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Summary

Lapinlahdessa on aina tapahtunut merkittäviä asioita. Mielisairaala perustettiin Lapinlahteen Suomen
suuriruhtinaan Nikolai I:n määräyksestä, ja rakennukset suunnitteli Helsingin kivikaupungin luoja, arkkitehti Carl Ludvig Engel. Toiminta alkoi vuonna 1841.
Seitsemän ylilääkäriä uudisti sairaalan toimintaa: puisto
ja puutarhat alkoivat kukoistaa, käsitys ihmismielestä
muuttui ja hoidot inhimillistyivät.

Banbrytande saker har alltid hänt i Lappviken.
Storfurstendömet Finlands mentalsjukhus grundade på
befallning av tsaren Nikolai I, och byggnaderna ritades
av arkitekt Carl Ludvig Engel, skaparen av stenstaden
Helsingfors. Sjukhusets verksamhet inleddes 1841.
Sju överläkare förnyade sjukhusvården: parken och
trädgårdarna började blomstra, uppfattningen om det
mänskliga sinnet förändrades och behandlingarna blev
mer humana.

Important things have always happened in Lapinlahti. The mental hospital was established in Lapinlahti
by the Grand Duke of Finland, Nikolai I. The buildings were designed by architect Carl Ludvig Engel,
the creator of Helsinki’s monumental core. Hospital
was opened in 1841. Seven physicians overhauled the
hospital: the park and gardens began to flourish, the
perception of the human mind changed and treatments
became more human.

Medborgarverksamhet har förvandlat Lappviken
till en plats för välbefinnande. På 1980-talet föddes
Pro Lappviken, en folkrörelse för att bevara sjukhuset och dess kulturarv. Sjukhuset stängdes i slutet av
2008. Mångsidiga medborgaraktiviteter aktiverade 2015
Lappviken, som då stått tomt. Lappvikens Källa och
andelslaget Tilajakamo använder idag sjukhuset för välbefinnande, kultur och evenemang.

Civic activism has made Lapinlahti a place of wellbeing. The 1980s saw the birth of Pro Lapinlahti, a
popular movement to preserve the cultural heritage
of Lapinlahti. The hospital was closed at the end of
2008. Diversified civic initiatives activated the area
after a short period of emptiness in 2015. Organized
by Lapinlahden Lähde and Tilajakamo, the hospital area
is now used for wellbeing, culture and events.

Lappviken 360 är en länk i sjukhusets historia, nu
som ett urbant rum öppet för alla. Allmännyttiga
aktörer och staden bildar ett fastighetsbolag som äger
och förvaltar byggnaderna. Byggnaderna renoveras
med känslig hand och ursprungliga metoder som ett
socialt projekt inom ramen för den nuvarande stadsplanen. Byggnaderna förblir öppna för stadsborna och
den historiska parken bevaras i sin helhet som ett öppet
allmänt utrymme.

Lapinlahti 360 continues the story of the hospital,
now as an open urban space. Non-profit partners,
charitables and the City of Helsinki will form a real
estate company for ownership and development purposes. Renovation of the buildings will be accomplished as a social project according to the city plan and
using original and approved building techniques. The
buildings will remain open to the public and the entire
historic park remains a fully open public space.

Blick på 2200. För att lösa de svåra globala problemen behöver vi platser där vi kan lära känna varandra,
utveckla, visa och experimentera. Lappviken 360 hedrar
sjukhusets 180-åriga historia av förnyelse och utmanar
de kommande 180 åren att bli lika förnyande. Människor visar riktningen för förändring. Välkommen till
Lappviken - ett skyddsområde för framtiden!

Looking to 2200. To solve wicked global problems,
we need places to meet and built trust, to develop and
share new ideas and to test innovations. Lapinlahti 360
honors hospital’s 180-year history and challenges the
next 180 years with the same desire for renewal and
rethinking. People are the leaders of change. Welcome
to Lapinlahti – a Future Sanctuary!

Kansalaistoiminta on tehnyt Lapinlahdesta hyvinvoinnin paikan. 1980-luvulla syntyi Pro Lapinlahti,
kansanliike Lapinlahden henkisen perinnön säilyttämiseksi. Sairaala suljettiin vuoden 2008 lopulla. Monimuotoinen kansalaistoiminta aktivoi Lapinlahden lyhyen
tyhjillään olon jälkeen vuonna 2015. Lapinlahden Lähteen ja Tilajakamon organisoimana sairaala-alueen tilat
ovat hyvinvointi-, kulttuuri- ja tapahtumakäytössä.
Lapinlahti 360 jatkaa sairaalan tarinaa avoimena
kaupunkitilana.
Yleishyödylliset toimijat muodostavat yhdessä kaupungin kanssa kiinteistöosakeyhtiön omistamaan ja hallinnoimaan rakennuksia. Rakennukset kunnostetaan
sosiaalisena hankkeena nykyisen asemakaavan mukaiseen käyttöön, välttäen ylikorjaamista ja hyödyntäen
koeteltua alkuperäistä rakennustekniikka ja materiaaleja. Rakennukset säilyvät kaupunkilaisten käytössä ja
historiallinen puisto säilyy kokonaisuudessaan täysin
avoimena julkisena tilana.
Katse vuoteen 2200. Globaalien vaikeiden ongelmien
ratkaisemiseksi tarvitsemme paikkoja, joissa tutustumme, kehitämme, näytämme ja kokeilemme. Lapinlahti 360 kunnioittaa sairaalan 180-vuotista historiaa ja
haastaa tulevat 180 vuotta samalla uudistamisen halukkuudella. Ihmiset ovat muutoksen suunnannäyttäjiä.
Tervetuloa Lapinlahteen – tulevaisuuden suojelualueelle!

I: Tulevaisuuden suojelualue

H ava i n n e k u va

Lapinlahti nivoo yhteen 360 vuotta: se on
humaaniuden ja kauneuden keidas, joka
on silta teollisen ja aineettomiin arvoihin
perustuvan jälkiteollisen maailman välillä
- 180 vuotta historiaan ja 180 vuotta
tulevaan.
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Tulevaisuuden suojelualue

Riskien ja kriisien keskellä on olennaista
löytää positiivisia tulevaisuusnäkymiä
ja muutoksen potentiaaleja. Ilmasto,
biodiversiteetti tai meret eivät ole vain
teknisiä kysymyksiä. Kansainvälisen
ilmastopaneelin raportti (IPCC 2018:
Global Warming of 1,5 °C) edellyttää
yhteiskunnallista suunnanmuutosta.
Radikaalisti uusia hoivan ja hyvinvoinnin,
kaupunkielämän ja asumisen,
kuluttamisen ja mielihyvän sekä
infrastruktuurien ja ylläpidon malleja
on pakko tuoda käyttöön myös siksi,
että väestön huoltosuhde on melko
pian mahdoton: vuonna 2060 yli
75% suomalaisista on alle 15 tai yli
65-vuotiaita.
Vuonna 2015 hyväksytyt YK:n
kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
ovat muodostumassa kansainvälisesti
tärkeäksi toiminnan suuntaajaksi kohti
kestävää tulevaisuutta ja resurssien
nykyistä tasaisempaa jakamista. Agendan
tähtäin on vuodessa 2030. Jotta
tavoitteilla olisi merkitystä, tärkeätä ei
ole jokaisessa hankkeessa kattaa kaikkia
– jo valmiiksi varsin yleisiä – tavoitteita,
vaan löytää oman työn kannalta oleelliset
kärjet. Lapinlahti 360 pyrkii vaikuttavaan
toimintaan ja näkyvien esimerkkie
luomiseen erityisesti seuraavissa YK:n
hahmottamissa tavoitteissa:

Ilmastotekoja

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Vastuullista kuluttamista

Terveyttä ja hyvinvointia

Vuonna 2035 Helsinki on lähes
hiilineutraali mikäli kaupungin
strategia saadaan käytäntöön.
Lapinlahti toimii ilmastotyössä
uusien ratkaisujen ja toimintatapojen alustana ja esittelypaikkana.
Sairaalan puisto on historian mittaan supistunut huomattavasti.
Nyt on aika kääntää trendi ja
alkaa uudelleen laajentaa vihreää.
Lapinlahti 360 auttaa uudenlaisen
korjaavan luontosuhteen muodostumista ylläpitämällä puistoa,
mahdollistamalla paikallisen ruuantuotannon, auttamalla perhosia
ja pölyttäjiä ja luomalla koulutusta
ja tukea. Aurinkopaneelit tuottavat uusiutuvaa energiaa. Energia,
liikkuminen ja materiaalikierrot
ovat Lapinlahdessa kokeilujen ja
demonstraatioiden kohteena.

Ihmiskunnan tulevaisuuskysymykset ovat luonteeltaan urbaaneja. Vuonna 2040 Helsingin väkiluku ylittää 760 000. Kaupunki
on tuolloin hyvin monikulttuurinen, ja ulkomaalaistaustaisten
osuus väestöstä on 30%. Myös
Helsinki pitää saada organisoitua
ekologiseen jälleenrakennukseen.
Tehokkaiden ja pääosin kiertoon
tai uusiutuviin lähteisiin nojaavien energia- ja materiaalivirtojen
ja liikenteen ohella tarvitsemme
sosiaalista ja kulttuurista jälleenrakennusta, uudenlaista luottamusta
ja kohtaamisia. Työn, vapaa-ajan
ja asumisen pitää sekoittua ylisu
kupolvisesti ja monen kulttuurin
kesken. Luontosuhteemme pitää
elvyttää. Lapinlahti 360 laajenee
monimuotoisesti merelle – Seurasaarenselkä on kaupunkilaisten
käytössä ympäri vuoden uiden,
meloen, hiihtäen ja luistellen.

Rakennukset eivät saa olla kulutustavara tai rahaspekuloinnin
väline. Lapinlahden arvorakennuksia ja puistoa vaalitaan tavalla,
joka pitää ne kunnossa ja käytössä
ainakin toiset 180 vuotta, vuoteen
2200. Suojelu ja ylläpito on vastuullisen kuluttamisen demonstraatio. Hienolla ympäristöllä on
itseisarvo, mutta se myös säteilee
mahdollisuuksina kaupunkilaisille
ja kävijöille itse tekemiseen, jakamiseen, kierrätykseen, tuunaamiseen ja vähäisen kuluttamisen ja
muihin suuren sosio-kulttuurisen
lisäarvon malleihin. Pitkään tulevaisuuteen mahtuu yhteiskunnallisia muutoksia, joiden läpi
Lapinlahti 360 suojelee ihmisarvoa ja mielen hyvinvointia. Hanke
ylläpitää toiminnan kautta taitoja
rakennusten ja tavaroiden korjaamisesta stressin hallintaan, ilman
pakkoa ostaa.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi
on Lapinlahti 360 -kokonaisuuden tärkein yhteinen nimittäjä.
Mieli ja ruumis ovat yhtä tärkeitä,
unohtamatta sosiaalisuutta ja tulevaisuusperspektiiviä. Lapinlahti
on varhainen ja kansainvälisesti
kiinnostava mielenterveyden hoidon ja ylläpidon koealue, jossa
lääketieteen ohella luontoyhteys ja
työ ovat olleet tärkeitä. Lapinlahti
360 aktivoi tämän henkisen perinnön monimuotoisena hyvinvointitilojen ja -toimintojen verkkona,
jotka käyttävät hienon ympäristön lähtökohtia resurssiviisaalla
tavalla. Mental Museum, Terapiatilat, Juniorhemmet ja Suomen
Ladun urbaani ulkoilukeskus ovat
tästä esimerkkejä.

Vedenalainen elämä

Ihmisarvoista työtä ja
talouskasvua

Maanpäällinen elämä

Eriarvoisuuden
vähentäminen

Edullista ja puhdasta energiaa Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuuria

Sukupuolten tasa-arvo
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Ei köyhyyttä

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Hyvä koulutus

Yhteistyö ja kumppanuus

Puhdas vesi ja sanitaatio

Ei nälkää
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1871: Aleksis Kivi.
Kivi toimitettiin Lapinlahteen hoitoon vuonna 1871 kroonisen
melankolian takia. Syinä arveltiin olevan verenvähyys, juoppous ja
loukattu kirjailijan kunnia. Kivi vietti sairaalassa lähes vuoden ja
häntä yritettiin hoitaa muun muassa kylvyillä sekä ulostuslääkkeitä.*
*Lopulta Kivi kotiutettiin parantumattomana veljensä luo, jossa hän
kuoli joulukuussa 1872. Kerrotaan, että Lapinlahden kylpyhoidon
jälkeen Kivi ei eläessään enää suostunut kylpyyn.
Sairauskertomusmerkintä 3.11.1871: Ei ole kuukauteen vastannut
kysymyksiin, sanoo vain ”concordia satan” kovalla äänellä.

Lapinlahden ylilääkärit:

Lapinlahti 360 (2020-)

Christian Sibelius (19041922)
– uudistaja ja pakkokeinojen lopettaja

L. A. Fahlander (18411867)
– opintomatkoja ulkomaille mielisairaaloihin

1841

Lapinlahden sairaala (1841-2008)

1850

Martti Kaila (194867)
– psykoterapian
edistäjä

1900

A. Th. Saelan (1868-1904)
–botanisti ja sairaalan puiston kehittäjä

Vuonna 1835 senaatti asetti
komitean kehittämään mielisairaanhoidon järjestämistä
Venäjän vallan alla elävässä
Suomen suuriruhtinaskunnassa. Komiteatyön seurauksena
vuonna 1837 aloitettiin Lapinlahden ”houruinhoitolaitoksen”
rakentaminen, ja vuonna 1840
Venäjän keisari ja Suomen suuriruhtinas Nikolai I antoi asetuksen
koskien mielisairaita, jossa ensimmäistä kertaa määrättiin, että mielisairaiden on saatava hoitoa.

Lapinlahden sairaala siirsi
mielenterveyden ongelmien
hoidon Suomessa valistusajan sivistyksen piiriin. Keskiajalta lähtien mielisairaat oli
passitettu alun perin leprapotilaiden hoitoon tarkoitettuihin
saarilla sijaitseviin hospitaaleihin,
Kruunupyyn Korpholmeniin ja
Nauvon Seiliin, joissa olot olivat
epäinhimilliset ja pappia lukuun
ottamatta varsinaista hoitoa ei
ollut tarjolla. Lapinlahden sairaalan avautumisen myötä v. 1841
Korpholmen suljettiin ja Seiliin
sijoitettiin Lapinlahdessa ”parantumattomaksi” todetut potilaat.
Merkittävämpää kuin hoidon uusi

Ranan Rimón (19922001) – biologisen
psykiatrian tutkija

1950

H.A. Fabritius (192546)
– biologisten hoitojen
lanseeraus
sijainti pääkaupungissa ja arvokas
sairaalarakennus oli paradigman
muutos: Lapinlahden sairaalan
myötä siirryttiin Suomessa aikaan,
jolloin mielenterveyden häiriöt
luokiteltiin sairauksiksi, joita
pyrittiin hoitamaan ja sairaalapotilaat palauttamaan yhteiskunnan
jäseniksi. Ennen Lapinlahtea oli
yleisesti vallalla käsitys, että mielisairaus oli Jumalan rangaistus,
jolle ihminen ei voinut mitään.

2000

2020

Kalle Achté (1961-1991)
– inhimillisyyttä ja avohoitoa painottava laajaalainen kehittäjä

Lapinlahdesta tuli suomalaisen psykiatrian ja mielenterveystyön lippulaiva. Ylilääkäri Christian Sibelius, joka asui
ja toimi Lapinlahden sairaalassa,
nimitettiin 1909 maan ensimmäiseksi psykiatrian professoriksi.
Sairaala toimi uranuurtajana ja
sen kautta rantautui Suomeen
uusia tehokkaita hoitomenetelmiä, kuten psykoterapia ja psyykenlääkkeet. Lapinlahden entisten
potilaiden olojen kohentamiseksi
perustettiin vuonna 1897 maailman ensimmäinen vapaaehtoinen mielenterveysjärjestö (nyk.
MIELI Suomen Mielenterveys
ry).
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Lapinlahden Lähde &
Tilajakamo (2015-)

Lapinlahden uusi tuleminen
Lapinlahden Lähteenä oli osa
mielenterveystyön muutosta.
Potilaiden syrjäyttämisestä yhteisön ulkopuolelle laitoksiin on siirrytty aikakauteen, jossa inkluusio
ja osallistaminen ovat mielenterveystyön perusta. Samalla painopiste on siirtynyt ongelmista
ihmisten voimavaroihin ja niiden edistämiseen. Nykytutkimus
on osoittanut, että ympäristöllä,
kulttuurilla, vuorovaikutuksella ja
merkityksellisyyden kokemisella
on myönteisiä mielenterveysvaikutuksia. Tilastojen valossa mielenterveystilanne Helsingissä on
muuta maata synkempi ja uuden-

laisen mielenterveystyön tarve
on ilmeinen. Lapinlahden Lähde
edustaa uuden ajan mielenterveyttä edistävää työtä ja tarjoaa
kaupunkilaisille mielenterveyttä
suojaavia toimintoja.

J ä l k it e o l l i s e n L a pi n l a h d e n t e e s it

Lapinlahti on nähnyt Suomen tarinan perifeerisestä
esiteollisesta yhteiskunnasta vauraaksi
teollisuusyhteiskunnaksi. Teollinen aikakausi loi koko
läntisessä maailmassa paljon hyvinvointia ja paransi
miljardien ihmisten elinolosuhteita, mutta toi mukanaan
myös globaalin ympäristökriisin ja eriarvoisuuden, joita
teollisen ajan instituutiot ja kaupungit ovat tehottomia
ratkaisemaan.
Tarvitsemme siis uusia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia
innovaatioita, jotka luovat meille sillan kestävään ja
reiluun jälkiteolliseen aikakauteen. Lapinlahti nivoo
yhteen 360 vuotta: se on humaaniuden ja kauneuden
keidas, joka on silta teollisen ja aineettomiin arvoihin
perustuvan jälkiteollisen maailman välillä - 180
vuotta historiaan ja 180 vuotta tulevaan. Sen arvot
ja maailmankuva kiteytyy seuraaviin jälkiteollisen
kaupungin teeseihin.

IHMINEN JA
LUOTTAMUS

LUONTO

UUSI TYÖ JA TALOUS

AIKA JA SUKUPOLVET

MAAPALLO

Teesi 1: Jälkiteollinen kaupunki on luottamuksen ja inhimillisten kohtaamisten areena.

Teesi 2: Jälkiteollisessa kaupungissa syntyy uudenlainen,
korjaava luontosuhde.

Teesi 3: Jälkiteollinen kaupunki luo uudenlaista työtä ja
vaurautta.

Teesi 5: Jälkiteollisten kaupunkien verkostot ratkaisevat globaaleja ongelmia paikallisesti.

Teknologia ei korvaa koskaan
ihmisten fyysisen läsnäolon merkitystä. Luottamuksen rakentaminen ja yllättävät kohtaamiset edellyttävät kaikille avoimia, matalan
kynnyksen toreja, tapahtumia ja
yhteisötiloja, joissa katsotaan silmiin, kohdataan ja rakennetaan
dialogia.

Luonto ja metsä tulevat kaupunkiin, luoden uudenlaista harmoniaa ihmisen, kaupungin ja
luonnon välillä.

Kaupungit ovat perinteisesti
paikkoja, joissa syntyy työllisyyttä
nostavien työpaikkojen ja vaurauden ohella myös kokonaan uusia
työnkuvia ja -kategorioita. Työ,
vapaa-aika ja asuminen sekoittuvat ja uusi vaurauskäsitys tulee
myös ymmärtää rahan ohella laajempana kokonaisuutena, kuten
sosiaalisena, henkisenä, ajallisena
ja ekologisena vaurautena.

Teesi 4: Jälkiteollinen kaupunki luo sukupolvien välistä
viisautta ja mahdollisuuksien
tasa-arvoa.
Parhaimmillaan kaupunki
nivoo yhteen sukupolvien saatossa syntyneen viisauden sekä
uuden, yllättävän ja modernin.
Sukupolvet ylittävä dialogi ja tasaarvo näkyvät paitsi rakennuksissa
myös yhteisöissä ja toimeliaisuudessa.
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Globaalien haasteiden ratkaisemisessa yhtä tärkeää syvemmän
globaalin yhteistyön kanssa on
paikallistason aktivismi ja toimeliaisuus. Helsinki on muihin maailman metropoleihin linkittynyt
sivistyksen keskus, joka välittää
ideoita maailmankolkasta toiseen
ja jossa pienestä voi syntyä suurta.

360

360 vuotta

360 Metriä

Lapinlahden sairaala valmistui
vuonna 1841, lähes 180 vuotta
sitten. Sairaala syntyi maatalousSuomeen ja kasvoi teollistuvassa
Suomessa.
Ehdotuksemme avaa näkymän,
jossa Engelin rakennukset ja hieno
puisto elää kehittyy toiset 180
vuotta, vuoteen 2200.

Lapinlahden puisto on muutaman
minuutin esteettömän kävelymatkan
päässä Ruoholahden metroasemalta.
Lapinlahti on hyvin saavutettavissa, oli tulossa päiväkotiryhmä,
koululaisluokka tai iäkkäät ja
apuvälineitä tarvitsevat. Lapinlahti
on nopeiden länteen ja pohjoiseen
menevien pyöräbaanojen varrella.

360 päivää

360 Astetta

Lapinlahti on avoinna yhtä lailla
kaupunkilaisille kuin globaaleille
nomadeille. Lapinlahdessa on
tapahtumia, tekemistä, myötätuntoa, välittämistä ja rauhaa ympäri
vuoden 24/7. 		
Lapinlahti on auki myös tärkeimpinä pyhinä, silloin, kun muu kaupunki on kiinni. Puisto on avoin,
jokainen ovi on auki ja jokaisessa
maantason tilassa on matalan
kynnyksen mahdollisuuksia.

Edistyksellinen mielisairaala on
muuttanut toimintaansa potilaiden
pakkohoidosta aktiivisten kansalaisten omaehtoiseen toimintaan.
Kiivaan start-up -kulttuurin
vastapainona Lapinlahti 360 on
monimuotoinen ja avarakatseinen
mielen ja hyvinvoinnin osaamiskeskus. Tuomme Lapinlahteen
kaikille avoimen liikuntakeskuksen, joka avautuu merelle, Helsingin
Seurasaarenselälle.

Lapinlahti 360 on jälkiteollisen
ajan tapahtuma- ja toimintakeskus, jonka toimintaidea tukee ja
vahvistaa myös ilmastonmuutoksen torjuntatoimia.
Lapinlahti 360 -alueella kokeillaan, kehitetään ja harjoitetaan
uudistuvaa energiatuotantoa, kaupunkiympäristöön soveltuvia ruuantuotantotapoja ja monipuolista

harrastusta. Kaikkia ihmisvoimaa
käyttäviä liikkumismuotoja edistetään. Samoin joukkoliikenteen
ja yhteiskäyttöisten sähkökulkuneuvojen käyttöä. Lapinlahti
360 tukee Hiilineutraali Helsinki
2035-toimenpideohjelmaa.
Lapinlahti 360 on kiertotalouden esimerkkialue. Vanhat
rakennukset korjataan vanhoja

rakennusmateriaaleja käyttäen ja
vanhoja rakennustapoja kunnioittaen. Lapinlahdessa siirrytään
kertakäyttöisestä rakentamisesta
jatkuvaan korjaamiseen ja ylläpitoon.
Arvokkaan puistoalueen suojelua tuetaan ja vahvistetaan.
Suojellut biotyypit suojataan ja

suojeltavan perhoslajin kasvubiotooppia laajennetaan.
Lapinlahti 360 varmistaa alueen käytön myös tulevaisuudessa
kaupunkilaisten kaikille avoimena
tilana, virkistyksen ja tekemisen
paikkana sekä uuden työn ja kansalaistoiminnan areena.
Uusi meluaita-aurinkovoimala
Aurinkobaana vähentävät merkit-
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tävällä tavalla melua Lapinlahden
alueella, että tuottavat Länsiväylän
reunalta huomattavan määrän
uusiutuvaa aurinkosähköä joko
alueella käytettäväksi ja varastoitavaksi tai energiayhtiö-yhteistyökumppani Helenin tarpeisiin.
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….kaikkien helsinkiläisten
Lapinlahti. Kaikille Helsingissä
asuville, työssäkäyville ja vieraileville avoin elämyksellinen virkistysalue, jossa voi nauttia luonnon
rauhasta, kokea Helsingin merellisyyden, harrastaa taidetta ja kulttuuria, kokeilla kaupunkiviljelyä,
osallistua alueen hoitoon, nauttia
omavaraisesta ruuasta, ottaa osaa
erilaisiin kaupunkitapahtumiin
– tai tulla vain katselemaan ja
ihmettelemään maailman menoa.

…taiteen, kulttuurin ja humanismin mielipaikka. Lapinlahti
yhdistää mielen hyvinvointia,
empatiaa ja myötätuntoa, ihmiskeskeisyyttä sekä työtä, vapaaaikaa, harrastuksia, liikkumista ja
asumista. Lapinlahti tutkii, kehittää ja kokeilee monipuolisesti ja
monenkirjavasti – mukana yliopistot, ammattikorkeakoulut ja
ammatilliset oppilaitokset, luovien alojen sekä mielen hyvinvointia kehittävät yritykset sekä
avoin ja itselähtöinen kaupunkilais- ja kansalaistoiminta.

…seudullinen ulkoilukeskus. Lapinlahti on merellisyyttä
hyödyntävä, luonnonrauhasta
energisoituva ja monipuolinen
lähiliikunnan, oleskelun ja ruumiin hyvinvoinnin ulkoilukeskus.
Helsingin Vuosaari, Espoon Oittaa ja Vantaan Kuusijärvi saavat
rinnalleen uuden kaikille avoimen
matalan kynnyksen ja merelle
avautuvan ulkoilupaikan kaupunkikeskustan kupeeseen.

I: Tulevaisuuden suojelualue

…uuden työn ja kansalaisuuden areena. Lapinlahti luo uutta
työtä ja kehittää yhteiskunnallisesti vaikuttavia rakennetun
ympäristön korjaus- ja ylläpitotapoja ja muuttuvan luontosuhteen
malleja. Tekeminen lähtee ihmisen omista resursseista, työllistyminen yhdistää uudella tavalla
asumista ja työntekoa sekä terapiaa ja viljelyä.

Lapinlahti

3 6 0
LapPviken

I I : Av o i n k a u p u n k i

L a pi n l a hti u r b a a n i s s a k o n t e k s ti s s a

Copyright SPIN Unit / D. Cerrone.

Kaupungin skaala
Foursquare-datan pohjalta luotu
hahmotus Helsingin toiminnallisista painopisteistä ja tilan käytön
intensiteetistä. Lapinlahti on sykkivän ydinkeskustan kainalossa
mutta samalla osa Seurasaarenselän avointa ja rauhallista maisemaa. Jätkäsaari, Ruoholahti ja
Salmisaari näkyvät hyvin aktiivisina jo tässä vuoden 2016 datassa,

r: 360 m

ja ne luonnollisesti aktivoituvat
lisää rakentamisen edetessä. Sininen viittaa valinnaisiin palveluihin, kuten kulttuuri ja vapaa-aika,
punainen välttämättömiin toimintoihin, kuten terminaalit ja sairaalat.

Lapinlahden naapurusto
Puistojen ja hautausmaiden vehreys leimaa Lapinlahden lähipiiriä,
mutta alueen saavutettavuus on
erinomainen julkisilla välineillä,
pyörällä ja jalan. Metroasemalle
on sairaala-alueen portilta vain
360 metriä. Tulevaisuudessa Länsibaana ja siihen liittyvät pyöräilypalvelut tekevät Lapinlahdesta
todellisen kestävän liikkumisen

käyntikortin. Lapinlahti voisi tulevaisuudessa saada myös saariston
yhteysliikenteen pysäkin.
Lapinlahti 360 –hankkeen
hyvinvointiin, kulttuuriin, kestävään tuotantoon ja tulevaisuustyöhön liittyvät toimijat saavat
vahvaa synenergiaa naapuruston
palveluista ja innovaatiokeskittymistä.
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Rakennukset ja puistovyöhykkeet
Venetsia – residenssi

Venetsian kallio

Rantapuutarha
Sauna –
ulkoilukeskus

Sairaalan ranta

Puutarhapiha
Sairaala –
taiteen, kulttuurin ja
humanismin mielipaikka

Omenapuutalo –
uuden työn keskus

Viljelypiha

Rantametsä
Lippukallio
kivelilattakoin
nykyinen reviiri

Rantapuutarha

Ravintolapiha

Laakso

Rantapuisto

Etupiha

kivelilattakoin
reviirin laajennus

Palstat
Terapiatalo –
kaupunkiluontokeskus
Lapinlahden
puisto

Talli

Aurinkobaana

Baanan mahdollinen linjaus

kivelilattakoin
nykyinen reviiri

Le

hm

Puistoaukio

Lapinlahden
aukio
kivelilattakoin
reviirin
laajennus
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Baanapuisto

Lehto

usk

uja

nn

e
Jääkellari

J u l k i s e t t o i m i n n o t j a y ht e y d e t
näköala

picnic
ulkokeittiö
leipomokahvila

melonta
saunominen

juhla-aukio

Juniorhemmet

vilvottelu

kulttuuri ja taide

oleskelu
Hyvinvointi ja
harrastukset
kaupunkiviljely
työtiloja
asukastila
Seminaarit

merimaisema

näköala

oleskelu

Lähde

tanssilavavaraus

museokahvila

ulkokeittiö

Elokuvateatteri

oleskelu
picnic
kalustelainaus
puistopelit

Baanan mahdollinen linjaus

avouintialue

kaupunkiluontokeskus

Tapahtuma-alue
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Eläinpiha

palstaviljely
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T o i m i j a t , s i s ä l l ö t j a t a p a ht u m a t

Toimijat, kumppanit

Sairaala

Sisällöt

Tapahtumat

Kiinteistö Oy Lapinlahti
Tilajakamo
Pro Lapinlahti ry
Folkhälsan
Suomen Latu ry
Ravintola Loop
Kahvila Lähde
Terapialähde

Ylilääkärin salonki, kokoustilat
Tila- ja digitaalioperaattori
Matalan kynnyksen toiminta
Juniorhemmet
Liikunta ja ulkoilu
Hävikkiruokaravintola
Hyvinvointikahvila
Terapiapalvelut

Korkean tason kokoukset, korkean tason majoitussesongit

Sauna

Suomen Latu ry
Saunaterapiapalvelut

Sauna,
melonta,
uinti (matka-, avovesi- ja avanto-)
luistelu
hieronta

Avoinna 360 päivänä vuodessa
Liikuntaan liittyvät Suomen Ladun tapahtumat
Saunomiseen liittyvät tapahtumat

Venetsia

Svenska kulturfonden
Leipomokahvila
Kokouspalvelut

Taiteilijaresidenssi
Lapinlahden levain-leipä
Kokouspalvelut & catering

Lapinlahden taiteilijat
Elämyskahvila
Venetsia-kalenteri

Omenapuutalo

Y-säätiö, Uuras-konsepti

Työssä oppiminen, tuettu työ, syrjäytymisen ehkäisy

Tuettua työtä arkisin Lapinlahden eri sisältöjen parissa

Talli

Y-säätiö, Uuras-konsepti
Metropolia

Työssä oppiminen, tuettu työ, kotieläinten hoitola, syrjäytymisen
ehkäisy

Tuettua työtä arkisin kotieläinten hoidon parissa

Jääkellari

Kiinteistö Oy Lapinlahti

Kypsennys- ja säilytys

Myynti, catering, ravintolapalvelut

Lapinlahti 360 koostuu sekä
organisoidusta toiminnasta että
itseohjautuvasta tekemisestä ja
tapahtumista. Päätoimijana on
Kiinteistö Oy Lapinlahti, joka
vastaa kiinteistöjen ylläpidosta,
korjauksesta ja tilojen vuokraamisesta. Toimintaa operoidaan
yhteistyössä nykyisten toimijoiden, Mieli ry, Osk Tilajakamo ja
Pro Lapinlahti ry, kanssa mutta
uudelleen organisoidusti.

Lapinlahdessa järjestettiin
vuonna 2019 yli 300 erilaista
tapahtumaa. Tilajakamo on välivuokraaja pienille toimijoille
ja operoijana monikäyttöisissä
tiloissa. Pro Lapinlahti ylläpitää
alueen kulttuurihistoriaa ja perinnettä.
Uusia alueellisia toimijoita ovat
Demos Helsinki, joka toteuttaa
vuosina 2020-2030 vuosittaisen,
kansainvälisen Untitled-tapah-

tuman ja Metropolia Ammattikorkeakoulu, joka tuo Lapinlahteen viisi osaamisaluettaan
(Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja
terveyspalvelut, Puhtaat ja kestävät ratkaisut, Toimiva ihmisten
kaupunki, Älykäs liikkuminen
ja tieto-ohjattu rakentaminen).
Opiskelijat tekevät opiskeluun
liittyviä opintoja ja lopputöitään
yhteistyössä nykyisten ja aloittavien uusien yritysten kanssa.

Harrastustori (arki-iltaisin)
Kulttuuritori (arki-iltaisin)
Luomutori (lauantaisin)
Vintagetori (sunnuntaisin)

Lapinlahti on ennen kaikkea
kaupunkilaisille avoin, matalan
kynnyksen hyvinvointikeskus,
jossa Lapinlahden rakennukset ja
puisto ovat auki ympäri vuoden,
kaikkina viikonpäivinä, aamusta
myöhäiseen iltaan. Lapinlahti 360
aktivoi Sairaalan ja alueen muut
rakennukset kokonaisvaltaiseksi
hyvinvoinnin keskukseksi. Yllä
on esimerkkejä Lapinlahden
tiloista ja tapahtumista. Lista ei

I I : Av o i n k a u p u n k i

ole kattava vaan pikemminkin
yksi näkymä alueen tarjontaan ja
mahdollisuuksiin.
Lapinlahti on käynnistynyt
pääosin vapaaehtoispohjalta.
Monet hyvät toimintamuodot jatkuvat, osaa kehitetään eteenpäin
tai sijoitetaan alueella uudelleen.
Myös paljon kokonaan uusia toimijoita tulee mukaan tihentämään
Lapinlahden kulttuurin ja toiminnan kirjoa. Tiloja kunnostetaan

ja toiminta uudistuu jatkuvasti,
mutta Lapinlahden luonne avoimena hyvinvoinnin, ulkoilun,
yhteiskunnallisen toiminnan, itse
tekemisen ja tulevaan tähtäävien
kokeilujen paikkana säilyy.

