	toimii	riittävän	hyvin,	oma	soitin	tai	hän	voi	kuun-

nella	 siellä	 mieluistansa	 musiikkia.	 Näin	 potilaat	 ja	 omaiset	 pääsevät	 osallistumaan	

tervehtymisprosessiin	 omilla	 parhaiten	 kokemillaan	 tavoillaan.183	 Esitystaidetoiminta	

voi	tulevaisuudessa	järjestäytyä	Novassa	niin,	että	sairaalassa	on	pysyvä	ja	toiminnalli-

nen	ohjeistus	siitä,	miten	taidetta	viedään	eri	osastoille.	Tarkoitus	on,	ettei	kaikki	esit-

tävä	ja	toiminnallinen	taide	sijoittuisi	ainoastaan	lastenosastolle.184	

Kehittyvä	 teknologia,	 esimerkiksi	 3D-	maailma,	mahdollistaa	 yhä	monipuolisempia	 ja	

osallistavia	taidemuotoja	sairaaloissa.	Lapio	on	esimerkiksi	mukana	Jyväskylän	yliopis-

ton	Musatorni-	hankkeessa,	jossa	vuodepotilas	voi	aloittaa	tabletin	avulla	soittamisen	

yksinkertaisten	 värikoodien	 kautta,	 vaikkei	 hän	 olisi	 koskaan	 aikaisemmin	 opiskellut	

mitään	soitinta.185	

                                                
180	Hakkarainen	2017.	
181	Nikanne,	Taideohjelma	2017.	
182	ESPER	2017.	
183	Kinnunen	2017. 
184	Lapio	2017.	
185	Mt.	
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4.6 Taidesuunnittelu	sairaaloissa	

Seuraavaksi	käyn	läpi	tärkeitä	ja	usein	esiin	nousseita	teemoja	liittyen	sairaaloiden	käy-

tännön	 taidesuunnitteluun.	 Teemoina	 ovat	 päätöksenteko,	 taiteen	 teemat	 ja	 taiteen	

sijoittelu	sairaaloissa.	

4.6.1 Päätöksenteko		

Tainio	kertoi,	ettei	hän	halunnut	työssään	T-sairaalan	taidekoordinaattorina	perinteistä	

kuraattorin	 roolia,	 jossa	 hän	 olisi	 päättänyt	 yksin	 sairaalan	 valitut	 teokset.	 Siksi	 T-

sairaalan	 päätöksenteossa	 on	 ollut	 mukana	 paljon	 ihmisiä,	 muun	 muassa	 sairaalan	

henkilöstön	edustajia.	Esimerkiksi	teho-osaston	henkilöstö	on	päässyt	kertomaan	suo-

raan,	millaista	taidetta	he	ovat	kaivanneet	taukotiloihinsa.186	

 

”Mä	ajattelin	enemmän,	että	nämä	 teokset	ei	oo	mulle.	Mulla	ei	oo	 sitä	parasta	asiantunte-

musta	 valita	 niitä,	mitä	mä	 juuri	 haluan	 tänne.	 Vaan	 haetaan	 sellainen	 taiteilija,	 joka	 tekee	

tänne	sairaalaan	hyvää	taidetta.”187	

  

T-sairaalassa	 taidetyö	 on	 ollut	 läpinäkyvää,	 muun	 muassa	 tasaisen	 tiedotuksen	 ja	

avoimen	haun	kautta.	Tainio	vertaa	T-sairaalaa	Espoon	sairaalaan,	jossa	museon	osal-

listuminen	taidevalintoihin	on	vaikuttanut	omalla	tavallaan	päätöksentekoon.188	

 

”Siellä	 (Espoon	 sairaalassa)	 hankinnat	 tehtiin	 hiljaisuudessa	 ja	 julkistettiin,	 kun	 kaikki	 oli	 val-

mista.	Mä	tykkään	siitä,	että	osittain	pitää	ohjat	käsissä,	mutta	että	osittain	antaa	liekaa	jolle-

kin	sellaiselle,	mitä	ei	tiedä.	Ja	se,	että	periaatteessa	ei	tule	silleen,	että	mulla	on	sulle	loistava	

idea	ja	se	tulee	tonne	nyt.	Vaan	että	on	saatu	ehdottaa	ja	sitä	on	katottu	ja	on	pohdittu.	Vaikka	

se	ei	olisi	siihen	ryhmään	noussut	pohdittavaksi,	niin	sitä	on	useampi	ihminen	miettinyt.”189	

 

Paunun	mukaan	Espoon	sairaalan	päätöksentekoa	ei	 tehty	hiljaisuudessa.	Päätöksen-

tekoprosessissa	 on	 ollut	 mukana	 sairaalan	 johtoa,	 työntekijöitä,	 Espoon	 kaupungin	

Tilapalveluiden	edustaja,	rakennuksen	pääsuunnittelija	ja	monialaisesti	EMMA:n	asian-
                                                
186	Tainio	2017. 
187	Mt.	
188	Mt. 
189	Mt.	
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tuntijoita,	 sekä	 ulkopuolisena	 asiantuntijana	 espoolainen	 teatterinjohtaja.	 Päätök-

set	on	 tehty	Paunun	mukaan	moniammatillisen	 taidetoimikunnan	 toimesta	avoimesti	

keskustellen.190	EMMA:n	yleisötyö	tekee	jatkuvasti	yhteistyötä	Espoon	sairaalan	henki-

lökunnan	 kanssa.	 Yleisötyön	 avulla	 pyritään	 tarjoamaan	 henkilökunnalle	 apuvälineitä	

taiteen	 katsomiseen	 ja	 merkityksen	 löytämiseen.	 Henkilökunta	 voi	 hyödyntää	 näitä	

taitoja	omassa	arkielämässään	sekä	asiakkaiden	 ja	omaisten	kohtaamisissa.191	Sairaa-

lan	 henkilökunta	 on	 osallistunut	 osastoille	 ja	 henkilökunnan	 tiloihin	 tulevien	 teosten	

valintoihin	 omalla	 taideraadillaan.	 Pyrkimyksenä	 on	 ollut	 antaa	 henkilökunnalle	 val-

miuksia	kaikkeen	siihen,	mihin	taidetta	voidaan	sairaalassa	käyttää.	Tarkoitus	on	ollut	

saada	 ihmiset	 innostumaan	 sairaalan	 taidetyöryhmän	 luomasta	 kokonaisuudesta	 ja	

viemään	sitä	eteenpäin.	Samalla	on	haluttu	 lisätä	 taiteen	arvostusta	 ja	saada	 ihmiset	

huolehtimaan	sairaalan	taiteesta.192 

 

ESPER	 –hankkeen	 taidetyöryhmä	 on	 pyrkinyt	 ennen	 toimintaansa	 ja	 taidevalintojaan	

kartoittamaan	 ihmisten	 toiveita	 ja	 haluja	 haastattelujen	 ja	 työpajojen	 avulla.	 Työpa-

joissa	on	käyty	pohjapiirrosten	avulla	taiteilijan	ja	henkilökunnan	kesken	läpi,	minkälai-

sia	 asiakkaita	 tiloissa	 liikkuu.	 Henkilökunnalta	 on	 tullut	 toiveita	muun	muassa	 värien	

käytöstä.	Aineiston	keräämisen	hetkellä	työpajakartoituksia	oltiin	tehty	vain	henkilös-

tölle.	Taidetyöryhmä	huomautti,	että	sitten,	kun	 tiettyjä	 teoksia	on	esillä	 ja	 toteutet-

tuina,	on	luultavasti	mahdollista	kysyä	asiakkailta	suoraan,	mitä	mieltä	he	ovat	ratkai-

suista	joihin	työryhmä	on	päätynyt.193	

 

Hyvinkään	 taidetyöryhmällä	 on	 ollut	 sairaalan	 henkilökunnan	 ja	 taiteilijoiden	 kanssa	

yhteisiä	palavereja.194	Tarkoituksena	on,	että	kokouksiin,	joissa	päätetään	yksittäisistä	

teoksista,	 kutsutaan	 potilasryhmien	 edustajia.195	Myös	Novan	 taidesuunnittelussa	 on	

ollut	 sairaalan	henkilökunnan	edustajia.	Varsinaisia	 potilaiden	edustajia	 päätöksente-

ossa	ei	ole	ollut.	Sen	sijaan	mukana	on	ollut	kokemusasiantuntijoita.	Lisäksi	Novan	tai-

                                                
190	Paunu	2017.	
191	Kalajo	2017.	
192	Paunu	2017.	
193	ESPER	2017.	
194	Valkeapää	2017.	
195	Rautjoki	2017.	
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dekoordinaattorin	yhtenä	tehtävänä	on	ottaa	selvää,	haastatella,	kuunnella	ja	keskus-

tella	potilaiden	kanssa	heidän	toiveistaan.196 	

4.6.2 Taiteen	teemat	sairaaloissa	

Perinteisesti	 sairaaloiden	 taiteessa	 on	 vältetty	 vahvasti	 uskonnollisia,	 seksuaalisia	 ja	

ahdistavia	 aiheita.	 Aiheet,	 joista	 ihmiset	 saattavat	 loukkaantua,	 on	 pyritty	 karsimaan	

pois.197	ESPER-	hankkeessa	ollaan	pyritty	välttämään	negatiiviseen	kierteeseen	 johta-

vaa	taidetta,	kuten	liian	kantaaottavia	teoksia.	Taiteen	tavoitteena	on	synnyttää	ihmi-

sille	 hyvän	 olon	 tunteen	 kierre.	 Tavoite	 on	 tullut	 esiin	 henkilöstön	 kanssa	 käydyissä	

keskusteluissa	ja	henkilöstön	työpajoissa.	Taiteilijat	ovat	olleen	mukana	työpajoissa	ja	

ovat	tietoisia	taiteen	rajoitteista.198	

 

Espoon	 sairaalassa	 päädyttiin	 yleisesti	 siihen,	 että	 taiteen	 tulee	 edustaa	 sairaalassa	

positiivisuutta,	elämäniloa	ja	terveyden	edistämistä,	tasapainoa,	harmoniaa	sekä	luon-

nonläheisyyttä.	 Taiteeseen	ei	 saanut	 liittyä	mitään	ahdistavia	 tai	 selkeästi	 synkkiä	 ai-

heita. Paunun	mukaan	 taiteen	 tulee	 olla	 sairaalassa	 ihmisläheistä,	 koska	 sairaala	 on	

inhimillisen	toiminnan	ja	hoivan	ympäristö,	jossa	ihminen	on	keskiössä.199 

 

T-sairaalan	kokoelman	taideteoksista	osa	on	suunniteltu	nimenomaan	sairaalaympäris-

töön	 sopiviksi.	 Esimerkiksi	 Ami	 Lindholmin	 kuvasarjat	 kuvaavat	 asteittain	 tapahtuvaa	

elämää,	vierailuja	 ja	paranemisia	sairaalassa.	Erika	Adamssonin	kaakeleille	 tulostettu-

jen,	 renessanssimaalauksista	 lainattujen	käsien	 teossarja	Käsihygienia	muistuttaa	 sai-

raalassa	tarpeellisesta	käsien	puhtaudesta.200	

Sairaaloissa	on	paikkoja,	jotka	eivät	ole	potilastiloja.	T-sairaalan	luentosalissa	on	teok-

sia,	jotka	liittyvät	jollakin	tavoin	luentosaliin.	Teho-osaston	henkilökunnan	taukotiloihin	

on	 valittu	 henkilökunnan	 pyynnöstä	 hieman	 rohkeampaa	 ja	 huumorilla	 kehystettyä	

                                                
196	Kinnunen	2017.	
197	Mt.	
198	ESPER	2017.	
199	Paunu	2017.	
200	Tainio	2013.	
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taidetta.201	Perinteisten	elämäniloisten	aiheiden	lisäksi	T-sairaalaan	on	haluttu	sellaisia	

teoksia,	 joissa	on	jonkinlaista	kitkaa,	 jotta	sairaalan	taidekokonaisuus	ei	olisi	 liian	pin-

tahelppo.202	

 

”Mun	mielestä	sellanen	pintahelppo	taidetaso	saa	olla	ja	toiset	teokset	saa	olla	sitä	kokonaan.	

Ne	on	kuitenkin	niille,	jotka	on	täällä	vierailijoina	tai	hoidettavina	ja	ne	aukeavat	aika	helposti	

ja	niitä	on	kiva	katsoa.	Mutta	sitten,	kun	on	töissä	pitkään	ja	kattoo	teoksia	vuodesta	toiseen,	

niin	meillä	oli	 jotenkin	se	tavoite,	että	niistä	teoksista	 löytyisi	 jotain	vielä	vuosienkin	 jälkeen.”	
203	

	

Lapio	huomauttaa,	että	ahdistavia	taideteoksia	ei	kannata	sulkea	sairaaloista	pois,	sillä	

ne	 voidaan	 valjastaa	myöhemmin	 keskusteluun.	 Ihmiseltä	 voidaan	 kysyä,	mikä	 teok-

sessa	koetaan	ahdistavaksi	ja	miksi.	Tällaisten	kysymysten	avulla	voidaan	päästä	pitkäl-

le	ahdistuksen	hoitamisessa.204	

4.6.3 Taiteen	sijoittelu	sairaaloissa	

T-sairaalassa	on	ollut	tarkoitus	viedä	taidetta	sinne,	missä	sairaalan	eri	käyttäjät	viettä-

vät	 suurimman	osan	ajastaan.	Osa	 teoksista	muodostaa	 tunnistettavia	 sarjoja	ympäri	

rakennusta.205	 T-sairaalan	 tavoin	 Hyvinkään	 sairaalassa	 teoksia	 pyritään	 sijoittamaan	

paikkoihin,	 joissa	niitä	katsellaan.	Aikomuksena	on	hankkia	potilasosastojen	kaappien	

oviin,	lastenosaston	lattiaan	ja	kattoon	printtejä	sekä	seinämaalauksia.	Hissien	valokat-

toihin	 on	 tulossa	 Santerin	 Tuorin	 valokuvat,	 jotka	 avautuvat	 paareilla	 matkustaville	

potilaille.206	

 

Novassa	taiteen	sijoittelu	on	suunniteltu	niin,	että	sairaalan	tilat	on	jaettu	neljään	laa-

dulliseen	kategoriaan;	A:han,	B:hen,	C:hen	ja	D:hen.	A	edustaa	tilaa,	 jossa	liikkuu	eni-

ten	 ihmisiä	 ja	 jossa	taiteen	merkitys	on	koettu	tärkeimmäksi.	A-kategoriassa	koroste-

                                                
201	Tainio	2017. 
202	Mt.	
203	Mt.	
204	Lapio	2017.	
205	Tainio	2013. 
206	Mäki-Opas	2017.	
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taan	 kokonaisvaltaista	 tilan	 kokemusta.	 Käytännössä	 tämä	 tarkoittaa	 integroitua	 tai-

detta	ja	uushankintoja	tai	jo	olemassa	olevan	kokoelman	teoksia.	B	edustaa	potilasläh-

töisyyttä,	jossa	ihmisen	ja	tekniikan	väliin	tarvitaan	inhimillisiä	tekijöitä.	Tämä	alue	tul-

laan	 kattamaan	 integroidulla	 ja/tai	 taideteollisilla	 teoksilla,	 sekä	olemassa	olevan	 ko-

koelman	keskikokoisilla	teoksilla.	C-tiloissa	taiteen	merkitys	on	koettu	vähäisemmäksi.	

Alueelle	 sijoitetaan	 kokoelman	 pieniä	 ja	 keskisuuria	 teoksia.	 D-alueet	 edustavat	 kus-

tannustehokkuutta,	 henkilöstön	 tiloja,	 varastointia,	 tekniikkaa	 ja	 logistiikkaa,	 jonka	

vuoksi	 taiteelle	 ei	 koeta	 niin	 suurta	 tarvetta.	 Henkilöstötiloihin	 on	 tulossa	 kuitenkin	

muutamia	vanhan	kokoelman	teoksia.207	

4.7 Taide-	ja	ympäristösuunnittelun	toteutuksen	haasteet	sairaa-
loissa	

Sairaalaympäristö	aiheuttaa	suunnittelulle	kaiken	kaikkiaan	paljon	rajoituksia	 ja	haas-

teita.	 Ensinnäkin	 sairaala	 on	 usein	 iso	 rakennus,	 eikä	 joka	 paikkaan	 ole	 mahdollista	

sijoittaa	 taidetta.	 Silti	 koko	 rakennus	 pitäisi	 saada	 sopivasti	 katettua	 taiteella	 tietyllä	

budjetilla.208	Teosten	asettelu	 isoon	rakennukseen	saattaa	olla	haastavaa,	 jotta	pääs-

täisiin	 esteettisesti	 toimivaan,	 mutta	 sairaalalle	 käytännölliseen	 ratkaisuun.	 Teokset	

eivät	saa	muodostaa	esteitä	esimerkiksi	paarikuljetukselle.209	Kaikkia	teoksia	sairaalaan	

ei	voida	tuoda,	liittyen	esimerkiksi	teosten	teemoihin,	sairaalassa	tarvittavaan	hygieni-

aan	sekä	teosten	huoltoon	ja	ylläpitoon.210	Seuraavaksi	käyn	 läpi	niitä	keskeisiä	haas-

teita,	jotka	nousivat	haastatteluissa	esiin.	

4.7.1 Monialaisuus	ja	vuorovaikutus	

Sairaaloiden	 taidehankkeissa	 saatetaan	 kohdata	 erilaisia	 näkemyseroja.	 Joissakin	 sai-

raaloissa	 on	 vielä	 paljon	 negatiivista	 asennoitumista	 taiteeseen	 ja	 erityisesti	 taiteen	

huoltoon.	Sairaalassa	on	paljon	työntekijöitä	ja	siksi	isot	muutokset	aiheuttavat	tietyn-

laista	muutospelkoa	ja	epävarmuutta	työntekijöiden	keskuudessa.211	Monialaisuus	voi	

                                                
207	Nikanne,	Taidesuunnitelma	2017.	
208	Rautjoki	2017	&	Tainio	2017.	
209	Nikanne	2017.	
210	Kinnunen	2017. 
211	Mt.	
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aiheuttaa	keskustelua	esimerkiksi	siitä,	mikä	on	tai	ei	ole	hyvää	taidetta	ja	mikä	on	ni-

menomaan	 sairaalaympäristössä	 hyvää,	 sopivaa	 ja	 sairaalan	 käyttäjiä	 palvelevaa	 tai-

detta.212	Näkemyserot	voivat	johtaa	hankaliin	tilanteisiin,	liittyen	taiteen	arvostukseen	

ja	savutettavuuteen.	Valitettavan	usein	sairaaloissa	saattaa	käydä	niin,	että	taideteosta	

ei	osata	arvostaa	tai	sitä	ei	ymmärretä.213		

	

”Sairaaloissa	on	potilaat	 ja	hoitajat	 ja	muut	 ja	pitää	miettiä,	 et	miten	 se	 taide	 sit	 istutetaan	

sinne,	 että	 se	 ei	 häiritse	 käyttäjiä	 vaan	 palvelee	 käyttäjiä.	 Plus,	 että	 se	 taide	 voi	 olla	 sitten	

omassa	rauhassaan,	ettei	käy	niin,	että	maalauksen	edessä	on	joku	hylly	ja	kukaan	ei	nää	sitä	

maalausta.	Niin	kuin	usein	valitettavasti	käy	sairaaloissa	ja	julkisissa	tiloissa	yleensäkin.”214	

	

Yhteisen	kielen	ja	termien	löytäminen	taiteilijoiden,	taidehankkeiden	edustajien	ja	sai-

raalan	 henkilökunnan	 välillä	 voi	 olla	 haastavaa.	 Jokaisella	 hanketyöntekijällä	 on	 oma	

ammattikielensä.	Rakentajat	puhuvat	omilla	käsitteillään,	kuten	muotoilijat	ja	taiteilijat	

sekä	sairaalan	työntekijät.	Siksi	yhteisten	ja	omien	käsitteiden	ajoittainen	selventämi-

nen	on	koettu	kannattavaksi.215	

4.7.2 Taloudelliset	resurssit	

Kenties	haastavin	näkemysero	tulee	esiin	taloudellisiin	resursseihin	liittyvissä	kysymyk-

sissä.	 YLE:n	 uutisten	 artikkelissa	 kirjoitetaan,	 että	 Kainuun	uusi	 sairaala,	 jossa	 taitee-

seen	 tullaan	 sijoittamaan	 400	 000	 euroa,	 on	 aiheuttanut	 suurta	 närkästystä	 sosiaali-

sessa	mediassa.	 Taiteeseen	 sijoittaminen	 saa	 ihmiset	miettimään,	miksi	 samaa	 sum-

maa	ei	ole	sijoitettu	esimerkiksi	hoitajien	palkkaukseen.216	Hyvinkään	sairaalahankkeen	

aikana	 on	 käyty	 välillä	 kriittistä	 keskustelua	 taiteeseen	 sijoitettavan	 rahan	 ja	 itse	 ra-

kennushankkeen	 vaatimien	 resurssien	 välillä.	 Kompromisseja	 on	 jouduttiin	 hankkeen	

alussa	tekemään,	kun	kokonaisrahoitus	ei	ollut	vielä	varmistunut.217		

	

                                                
212	Valkepää	2017.	
213	Mt.	
214	Mt.	
215	ESPER	2017.	
216	Sieppi	2017	&	Prosenttiperiaate	www-sivu.	
217	Mäki-Opas	2017	&	Rautjoki	2017.	
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Novassa	 sairaalahankkeen	 budjetin	 säätelyn	 lähtökohta	 on	 ollut	 siinä,	 että	 potilaan	

hoitoon	liittyvistä	asioista	ei	tehdä	vähennyksiä.	Vähennykset	on	jouduttu	pakon	edes-

sä	tekemään	ympäristön	esteettisistä	ominaisuuksista,	kuten	esimerkiksi	materiaaleis-

ta,	tilasta	ja	luonnonvalon	määrästä.218	

 

”Totta	 kai	 se	olisi	mehevää,	 että	 luonnonvalo	 tulisi	 sieltä	 ja	 siinä	olisi	 sellainen	10	miljoonan	

katto,	fine.	Mutta	jos	siihen	ei	ole	varaa,	niin	siihen	ei	ole	varaa.	Ja	kun	veronmaksajien	euroilla	

tässä	 touhutaan,	 niin	 se	 asettaa	meille	 koko	 ajan	 sellaisen	 kiputilan.	 Koska	mahdollisuuksia	

olisi	vaikka	kuinka	paljon,	mutta	niitä	ei	voida	kaikkia	vaan	tässä	toteuttaa.”	219	

	

Isohaudan	mielestä	Novan	sairaalahankkeesta	on	vedetty	kaikki	ylimääräinen	raha	pois	

ja	se	on	vaikuttanut	sairaalan	julkisivuihin	ja	ympäristön	sisältöihin.220		

	 	

”Tavallaan	on	 lähdetty	tekemään	 isompaa	sairaalaa	kuin	rahkeet	on	riittänyt.	Se	on	 johtanut	

siihen,	että	kun	viedään	arkkitehtuurista	kaikki	raha	pois,	niin	jollain	se	pitää	korvata.	Sen	takia	

sen	 taiteen,	 erityisesti	 integroidun	 taiteen	merkitys	 tulee	 olemaan	 hankkeessa	 todella	 suuri.	

Että	saadaan	siihen	sellaista	ilmettä.”	221	

 

T-sairaalassa	 taiteen	 rahoitus	on	ollut	alusta	asti	 tiedossa.	Taiteen	budjetista	ole	 tar-

vinnut	neuvotella	 tai	 tinkiä.	Vaikka	 rahahuolet	eivät	ole	 vaikuttaneet	 sairaalan	 taide-

hankintoihin,	 rahalla	 on	 ollut	 vaikutuksensa	muihin	 ympäristön	 esteettisiin	 element-

teihin.	T-sairaalan	vanhalla	puolella	on	paljon	viherkasveja	 ja	vaikka	uudelle	sairaalan	

alueella	on	kasveille	suunniteltuja	kasvialtaita,	altaat	ovat	silti	 tyhjillään.	Todennäköi-

sesti	tämä	johtuu	siitä,	että	sairaalan	valmistuessa	Varsinais-Suomen	sairaanhoitopiiril-

lä	oli	budjettivaje.	Silloin	päätettiin,	että	uudelle	puolelle	ei	hankita	kasveja.	Kasveihin	

panostamista	ei	nähty	sopivana,	kun	ihmisiä	jouduttiin	lomauttamaan.222	

                                                
218	Kinnunen	2017.	
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4.7.3 Taiteen	teemat	

Taideteoksissa	havaittavat	teemat	ja	aiheet	saattavat	aiheuttaa	ongelmia,	sillä	ihmiset	

näkevät	 ja	kokevat	ne	eri	 tavoin.	Hyvinkään	taidetyöryhmä	huomasi,	että	esimerkiksi	

ihmisaiheet	ovat	ongelmallisia	niiden	monitulkinnallisuuden	vuoksi.223	T-sairaalassa	on	

kuitenkin	paljon	ihmisaiheisia	teoksia.	Tainio	kertoo,	että	useimpien	teosten	teemojen	

tuominen	 T-sairaalaan	 on	 ollut	 helppoa.	 Kuitenkin	 teoksen	 sijainti	 vaikuttaa	 siihen,	

miten	kyseinen	teos	vastaanotetaan.224	

 

On	yleistä,	että	julkisen	taiteen	ongelmaksi	muodostuu	halu	tehdä	liian	varman	päälle	

ja	liian	integroitua	taidetta.	Jos	kaikki	teokset	valitaan	aina	mahdollisimman	helppohoi-

toisiksi	ja	turvallisiksi,	niin	silloin	ei	päästä	luomaan	yhtä	kokeilevaa	taidetta.225	Rautjo-

en	mielestä	on	harmi,	että	sairaalassa	 joudutaan	usein	 tekemään	kompromisseja	 tai-

teellisen	ilmaisun	kanssa,	eikä	monia	mielenkiintoisia	ja	katsojaa	haastavia	teoksia	voi-

da	valita	mukaan.226	T-sairaalan	taiteilijoita	ei	 	ole	 tarvinnut	hillitä	 taiteen	teemoissa.	

Heitä	on	pikemminkin	pitänyt	kannustaa	 tekemään	taidetta,	 jossa	on	 jonkinlaista	kit-

kaa.227	

 

”Voitko	tehdä	sen	näköistä	kuin	tavallisesti	teet,	vaikka	tämä	on	sairaala.	Et	sen	taiteen	takia	

me	 ollaan	 haluttu	 tähän,	 eikä	 sen	 takia,	 et	 pitäisi	 tehdä	 jotain	 kesytettyä	 versiota	 sairaa-

laan.”228	

4.7.4 Teosten	huolto	ja	elinkaari	

Sairaalaympäristössä	 täytyy	 aina	 miettiä	 teosten	 ylläpitoa,	 hoitoa	 ja	 mahdollisia	 on-

gelmia,	 joita	 niihin	 liittyy.	 Sairaalaan	 ei	 voida	 tuoda	perinteisiä	 näyttelyteoksia,	 jotka	

ovat	esillä	noin	kolme	kuukautta.	Sairaalassa	teosten	tulee	säilyä	vuosikausia,	sillä	kun	

                                                
223	Rautjoki	2017.	
224	Tainio	2017. 
225	Paunu	2017.	
226	Rautjoki	2017.	
227	Tainio	2017. 
228	Mt. 
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teoksen	elinkaari	tulee	tiensä	päähän	raha	ei	välttämättä	riitä	vanhan	teoksen	uusimi-

seen	tai	uuden	hankintaan.229	

	

	Konkreettiseksi	esimerkiksi	muodostui	Espoon	sairaalavierailuni	yhteydessä	Renja	Lei-

non	sammunut	videoteos.	Sammumisen	syytä	tai	sitä,	kuinka	kauan	teos	oli	ollut	sam-

muksissa	emme	saaneet	selville.	Ilmeisesti	kyseessä	oli	tekninen	vika,	teoksesta	häiriin-

tyneet	sairaalakäyttäjät	tai	väärinkäsitys.	Paunu	kertoo,	että	EMMA	on	antanut	Espoon	

sairaalalle	ohjeistuksen	”nautitaan	katsomalla”,	jotta	sairaalassa	vältyttäisiin	mahdolli-

silta	ongelmilta	ja	ilkivallalta.230	

 

Toinen	konkreettinen	esimerkki	oli	 T-sairaalassa,	 jossa	Pive	Toivosen	Saaristopanora-

man	yksi	teoksista	oli	kolhauksesta	vääntynyt	seinällä.	Tainio	pohti,	miten	taideteosten	

hoito	toimii,	 jos	ketään	ei	ole	nimitetty	huoltovastuuseen.	Vahinkoja	sattuu	aina,	kun	

taidetta	viedään	sairaalaan,	mutta	harvoin	teot	ovat	ilkivaltaisia.	Teosten	vahingoittu-

minen	on	 periaatteessa	mahdollista	 aina,	 kun	 teoksia	 tuodaan	 sinne,	missä	 on	 ihmi-

siä.231	

 
”Siinä	mennään	 hieman	 riskillä.	 Onko	 se	 parempi,	 että	 ne	 on	 jossain	 lasin	 takana	 vai	 tässä	

meidän	 kanssa?	Musta	 parempi	 on,	 että	 ne	 on	 tässä.	 Tai	 jollain	 tavalla	 taide	 pitää	 ajatella	

käyttötaiteena	 täällä.	 Hyvää	 taidetta	 pyritään	 hankkimaan	 ammattilaisilta.	 Sellaisia,	 jotka	

mielellään	kestäisi	visuaalisesti	pidempään	aikaan.”	232	

 

Myös	vanhasta	taidekokoelmasta	ja	sen	ylläpidosta	voi	koitua	haasteita.	Vanhat	teok-

set	saattavat	aiheuttaa	home-	tai	sisäilmaongelmia.	Ennen	uuteen	sairaalaan	siirtämis-

tä	tarvitaan	periaatepäätös	siitä,	kuinka	vanhoihin	teoksiin	suhtaudutaan	 ja	mitkä	te-

okset	voidaan	siirtää	uuteen	sairaalaan.233		

                                                
229 Rautjoki	2017. 
230 Paunu	2017. 
231 Tainio	2017. 
232	Mt. 
233	Isohauta,	Taideohjelma	2017.	
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4.7.5 Hygienia	ja	turvallisuus	

Moniaististen	teosten	tuominen	sairaalaan	aiheuttaa	haasteita,	sillä	sairaalassa	joudu-

taan	katsomaan	asioita	hygieniapuolen	kannalta.	Hyvinkään	sairaalassa	melkein	kaikki	

aistimukset,	visuaalisia	lukuun	ottamatta,	kuten	koskettelu,	äänet	ja	hajut	on	jouduttu	

miettimään	 uudestaan.	 Sairaaloissa	 mennään	 materiaalivalinnoissa	 hygienia	 edellä,	

vaikka	 usein	 rakentamisessa	 ja	 suunnittelussa	 ollaan	 haluttu	 päästä	 lähemmäs	 luon-

nonmateriaaleja	 ja	 ekologisia	 vaihtoehtoja.234	 Lisäksi	 täytyy	 pitää	 mielessä	 sairaalan	

yleinen	turvallisuus,	paloturvallisuus,	välinehuolto	ja	siivous.235	

4.7.6 Muuttuva	ympäristö	

Haasteellista	voi	olla,	kun	teokset	suunnitellaan	tiettyihin	paikkoihin.	T-sairaalassa	tilat	

alkoivat	elämään	heti	sen	jälkeen,	kun	sairaala	oli	valmistunut.236		

  

”Yhtäkkiä	 tarvittiin	 päivystykseen	 hammaslääkärin	 vastaanotto.	 Teho-osastolla	 oli	 vähän	 yli-

määräistä	tilaa	ja	sinne	tehtiin	silmäkirurgian	leikkaussaleja.	Et	tässä	on	tän	tyyppinen	tilanne,	

että	yhtäkkiä	on	se	ymmärrys,	että	 ison	osan	teoksista	pitää	olla	semmosia,	et	ne	voi	nostaa	

seinältä	ja	viedä	toiseen	paikkaan,	jos	se	seinä	katoaa.”237	

 

Mikkelissä	haasteeksi	on	koettu	Mielentalon	siirtyminen	metsän	keskeltä	keskustaan.	

Ympäristön	muutos	on	haluttu	hyvittää	potilaille	 ja	henkilökunnalle,	 joille	maiseman-

muutos	saattaa	olla	hankalaa.238	

4.7.7 Hallinto	

Isojen	 hankkeiden	 byrokratia	 ja	 hallinto	 ovat	 aiheuttaneet	 taidehankkeille	 haasteita.	

Kinnunen	myöntää,	että	vaikka	juhlapuheissa	puhutaan	potilaan	tulevan	sairaalan	ajat-

telussa	aina	ensin,	niin	silloin,	kun	siirretään	katse	suunnitteluun,	arkeen,	hallintoon	ja	

talouteen,	on	ajattelutapa	hyvin	järjestelmä-	ja	professiokeskeinen.	Tämä	näkyy	kaikki-

                                                
234	Rautjoki	2017.	
235	Mäki-Opas	2017. 
236	Tainio	2017.	
237	Mt.	
238	ESPER	2017.	
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alla	Novan	toiminnassa	ja	suunnittelussa,	jossa	pohditaan	ajan	ja	rahan	käyttöä.	Muu-

toksiin	ollaan	kuitenkin	pyrkimässä.239	

	

Hyvinkään	sairaalan	suunnittelu	kahden	organisaation,	Hyvinkään	kaupungin	ja	HUS:in	

kanssa	on	ollut	hidasta	ja	haastavaa,	sillä	päätökset	on	pitänyt	tehdä	molemmissa	or-

ganisaatioissa	erikseen.240	T-sairaalan	suunnittelun	ohut	organisaatio	ja	vakituisen	tai-

detyöryhmän	puuttuminen	on	vastavuoroisesti	keventänyt	työntekoa.241	

4.7.8 Liioittelu	ja	epärealistiset	tavoitteet	

Suurien	 suunnitelmien	 julkaiseminen	 ja	 epärealististen	 mielikuvien	 välittäminen	 voi	

johtaa	 sairaalakäyttäjien	 pettymykseen,	 jos	 kaikkia	 suunnitelmia	 ei	 pystytä	 toteutta-

maan.	Isohauta	pohtii,	että	kaikkien	budjettileikkausten	jälkeen	Novan	saaman	negatii-

visen	julkisuuden	rinnalle	kaivattiin	positiivista	julkisuutta,	jota	haettiin	taideprojektilla	

ja	 luontoteemalla.	 Isohautaa	harmittaa,	 että	 kansallispuistoteema	 julkistettiin,	 vaikka	

sen	tuli	aluksi	toimia	suunnittelun	työkaluna.242	

 

”Ei	ollut	tarkoitus	sitä	julkistaa,	koska	se	on	vaan	ollut	työkalu,	mutta	jostain	syystä	sairaalan	

johtohenkilöt	kertoi	sen	ulos.	Se	on	inhottavaa,	jos	ihmiset	luulee	tulevansa	kansallispuistosai-

raalaan	ja	sit	ne	ei	saakkaan	sellaista	mielikuvaa	siitä,	kun	ne	odottaa.	Että	täällä	on	nyt	joku	

metsä	tai	joku,	niin	sit	tulee	pettymys,	kun	huomataan,	että	niin	ei	ole.”	243	

4.8 Sairaalamielikuvan	muutos	

Seuraavaksi	käyn	läpi,	millaista	muutosta	kohti	haastattelemani	sairaalat	ovat	tulevai-

suuden	sairaalamielikuvaa	viemässä.	

	

                                                
239	Kinnunen	2017. 
240	Rautjoki	2017.	
241	Tainio	2017.	
242	Isohauta	2017.	
243	Mt.	
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4.8.1 Salliva	ja	mahdollistava	sairaala	

Sairaaloiden	 historiassa	 ollaan	menty	 sairaaloiden	 pelisääntöjen	 ehdolla.	 Sairaaloista	

on	 muodostunut	 pelottavia	 ja	 sääntöjä	 täynnä	 olevia	 ympäristöjä.	 Sairaalakäyttäjät	

kysyvät	 ja	 varmistelevat	usein,	 saako	huoneisiin	 tuoda	esimerkiksi	 kukkia,	 kännykkää	

tai	saako	sairaalassa	tehdä	tiettyjä	asioita.244	Sairaalat	ovat	kuitenkin	muuttuneet	pal-

jon.	Puolentoista	tunnin	vierailu-	 ja	soittoajoista	ollaan	siirrytty	pois.	Potilailla	on	yhä	

useammin	mahdollisuus	yhden	hengen	huoneisiin,	jossa	ilmapiiri	on	sallivampi	ja	mah-

dollistavampi.	 Nikanteen	mukaan	 tietynlainen	 sallivuus	 ja	 leikkimielisyys	 ovat	 sairaa-

loissa	 suotavia,	 jotta	 sairaaloissa	 ei	 olisi	 niin	 vakavaa.	 Samalla	 ihmisillä	 täytyy	 säilyä	

rauha	parantumiseen.245	Tärkeä	tekijä	esittävän	ja	toiminnallisen	taiteen	mahdollista-

miseen	sairaaloissa	on	Lapion	mukaan	 ilmapiirin	muutos.	Toivottavaa	on,	että	sairaa-

loissa	rohkaistaisiin	ja	annettaisiin	lupa	toimintaan.246	

	

Novassa	pyritään	 taiteen	avulla	keskittämään	potilaiden	ajatukset	pois	 sairaudesta	 ja	

sairaalan	pelosta,	jotta	he	pystyisivät	näkemään	sairaalan	luonnollisena	osana	elämää.	

Myös	potilaan	 lähipiiri	 voi	paremmin	 ja	pääsee	helpommin	 jatkamaan	normaalia	elä-

mää,	 kun	he	näkevät,	 että	heidän	omaisellaan	on	 sairaalassa	hyvä	olla.247	 Isohaudan	

mukaan	 Novan	 suunnittelussa	 on	 ollut	 jonkinlaista	 sairaalamielikuvan	 muutoshakui-

suutta.	Suunnittelun	 lähtöajatus	on	ollut,	ettei	 lopputulos	olisi	perinteinen,	valkoinen	

ja	 kliininen	 sairaala.	 Kuitenkin	 tämän	 tavoitteen	 vastapainoksi	 on	 noussut	 paineita,	

joiden	mukaan	sairaalassa	tulisi	olla	myös	jotain	hieman	perinteisempää.248	

4.8.2 Tulevaisuuden	hyvinvointikeskus	

Partanen	&	Lamusuo	Oy:llä	oli	heti	KYSin	aulatilojen	uudistamisesta	 lähtien	lähtökoh-

tana,	että	he	eivät	suunnittele	sairaaloita,	joissa	sairastetaan	vaan	tiloja,	joihin	tullaan	

parantumaan.	 Tähän	 Partanen	 &	 Lamusuo	 Oy	 on	 pyrkinyt	 tekemällä	 rakennuksista	

miellyttävämmän	näköisiä	ja	mielenkiintoisia.	Tiloista	he	ovat	pyrkineet	tekemään	sel-

                                                
244	Nikanne	2017.	
245	Mt.	
246	Lapio	2017. 
247	Mt.	
248	Isohauta	2017.	
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laisia,	joissa	ihmiselle	tulee	olo,	että	häntä	kunnioitetaan	ja	arvostetaan	ja	jossa	häntä	

halutaan	auttaa	kaikin	keinoin.249	

	

Kokonaisvaltaisen	 hyvinvoinnin	 tavoittelu	 näkyy	 uusien	 sairaaloiden	 nimissä,	 kuten	

Etelä-Savon	terveyskeskuksien	ja	–asemien	nimissä,	joihin	on	tullut	vuoden	2017	alusta	

uudistus.	Nykyään	terveyskeskukset	tunnetaan	Etelä-Savon	sosiaali-	ja	terveyspalvelu-

jen	kuntayhtymän	alueella	hyvinvointikeskuksina	ja	terveysasemat	hyvinvointiasemina.	

Tämän	vuoksi	Mikkelin	keskussairaalan	nimi	on	vaihtunut	Mikkelin	hyvinvointikeskuk-

seksi.250	Erityisesti	taiteella	on	pyritty	poistamaan	sairaalamaisuutta	ja	luomaan	sairaa-

lasta	enemmän	uuden	nimensä	veroinen	hyvinvointikeskus.251	

 

Tyksissä	sairaaloiden	nimityksissä	U-sairaala,	eli	Uusi	sairaala	 ja	T-sairaala,	eli	Tulevai-

suuden	sairaala	voidaan	päätellä	olevan	 jonkinlaista	 sairaalamielikuvan	muutoshakui-

suutta.	 Rakenteilla	 olevasta	 sairaalaosasta	 puhutaan	 vielä	 T3-	 sairaalana,	 mutta	 jää	

nähtäväksi,	 mikä	 lopulliseksi	 nimeksi	 tulee.252	 YLE	 Uutisten	 artikkelissa	 Tyksin	 T-

sairaala	 ei	 näytä	 sairaalalta	 kirjoitetaan,	 että	 tulevaisuuden	 sairaalasta	 suunniteltiin	

mahdollisimman	epäsairaalamainen.253	

4.8.3 Juhlan	tuntua	sairaalaan	

Partanen	&	Lamusuo	Oy:n	lähtökohtana	on	ollut,	että	sairaaloiden	tiloista	tulee	juhla-

via.	He	ovat	käyttäneet	esimerkiksi	KYSin	pääaulassa	ja	nykyisessä	Kaarisairaalassa	kul-

taisia	 ja	hopeisia	pylväitä.	Portaat	on	käsitelty	hopeisella	pinnoitteella.	Tarkoituksena	

on	luoda	ajatus,	että	sairaalassa	olisi	astetta	hienompaa	kuin	kotona.254	

 

”Parasta	oli	silloin,	kun	2010	valmistui	pääaula.	Olin	itse	siellä	ja	siellä	oli	pieni	lapsi,	joka	lähti-

essään	sanoi:	”Äiti	täällä	on	niin	hienoo,	tullaanhan	tänne	toiste!””255	

 
                                                
249	Partanen	2017. 
250	Laitinen	2016.	
251	ESPER	2017.	
252	Tainio	2017.	
253	Sarkiola	2012. 
254	Partanen	2017.	
255	Mt.	
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Juhlan	 tuntu	 tulee	 esiin	 Etelä-Karjalan	 Eksoten	 K-sairaalassa.	 Eksoten	 K-sairaalan	 vä-

rielementtejä	 täynnä	oleva	 julkisivu	herätti	 YLE:n	Uutisissa	otsikon:	 ”Voiko	 tämä	olla	

sairaala?	 –	 Valtava	 uudisrakennus	 kuin	 suoraan	 värikartasta”.256	 Partasen	 mukaan	

Eksote	 herättää	 Kaarisairaalan	mukaan	mielenkiinnon	 siitä,	mitä	 sairaalan	 sisällä	 on.	

Molempiin	sairaaloihin	on	tulossa	mittavasti	taidetta.257	

	

Juhlan	tuntua	on	havaittavissa	myös	Espoon	sairaalassa.	Tunnelma	ei	ole	samanlainen	

kuin	perinteisessä	 sairaalassa	 sisään	 astuttaessa.	 Sairaalan	 sisääntulo	muistuttaa	 luk-

sushotellin	aulaa.	Helsingin	Sanomat	kirjoittaa,	että	Espoon	sairaalasta	tulee	sairaalaa	

enemmän	 mieleen	 kauppakeskus.	 Potilaita	 kohdellaan	 ja	 heistä	 puhutaan	 ”vip-

asiakkaina”,	joiden	kuntoutuskäyttöön	on	olemassa	jopa	uima-allas.258		

4.8.4 Kodinomainen	sairaala	ja	arkeen	paluu	

Hyvinkään	sairaalan	 lähtökohtana	on	ollut	psykiatrisen	hoidon	keskittäminen	samalle	

kampusalueelle	muun	hoidon	kanssa.	Ympäri	Suomea	on	pyrkimys	rinnastaa	psykiatri-

set	sairaudet	ja	sairaalat	samaan	kategoriaan	muiden	sairauksien	ja	sairaaloiden	kans-

sa,	 jotteivät	ne	olisi	enää	niin	 leimaavia.	Laitosmaisesta	sairaalaympäristöstä	pyritään	

miellyttävämpään	 ympäristöön	 muuallakin	 kuin	 psykiatrisilla	 osastoilla.	 Vallitsevana	

trendinä	 on	 luoda	 sairaaloista	 entistä	 kodinomaisempia.	 Pyrkimyksenä	 on	 mahdolli-

simman	miellyttävä	 ympäristö,	 joka	 vaikuttaa	 toipumiseen	 vähentäen	muun	muassa	

toipumisaikaa.259	 Luonnon	 ja	 taiteen	 katsotaan	 antavan	merkittävää	 vastapainoa	 sai-

raaloiden	hyvin	tekniselle	ympäristölle.260	

 

Hyvinkäällä	 kodinomaisuutta	on	pyritty	 lisäämään	muun	muassa	 yhden	hengen	poti-

lashuoneilla,	omaisten	yöpymismahdollisuudella,	kovien	äänten	pehmentämisellä	sekä	

luontoteemalla	 ja	rauhoittavilla	väreillä.	Kerrosten	värisuunnitelmassa	on	pyritty	vält-

tämään	 perinteistä	 valkeaa	 ja	 mustavalkoista.	 Saattohoitoon	 rinnastettavan	 osaston	

seinissä	on	käytetty	 vinyylitapettia,	 joka	muistuttaa	kodinomaisuudesta.	Myös	keinu-
                                                
256	Kivimäki	2017.	
257	Partanen	2017.	
258	Aalto.	
259	Mäki-Opas	2017.	
260	Kinnunen	2017.	
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tuoleista	 ja	nojatuoleista	on	ollut	 keskustelua.261	KYSissä	kodinomaisuus	näkyy	muun	

muassa	näytteenottohuoneiden	kodinomaisissa	tapeteissa.	262		

 

”Olen	itsekin	käynyt	siellä	potilaana.	Se	on	hyvin	kodinomainen,	kun	on	kukkatapetit	seinällä	ja	

henkilökunta	on	tuonut	sinne	nallea	ym.	Se	näyttää	 juuri	sellaiselta,	et	ei	 täällä	nyt	ainakaan	

voi	pelottaa.	Se	on	se	lähtökohta	ja	päämäärä,	mikä	meillä	on	ollut	suunnittelussa	aina	muka-

na.”263	

 

T-sairaalan	 taidesuunnittelussa	 taiteen	avulla	on	pyritty	 luomaan	potilaille	 ikkuna	 ta-

valliseen	 arkeen,	 joka	 on	 jäänyt	 sairaala-ajan	 ulkopuolelle.264	 Kodin	 ja	 arjen	 läsnäolo	

näkyy	Espoon	sairaalassa	seinättömän	sairaalan	periaatteena,	jonka	mukaan	potilasta	

pyritään	 hoitamaan	 ja	 kuntouttamaan	 hänen	 toiveidensa	 mukaan	 mahdollisimman	

paljon	kotoa	käsin.265	

Luontoteeman	avulla	sairaalaan	voidaan	luoda	tunnistettavuutta	ja	tuttuuden	tunnet-

ta.	 Novassa	 tämä	 näkyy	 kansallispuistoteemassa,	 jonka	 avulla	 sairaalasta	 on	 pyritty	

luomaan	samaistuttava	ympäristö,	jonka	käyttäjät	kokevat	arkielämässään	tärkeäksi.266	

”Jos	 joku	sattuu	elämään	 jossain	Etelä-Konneveden	alueella,	niin	sehän	voi	varmaan	hyvinkin	

samaistua	siihen,	että	siinä	on	alueen	kansallispuistoon	liittyvä	joku	teema.	Joka	on	sitten	muu-

tettu	 taiteen	 tai	 taiteiden	 osaamisen	 kautta	 semmoiseksi	 ympäristöksi	 tai	 esitykseksi,	 jotka	

toimii	siinä	merkityssuhteen	rakentamisessa.”267	

4.8.5 Sairaalan	päätehtävä	

Sairaaloiden	toiminnan	kehittyessä	ja	taidetoiminnan	juurtuessa	täytyy	pitää	jatkuvasti	

kirkkaana	mielessä	sairaaloiden	päällimmäinen	tehtävä,	eli	sairaiden,	kärsivien	ja	kriit-

tisissä	elämänvaiheissa	olevien	 ihmisten	auttaminen.	Novan	suunnittelussa	on	pyritty	

korostamaan	joustavaa	suunnittelua,	 jotta	sairaala	pystyisi	uusiutumaan	mahdollisim-

                                                
261	Mäki-Opas	2017.	
262	Partanen	2017.	
263	Mt.	
264	Tainio	2017. 
265	Teittinen	2017.	
266	Kinnunen	2017.	
267	Mt.	
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man	helposti	 tulevaisuuden	hoitomuotoihin	 ja	tarpeisiin.	Tarkoitus	on,	etteivät	taide-	

ja	ympäristösuunnittelu	sulkisi	pois	sairaalahoidon	kehitysmahdollisuuksia.	Niiden	tulisi	

pystyä	vastaamaan	sairaalan	kehitykseen	mahdollisimman	joustavasti.268	

  

”Sellanen	osallistavuus	on	hiukan	vaikeeta	sairaalantapaisessa	laitoksessa.	Tähän	(sairaala)	on	

tehdas.	Tä	(sairaala)	on	vuokaavio	siitä,	mistä	ihmiset	tulee	ja	mihin	ne	menee	ja	tavallaan	on	

laskettu,	 mikä	 on	 taloudellisin	 reitti,	 miten	 ne	 toimitetaan	 ulos.	 Toivottavasti	 paremmassa	

kunnossa.	Niin	sillä	tavalla	se	toiminta	on	täällä	kuitenkin	ensisijaisena.”	269	

 

Kinnunen	painottaa,	että	taidetta	ei	viedä	sairaalaan	siksi,	että	saataisiin	aikaan	hieno	

”taidesairaala”.	Taidetta	ei	tuoda	sairaalaan	sen	arkkitehtuurin	tai	rakennuksen	arvon	

vuoksi	vaan	siksi,	että	ympäristöä	yritetään	katsoa	potilaan	 lähtökohdista.	Rakennuk-

sen	 arkkitehtuuri	 ja	 taide	 sekä	 potilaslähtöinen	 asenne	 voivat	 kuitenkin	 olla	 sovussa	

keskenään.270	

5 POHDINTA	

Tutkimuksen	 tuloksista	 voidaan	 todeta,	 että	 taide	 ja	 erityisesti	 luontoaiheinen	 taide	

ovat	suomalaisissa	sairaaloissa	suosittuja.	Luonto	voi	tulla	sairaalaympäristössä	ja	sai-

raaloiden	 taiteessa	 monin	 tavoin	 esiin.	 Taiteen	 keinoin	 sairaaloista	 voidaan	 pyrkiä	

luomaan	 elvyttävämpiä	 ja	 esteettisempiä	 ympäristökokonaisuuksia.	 Luonto	 tarjoaa	

helposti	lähestyttävän,	elvyttävän	ja	monimuotoisen,	mutta	samaan	aikaan	tutun	aihe-

alueen,	jota	voidaan	soveltaa	sairaalaympäristöön	monin	keinoin.		

	

Seuraavaksi	käsittelen	 tutkimuksen	keskeisiä	 tuloksia	 ja	esitän	omaa	pohdintaa	 tutki-

muksen	teorian	valossa.	Pohdin	elvyttävää	sairaalaympäristöä	 ja	sen	suunnittelua	ko-

konaisuutena.	 Pohdinnoissa	 olen	 rinnastanut	 tutkimuksen	 tuloksia	muutamiin	 lähtei-

siin,	 joista	 tärkeimpinä	 ovat	 toimineet	 Luonnonvarakeskuksen	 julkaisu	 Kohti	 suoma-

                                                
268	Kinnunen	2017.	
269	Tainio	2017. 
270	Kinnunen	2017. 
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laista	terveysmetsän	mallia	sekä	Marko	Leppäsen	ja	Adela	Pajusen	teos	Terveysmetsä	-	

Tunnista	ja	koe	elvyttävä	luonto.	

5.1 Sairaala	elvyttävänä	ympäristönä	

Sairaalasta	 voidaan	 saada	 aikaan	 esteettisesti	 laadukas	 ja	 elvyttävä	 ympäristö,	 josta	

välittyy	 luonnon	kaltainen	 tunnelma.	Tämä	on	mahdollista	 luomalla	 sairaalaan	suoria	

luontoyhteyksiä.	 Mahdollisuus	 suoraan	 yhteyteen	 luonnonelementtien	 kanssa	 sekä	

pääsy	ulkotiloihin	ja	puutarhoihin	lisää	ympäristön	esteettistä	laatua	ja	tarjoaa	sairaa-

lakäyttäjille	moniaistisia	kokemuksia.	Puutarhat	tarjoavat	lisäksi	potilaille	mahdollisuu-

den	 toimia	 hoitavina	 osapuolina	 hoidettavien	 sijaan.	 Yhtenäisen	 ympäristökokonai-

suuden	 luominen	 sairaalaan	 onnistuu,	 kun	 luonto	 antaa	 kokoavan	mallin	 ympäristö-

suunnittelun	ja	taideteosten	teemalle.	

	

Luonnon	 kaltaisen	 elvyttävän	 tunnelman	 muodostuminen	 ei	 kuitenkaan	 vaadi,	 että	

ympäristön	ja	taideteosten	tulisi	rajoittua	pelkästään	selkeisiin	luontoaiheisiin.	Luonto	

voi	 toimia	myös	 uusien	 ja	 abstraktien	 ideoiden	 inspiraationa.	 Tunnistettuja	 luonnon	

elvyttäviä	elementtejä	ja	ominaisuuksia	on	mahdollista	tuoda	sairaalaympäristöön	suo-

raan	 tai	 sovelletusti	 erilaisten	 taidemuotojen	 avulla.	 Sekä	 selkeiden	 luontoaiheisten	

että	 abstraktien	 taideteosten	 avuin	 pystytään	 synnyttämään	 mielikuvia	 ja	 muistoja	

luonnosta.	 Abstraktin	 taiteen	 avulla	 voidaan	 herätellä	 mielikuvitusta	 ja	 pohtia,	 mitä	

luonto	todellisuudessa	on	tai	kuvitella	uusiksi,	mitä	se	voisi	olla.	

	

Elvyttävässä	 sairaalaympäristössä	 voidaan	 panostaa	 luonnollisen	 luonnon	 kaltaiseen	

kokemukseen	tai	luonnon	elvyttävään	tunnelmaan.	Usein	luonnollisen	luonnon	kaltai-

set	 kokemukset	 ovat	 kuitenkin	 sairaalaympäristöissä	 rajoittuneita	 muun	muassa	 hy-

gieniasyiden	 vuoksi.	 Luonnollisen	 luonnon	 sijaan	 sairaaloiden	 kannattaa	 pyrkiä	 luon-

non	elvyttävää	tunnelmaa	kohti	esimerkiksi	taiteen	avuin.	Sairaalat	voivat	ottaa	myös	

mallia	vanhoista	japanilaisista	puutarhoista.	Japanilaisiin	puutarhoihin	on	luotu	uudes-

taan	 luonnonmaisemasta	 valittuja	 ominaisuuksia	 ja	 piirteitä.	 Pyrkimyksenä	 on,	 että	

valitut	ominaisuudet	herättävät	uskottavasti	samoja	tunteita	kuin	niiden	kohtaaminen	

luonnossa.	Oikeita	luonnonmateriaaleja,	kuten	vettä	ei	tarvitse	aina	käyttää.	Japanilai-
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nen	puutarhamestari	on	sopeutunut	materiaalien	rajoittuneisuuteen.	Hän	osaa	 luoda	

puutarhaan	 aistivihjeitä,	 jotka	 laukaisevat	 mielikuvituksen.	 Vesi	 voidaan	 korvata	 esi-

merkiksi	pienillä	kivillä.	Tarkasti	valikoidut	 ja	puutarhaan	asetetut	kivet	voivat	esittää	

veden	sisäisen	olemuksen	jopa	paremmin	kuin	oikea	vesi.271	

	

Elvyttävä	ja	esteettisesti	laadukas	sairaala	ei	muodostu	pelkästään	ympäristön	visuaali-

sista	ominaisuuksista.	Kokemus	ja	tunnelma	ovat	kiinni	kaikissa	aistimuksissa,	mieliku-

vissa	 sekä	 ympäristön	 sosiaalisessa	 ja	 historiallisessa	 ulottuvuudessa.	 Pohdin	 seuraa-

vaksi	elvyttävän	ja	esteettisesti	laadukkaan	sairaalaympäristön	suunnittelua	sekä	miten	

sairaalaan	on	mahdollista	siirtää	luonnon	elvyttäviä	ominaisuuksia	taiteen	ja	ympäris-

tösuunnittelun	 keinoin.	 Elvyttävästä	 sairaalaympäristöstä	 tulee	 välittyä	 positiivinen	

mielikuva.	Elvyttävän	sairaalaympäristön	tulee	olla	kiinnostava,	monimuotoinen	ja	sen	

tulee	 herätellä	 sairaalakäyttäjien	 aisteja	 monipuolisesti.	 Elvyttävä	 sairaalaympäristö	

tarjoaa	 sairaalakäyttäjille	mahdollisuuksia	 osallistumiseen,	 henkisiin	 ja	 fyysisiin	 siirty-

miin,	yksinoloon,	rauhaan	ja	yhdessäoloon	sekä	yhteyden	tunteen	aikaan	ja	paikkaan.	

Lisäksi	sairaalaympäristön	tulee	kohdata	sairaalakäyttäjien	tarpeita	ja	toiveita.	

5.1.1 Mielikuvat	tunnelman	ja	kokemuksen	synnyttäjinä	

Ympäristökokemus	 ja	ympäristön	 tunnelma	syntyvät	mielikuvista.	Taide	 ja	 luontotee-

ma	 toimivat	 perinteisen	 sairaalamielikuvan	 pehmentäjinä.	 Taiteen	 ja	 ympäristösuun-

nittelun	avulla	sairaalat	pyrkivät	muuntautumaan	entistä	ihmisläheisimmiksi	ja	suvait-

sevimmiksi	ympäristöiksi,	jotka	tarjoavat	samaan	aikaan	kodinomaista	tuttuutta	ja	tur-

vaa	sekä	 juhlan	tuntua.	Kodinomaisuutta	voidaan	 luoda	sairaaloihin	arkisilla	esineillä,	

kuten	 nojatuoleilla,	 kodinomaisilla	 tapeteilla	 ja	 yksilöidyillä	 sairaalavaatteilla	 ja	 teks-

tuureilla.	 Potilaat	 voivat	 tuoda	 omia	 henkilökohtaisia	 tavaroitaan	 mukanaan	 sairaa-

laan.	 Myös	 taideteokset	 voivat	 synnyttää	 mielikuvia	 kodista	 ja	 tutusta	 ympäristöstä	

arkisten	ja	paikkasidonnaisten	aiheiden	kautta.	Juhlan	tuntua	voidaan	tuoda	ympäris-

töön	huomiota	herättävillä	elementeillä,	kuten	puutarhoilla,	 isoilla	lasi-ikkunoilla,	ark-

kitehtuurin	muodoilla	ja	taideteoksilla.	Juhlan	tuntua	voidaan	lisätä	sairaalan	sisustuk-

seen	käyttämällä	esimerkiksi	kirkkaita	huomiovärejä,	kultaa	ja	hopeaa.	

                                                
271	Sawson	1987,	58	&	74.	
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Taiteen,	 luontoteeman,	 uutisoinnin	 ja	 käyttäjälähtöisen	 suunnittelun	 avulla	 sairaala-

käyttäjille	voidaan	välittää	tietynlainen	mielikuva	sairaalasta	jo	ennen	kyseisen	sairaa-

lan	valmistumista.	Hyvin	 suunniteltu	 sairaala	 tarjoaa	ulkoasullaan	etukäteen	sairaala-

kävijöille	pieniä	vihjeitä	 ja	mielikuvia	 siitä,	mitä	 sisällä	odottaa.	Esimerkkinä	 sairaalan	

ulkopuolelle	 sijoitetut	 teokset,	 kuten	 Kaarisairaalan	 julkisivun	 Evoluutio	 -teos	 tai	 Es-

poon	sairaalan	Helix,	jotka	antavat	ensisilmäyksen	sairaaloiden	taiteeseen.	

	

Vaikka	 taide	 ja	 luontoteema	 toimivat	hyvin	 sairaalamielikuvien	pehmentäjinä,	on	on-

gelmallista,	jos	taiteen	ja	luontoteeman	ajatellaan	toimivan	pääasiallisesti	sairaaloiden	

mielikuvien	 kiillottajina.	 Silloin	 on	 vaarana,	 että	 taidetta	 ja	 luontoa	 ei	 kunnioiteta	 ja	

arvosteta	 niiden	 itseisarvojen	 pohjalta.	Mielikuvien	 välittämisessä	 tulee	 olla	 huolelli-

nen.	Mielikuvien	 tulee	 vastata	 toteutuvaa	 todellisuutta.	 Näin	 vältytään	mahdollisilta	

sairaalakäyttäjien	pettymyksiltä.		

5.1.2 Monimuotoisuus	ja	kiinnostavuus	

Yksi	luonnon	elvyttävä	ominaisuus	on	sen	sisältämä	monimuotoisuus	ja	kiinnostavuus.	

Terveysmetsä	on	metsä,	joka	herättää	ihmisen	kiinnostuksen	monimuotoisuudellaan	ja	

vaihtelevuudellaan.272	Metsässä	kiinnostuksen	herättävät	maaston	ja	maanpinnat	kor-

keuserot	 sekä	 muodot.273	 Sairaaloissa	 kiinnostavuutta	 voidaan	 lisätä	 esimerkiksi	 eri	

kerrosten	vaihtelevilla	teemoilla,	kuten	Hyvinkään	sairaalassa	ja	Novassa	sekä	arkkiteh-

tuurin	muodoilla	 ja	monimuotoisella	 taiteella.	Korkeuseroja	pystytään	hyödyntämään	

arkkitehtuurissa	ja	taideteosten	sijoittelussa.	Ympäristösuunnittelussa	voidaan	käyttää	

hyväksi	mahdollisimman	monipuolisia	orgaanisia	muotoja,	värejä	 ja	materiaaleja.	Sai-

raalassa	kiinnostuksen	herättävät	erilaiset	pelit	ja	ongelmanratkaisua	vaativat	teokset,	

jotka	eivät	avaudu	sairaalakäyttäjille	heti.	Kiinnostavuutta	pidetään	yllä,	kun	taideteos-

ten	aiheet	eivät	ole	liian	helppoja	ja	ne	jaksavat	herättää	ajatuksia	yhä	uudestaan.	

                                                
272	Tyrväinen,	Savonen,	Simkin	2017.	
273	Leppänen,	Pajunen	2017,	51.	
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5.1.3 Historiallinen	ulottuvuus	–	yhteyden	tunne	ympäristöön	ja	tunne	siirtymäs-
tä	

Luonnossa	elvyttävä	tunnelma	muodostuu,	kun	ympäristö	tarjoaa	tuntemuksia	aikaan,	

paikkaan	ja	ympäristön	historiaan	yhtymisestä.	Samalla	luonto	ruokkii	mielikuvitusta	ja	

tarjoaa	kokemuksia	 toisesta	maailmasta.274	Sairaaloissa	 taide	 ja	ympäristösuunnittelu	

voivat	edistää	sairaalakäyttäjien	yhteyden	tunnetta	paikkaan	ja	aikaan.	Taide	ja	ympä-

ristösuunnittelu	voivat	tarjota	tietoa	 luonnontieteistä,	 luonnon-	 ja	sairaalaympäristön	

historiasta.	Taiteen	avulla	voidaan	herätellä	myös	mielikuvitusta	 ja	kertoa	 tarinoita,	 -

satuja	tai	uskomuksia	luonnosta.	Tarinoiden	ja	ympäristötietojen	avulla	on	sairaaloissa	

mahdollista	 hakea	 kokemuksia	 toisesta	 maailmasta	 tai	 suurempaan	 kokonaisuuteen	

liittymisestä.	

	

Ympäristösuunnittelussa	 ja	 taiteessa	 esiintyvien	 paikkasidonnaisten	 aiheiden,	 kuten	

keskisuomalaisten	 kansallispuistojen	 ja	 arkisten	 aiheiden	 avulla	 voidaan	 pyrkiä	 lisää-

mään	 sairaalakäyttäjien	yhteyden	 tunnetta	 ympäristöön	 ja	arkeen.	Historiallista	ulot-

tuvuutta,	aikaan	ja	paikkaan	kuuluvuuden	tunnetta	on	mahdollista	hakea	säilyttämällä	

vanhoja	 rakennuksia	 tai	muita	 ympäristön	 vanhoja	 elementtejä,	 kuten	Mikkelissä	 ol-

laan	tehty.	Yhteistyö	paikallisten	museoiden	kanssa	on	mahdollista.	Museoilta	voidaan	

saada	 lainaan	 erilaisia	 ympäristöön	 ja	 sairaalaan	 liittyviä	 kokoelmia	 ja	 esineitä,	 jotka	

voivat	lisätä	sairaalakäyttäjien	yhteyden	tunnetta	ympäristöön.		

	

Elvyttävään	luontokokemukseen	liittyy	tunne	siirtymästä.	Luonnossa	elpymisen	tunne	

kasvaa,	 kun	 luontokohteen	 saavuttamisen	 eteen	on	nähty	 vaivaa.275	 Sairaaloissa	 siir-

tymä	voi	olla	fyysinen,	mutta	myös	rituaalinen	tai	symbolinen.	Erilaiset	portit	tai	sillan	

kaltaiset	 ylityskohdat	 välittävät	 tunteen	 toiseen	 tilaan	 siirtymisestä.	 Kokijan	 kykyjen	

mukaiset	henkiset	ja	fyysiset	ponnistukset	lisäävät	onnistumisen	tuntemuksia	ja	voivat	

edistää	elpymistä	myös	sairaaloissa.	Useaan	sairaalaan	on	suunniteltu	erilaisia	taide-	ja	

kuntoutuspolkuja,	jotka	kuljettavat	sairaalakäyttäjiä	teokselta	teokselle.	Luonnonvara-

keskuksen	julkaisussa	on	maininta	terveyttä	edistävistä	metsäpoluista	 ja	harjoitteista,	

joita	poluilla	voidaan	suorittaa.	Harjoitteiden	tarkoituksena	on	opastaa	poluilla	kulkijoi-
                                                
274	Kaplan	&	Kaplan	1989.	
275	Leppänen,	Pajunen	2017,	31.	
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ta,	 jotta	he	saisivat	 luonnosta	entistä	enemmän	irti.276	Sairaaloiden	taidepolut	tarjoa-

vat	sairaalakäyttäjille	fyysisiä	siirtymiä	sairaalan	sisällä.	Poluilla	voidaan	käyttää	oppaita	

tai	 ohjaajia,	 jotka	 auttavat	 sairaalakäyttäjiä	 keskittymään	 taiteeseen.	 Oppaat	 voivat	

toimia	keskustelukumppaneina	ja	auttaa	sairaaloiden	käyttäjiä	löytämään	taiteesta	tai	

ympäristöstä	uusia	ulottuvuuksia.	

	

Taidepoluille	on	mahdollista	lisätä	kirjallisia	opastuksia,	tehtäviä	tai	tarjota	puhelimeen	

ladattavia	opastuksia.	Tehtävät	voivat	olla	yksinkertaisia	tietoiskuja	sairaalan	historias-

ta,	luonnosta,	taiteesta	tai	ne	voivat	kehottaa	kohtaamaan	taiteen	tai	ympäristön	tie-

tyllä	 tavalla.	 Tehtävät	 voivat	 auttaa	 sairaaloiden	 käyttäjiä	 visualisoimaan	 omia	mieli-

paikkojaan	tai	ne	voivat	kehottaa	heitä	pysähtymään,	hengittämään	syvään	tai	hiljen-

tymään	hetkeksi.	 	

5.1.4 Moniaistisuus	ja	osallisuus	

Miellyttävät	 ja	mahdollisemman	monia	 aisteja	 herättelevät	 kokemukset	 ovat	 keskei-

sessä	osassa	 esteettisesti	 laadukkaan	 ympäristön	 ja	 elvyttävän	 tunnelman	 suunnitte-

lussa.	Vaikka	kuvataide	on	sairaaloissa	edelleen	suuressa	suosiossa,	samaan	aikaan	on	

havaittavissa	selvä	kiinnostus	ja	halu	tarjota	sairaaloiden	käyttäjille	laajempia	ja	moni-

aistisempia	kokemuksia.	

	

Luonnonvärit,	vuodenajat,	äänimaailmat	 ja	 tuoksut	 lisäävät	 luontokokemuksen	moni-

aistisuutta.	 Luonnossa	 elpymiskokemuksen	 on	 todettu	 olevan	 vahvempi,	 kun	 kokijan	

on	 mahdollista	 päästä	 vesielementin	 äärelle.	 Vesi	 tuo	 ympäristöön	 moniaistisuutta	

erilaisten	äänien	 ja	näköhavaintojen	 kautta.	Muita	 tärkeitä	 elvyttävän	 luonnonympä-

ristön	ominaisuuksia	ovat	 ilman	puhtaus,	miellyttävä	 lämpötila	 ja	valoisuus.277	Sairaa-

loissa	on	mahdollista	huomioida	enemmän	ympäristön	valaistusta,	 lämpötilaa	 ja	kos-

teutta	sekä	niiden	muutoksia.	Myös	varjoihin	 ja	hämäriin	 tiloihin	on	mahdollista	kiin-

nittää	 enemmän	 huomiota.	 Vesielementtejä	 on	 mahdollista	 hyödyntää	 sairaaloiden	

ympäristösuunnittelussa	 erilaisten	 taideteosten,	 suihkulähteiden,	 vesisumun	 tai	 -

höyryn	avulla,	kuten	Sammakkosumu	teoksessa.	Valaistuksella,	varjoilla	ja	valotaiteella	
                                                
276	Tyrväinen,	Savonen,	Simkin	2017.	
277	Mt.	
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päästään	 vaikuttamaan	 sairaalan	 tunnelmaan.	 Tunnelmaa	 päästään	 muokkaamaan	

entistä	kokonaisvaltaisemmin,	kun	valaistus	yhdistetään	esimerkiksi	äänimaisemaan.	

	

Sairaalan	moniaistisuuden	ja	osallisuuden	lisääminen	tulisi	olla	osana	sairaalahankkeen	

suunnittelua	 alusta	 lähtien.	 Kuitenkin	 sairaaloiden	 tulee	 olla	 toteutuksessa	 joustavia.	

Vaikka	 edistystä	 on	 näkyvissä,	 niin	 vielä	 on	 paljon	 asioita,	 jotka	 haastavat	 erityisesti	

moniaistisen	 ja	osallistavan	 taiteen,	 sekä	 joidenkin	materiaalien	 tuomisen	 sairaalaan.	

Haasteisiin	on	 kuitenkin	mahdollista	 kehittää	erilaisia	 ratkaisuja.	 Teoksia	 ja	haastavia	

materiaaleja	voidaan	esimerkiksi	asettaa	korkealle,	jossa	ne	eivät	altistu	suurelle	kulu-

tukselle.	Tämä	vähentää	teosten	huoltokustannuksia	ja	hygieniariskiä.278	

	

Tulevaisuuden	innovaatiot	ja	teknologian	kehitys	voivat	tarjota	vastauksia	sairaaloiden	

taidehankkeiden	 haasteisiin.	 Tulevaisuudessa	 virtuaalitodellisuuslasit	 voivat	 aukaista	

sänkypotilaille	mahdollisuuksia	luontovaelluksille	tai	museovierailuille.	Hyvä	esimerkki	

on	turkulaisten	pianistien	Pauli	Karin	ja	Maria	Männikön	kokeilu,	jossa	he	ovat	lähettä-

neet	kotoaan	konsertteja	virtuaalisesti	T-sairaalaan	sänkypotilaille.279	Myös	biomimiik-

ka,	jossa	ratkaisuja	haasteisiin	pyritään	löytämään	luonnosta	ja	luonnon	ominaisuuksis-

ta,280	 voi	 tarjota	 ratkaisuja	 sairaalahankkeiden	 haasteisiin.	 Biomimiikan	 avulla	 sairaa-

loihin	on	kenties	mahdollista	tuoda	lisää	monipuolisuutta	ja	moniaistisuutta	niin,	että	

sairaaloiden	hygienia-	ja	turvallisuusrajoitteet	säilyvät.	

	

Haasteita	 pystytään	 ratkaisemaan	 soveltavan	 ja	 osallistavan	 taiteen	 avulla.	 Valmiisiin	

teoksiin	voidaan	tuoda	myöhemmin	moniaistisuutta	 ja	osallisuutta	erilaisten	työpajo-

jen	 avulla.	 Moniaistisuutta	 ja	 osallisuutta	 voidaan	 tuoda	 sairaalaympäristöihin	 myös	

liikkeen	avulla.	Sairaaloissa	 liike	voi	tulla	esiin	 interaktiivisissa	teoksissa,	 jotka	”herää-

vät	henkiin”	niitä	lähestyttäessä.	KYSin	Sammakkosumu	-teos	on	hyvä	esimerkki	teok-

sesta,	jossa	yhdistyvät	moniaistisuus,	osallisuus	ja	liike.		

	

                                                
278	Mt.	
279	Koivuranta	2017.	
280	Isometsä	2015.	
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Erilaiset	moniaistiset	ja	osallistavat	taidemuodot	tulevat	luultavasti	lisääntymään	tule-

vaisuuden	sairaaloissa.	Toteutuksessa	kannattaa	kuitenkin	pohtia,	kuinka	paljon	sairaa-

lakäyttäjät	jaksavat	ja	ehtivät	osallistumaan	moniaistiseen	ja	osallistavaan	taidetoimin-

taan.	Sairaaloissa	ei	 saisi	olla	 liian	monimutkaisia	 ja	voimakkaita	aistiärsykkeitä,	 jotka	

voivat	 aiheuttaa	 sairaalakäyttäjille	 stressiä.	 Ympäristön	 kokonaisuuden	 pitää	 olla	 sel-

keä	ja	tasapainoinen.	Ympäristön	moniaistisuutta	ja	kiinnostavuutta	on	kuitenkin	mah-

dollista	lisätä	hienovaraisesti	niin,	että	harmoninen	ja	tasapainoinen	tunnelma	säilyvät.	

Tasapainoisen	 ympäristön	 rytmin	 luominen	 onnistuu	 toistolla.	 Toisto	 voi	 tulla	 esiin	

esimerkiksi	 ympäristön	muodoissa,	 äänimaailmoissa	 tai	 taideteoksien	 teemoissa.	 Ta-

sapainoista	 rytmiä	 kannattaa	 kuitenkin	 rikkoa	 harkitusti,	 jotta	 ympäristöön	 saadaan	

lisää	eloa	ja	kiinnostavuutta.281		

5.1.5 Sosiaalinen	ulottuvuus	–	kohtaamisia,	rauhaa	ja	hiljaisuutta	

Rauhoittava	 ja	aktivoiva	ympäristö,	 joka	tarjoaa	hiljaisia	 ja	yksinäisyyden	mahdollista-

via	tiloja	sekä	toimintaa	yhdessä,	edistää	ympäristön	sosiaalista	ulottuvuutta.	Sairaalan	

sosiaalista	ulottuvuutta	 suunnitellessa	 tulee	ottaa	huomioon	potilaiden	 lisäksi	 sairaa-

lan	henkilökunta	ja	vierailijat.	

	

Sairaaloissa	 ollaan	 kiinnostuneita	 hiljentymisen	 merkityksestä	 sairaalaympäristöissä.	

Myös	 terveysmetsän	 tärkeä	 elementti	 on,	 että	metsään	päästään	 rauhoittumaan	 yk-

sin.282	Hiljainen	äänimaisema	voidaan	 tuoda	 sairaalaan	 taideteosten	 ja	 sairaalaympä-

ristön	teemojen	kautta,	kuten	Hyvinkään	sairaalassa	on	tehty.	Sairaaloissa	hiljaiset	tilat	

ja	yhden	hengen	potilashuoneet	ovat	hyviä	esimerkkejä	siitä,	miten	luonnosta	haetta-

vaa	 hiljentymistä	 ja	 rauhoittumista	 on	 sovellettu	 sairaalaympäristöihin.	 Sairaalassa	

rauhaa	voivat	tarjota	erilaiset	rakennelmat	ja	teokset,	jotka	mahdollistavat	suojan	kat-

seilta	 ja	käytäviltä	kantautuvilta	ääniltä.	Sairaalan	 laitteiden	 ja	käytävien	äänien	mini-

moiminen	onnistuu	myös	 erilaisilla	 kuvitetuilla	 akustolevyillä.	Hiljaisuuden	 ei	 tarvitse	

aina	 tarkoittaa	 täyttä	 hiljaisuutta.	 Rauhoittavia	 luonnonääniä,	 kuten	 tuulen	 huminaa	

tai	 lintujen	 laulua	 on	mahdollista	 tuoda	 esimerkiksi	 odotustiloihin	 tai	 hisseihin.	 Aina	

                                                
281	Nousiainen,	Lindroos,	Heino	2015.	
282	Leppäinen	&	Pajunen	2017.	
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äänien	 ei	 tarvitse	 olla	 luonnonääniä.	 Myös	 musiikki	 voi	 luoda	 luonnontunnelmaa	 ja	

synnyttää	mielikuvia	luonnosta.	

	 	

Yksinäisyyden	ja	rauhan	lisäksi	yhdessä	koetut	kokemukset	ovat	elvyttäviä	ja	niitä	tar-

vitaan	 sekä	 luonnossa	 että	 sairaaloissa.	 Yhdessä	 koettu	metsäkokemus	 lisää	 yhteen-

kuuluvuutta	 ja	 antaa	mahdollisuuksia	 sosiaaliseen	 vuorovaikutukseen.283	 Sairaaloissa	

osallistavat	taidemuodot,	kuten	pelit,	sanataulut	ja	esitystaide	mahdollistavat	sairaala-

käyttäjien	kohtaamisia	ja	yhdessäoloa	lisäten	yhteenkuuluvuuden	tunnetta.	

5.1.6 Tarpeiden	ja	toiveiden	kohtaaminen	

Elvyttävä	ympäristö	on	tasapainossa	käyttäjien	toiveiden	ja	tarpeiden	kanssa.284	Sairaa-

lakäyttäjien	 toiveet	 ja	 tarpeet	huomioidaan	 sairaaloissa	 käyttäjälähtöisellä	 suunnitte-

lulla.	Myös	 sairaalan	 sosiaalista	 ulottuvuutta	on	mahdollista	 tukea	 käyttäjälähtöisellä	

suunnittelulla.	Käyttäjälähtöisen	suunnittelun	avulla	ympäristöstä	 ja	 taidekokoelmista	

pystytään	räätälöimään	tietyille	käyttäjäryhmille	sopivia	kokonaisuuksia.	Sairaalakäyt-

täjien	osallistaminen	suunnitteluun	ja	heidän	mielipiteidensä	huomioiminen	on	tärke-

ää	elvyttävän	sairaalaympäristön	suunnittelussa.	

	

Luonnonretkipaikkojen	rakennelmat	ja	palvelut,	kuten	laavut	ja	tulentekopaikat	voivat	

edistää	 luonnonympäristön	 elvyttävää	 tunnelmaa.	 Rakennelmat	 tarjoavat	 suojaa	 ja	

palvelut	 luovat	 kokijalle	 tervetulleen	 olon.	 Rakennelmat	 helpottavat	 luontomatkan	

tauottamista	ja	auttavat	jaksamaan.	Samalla	ne	houkuttelevat	ja	motivoivat	luontoret-

kelle	 lähtemiseen.285	 Samoin	 sairaaloissa	 erilaiset	 sairaalakäyttäjille	 suunnitellut	 ra-

kennelmat,	kuten	odotustilat,	hiljaiset	huoneet	 ja	esiintymistilat,	 sekä	erilaiset	palve-

lut,	kuten	kahvilat	 ja	taidelainaamot	voivat	edistää	elvyttävää	ympäristökokemusta	 ja	

tunnelmaa.	Rakennelmat	 tarjoavat	 	 sairaaloissa	 lepo-	 ja	 rauhoittumispaikkoja.	Niiden	

avulla	 voidaan	motivoida	 potilaita	 liikkumaan	 sairaalassa.	 Lisäksi	 rakennelmat	 voivat	

muodostaa	kohtaamisia	mahdollistavia	miellyttäviä	tiloja	perinteisten	odotustilojen	ja	

pitkien	käytävien	sijaan.		

                                                
283	Tyrväinen,	Savonen,	Simkin	2017.	
284	Tyrväinen,	Savonen,	Simkin	2017.	&	Kaplan	&	Kaplan	1989.	
285	Leppänen,	Pajunen	2017,	244-246.	
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5.2 Tutkielman	luotettavuus	ja	ehdotukset	jatkotutkimuksiin	

Olen	 pyrkinyt	 tutkimusta	 tehdessäni	 tarkkuuteen	 ja	 huolellisuuteen.	 Tutkielman	 luo-

tettavuutta	 lisää	 se,	 että	 haastattelemani	 alan	 ammattilaiset	 ovat	 saaneet	 lukea	 tut-

kielman	ja	korjata	mahdolliset	asiavirheet	ennen	tutkielman	julkaisua.		

	

Tutkielmasta	on	mahdollista	nostaa	useita	jatkotutkimusaiheita.	Jatkotutkimukset	voi-

vat	keskittyä	esimerkiksi	esiin	nousseisiin	 taidehankkeiden	haasteisiin	 tai	 sairaaloiden	

mielikuvamuutokseen.	 Koska	 useimmat	 tutkielmaan	 osallistuneista	 sairaaloista	 ovat	

vielä	 rakennusvaiheessa,	 tulevaisuudessa	 olisi	 kiinnostavaa	 jatkaa	 tutkielmaa	 näiden	

sairaaloiden	valmistuttua	ja	selvittää,	miten	sairaalat	ovat	onnistuneet	tavoitteissaan.	

5.3 Lopuksi	

Toivon,	 että	 tutkielman	 luettuaan	 lukija	 ymmärtää	 elvyttävän	 ympäristökokemuksen	

kokonaisuutena.	Toivon	tutkielman	lisäävän	lukijan	ymmärrystä	ympäristön	elvyttävis-

tä	 ominaisuuksista,	 joista	 kokonaisuus	 muodostuu	 sairaaloissa.	 Jotta	 sairaaloita	 voi-

daan	nimittää	”hyvinvointikeitaiksi”,	tulee	niiden	suunnittelussa	huomioida	useita	ym-

päristön	 elvyttäviä	 ominaisuuksia.	 Tällaisen	 kokonaisuuden	 suunnittelussa	 tulee	 ym-

märtää,	miten	ympäristön	eri	ominaisuudet	ovat	yhteydessä	toisiinsa.	Suunnittelu	vaa-

tii	 taitoa	ymmärtää	sairaaloiden	käyttäjiä	 ja	sitä,	miten	he	kokevat	ympäristön	 ja	sen	

tunnelman.	Lisäksi	toivon,	että	lukija	tiedostaa,	kuinka	monimuotoisesti	luonto	ja	taide	

voivat	olla	mukana	rakentamassa	tulevaisuuden	esteettisesti	 laadukkaita	 ja	elvyttäviä	

sairaalaympäristöjä.	

	

Vaikka	esteettisesti	 laadukasta	 ja	elvyttävää	ympäristöä	 sekä	 sen	 tunnelmaa	voidaan	

suunnitella,	täytyy	kuitenkin	muistaa,	ettei	halutun	kokemuksen	ja	tunnelman	saavut-

taminen	ole	täysin	varmaa.	Esteettisen	kokemuksen	ja	elvyttävän	tunnelman	muodos-

tuminen	 on	 yhtä	 epävarmaa	 kuin	 taidekokemuksen	 –	 lopulta	 jokainen	 muodostuu	

henkilökohtaisesti.	 	
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LIITTEET	

Liite	1.		

	

HAASTATTELUKYSYMYKSET     
 
     Maisterintutkimus  
     Miia Heikkilä  
Hanke 
Taustatiedot: aloitus, valmistuminen  
Suunnittelutiimin kokoonpano: 
 
Mikä on ollut hankkeen lähtökohtana ja tavoitteena? 
Mistä hankeidea lähti? 
Mikä on ollut suunnittelun hallitseva tekijä?  
 
Taide 

● Mikä on taiteen merkitys hankkeessa? Miksi? 
● Millaisia taideteoksia sairaalaan tulee? Miksi? 
● Miten taide valittiin? 
● Millaisiin paikkoihin taide sijoitetaan? 
● Millaisia teemoja on otettu mukaan ja mitä jätetty pois? 

 
Luonto 

● Miten luonto näkyy suunnittelussa/ taiteessa?  
● Tulevatko jotkut luontoelementit erityisesti esiin suunnittelussa/ taiteessa? 
● Mikä on luonnon merkitys hankkeessa?  

 
 

● Suunnittelun haasteet: 
● Toiveet: 
● Vapaasana: 
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Liite	2.	

 

SOPIMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA 
 

Annan luvan Miia Heikkilän (Jyväskylän yliopisto, Taiteen-, musiikin- ja kulttuu-

rinlaitos, kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma, taidekasvatus) haas-

tatella minua sairaalahankkeiden taiteeseen ja luontoon liittyvistä teemoista. 

 

Annan luvan äänittää haastattelun. Miia Heikkilä saa käyttää aineistoa 

pro gradu -tutkimuksessaan. 

 

Aineistoa säilytetään huolellisesti ja tallennetaan Jyväskylän yliopiston tietokan-

taan tai hävitetään haastateltavan näin halutessa. Tutkimusraportissa ei yksit-

täisen vastaajan henkilöllisyys tule esille, jos näin ei haluta. 

 

Jos tutkimuksen analysointivaiheessa tutkija haluaa tarkentaa jotain sanomaani, 

he voivat  

ottaa minuun yhteyttä. 

Kyllä ____ 

Ei ____ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Paikka ja aika 

 

Allekirjoitus, nimenselvennys, organisaatio 
 

 


