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V ai h to e h to on o l e massa

Lapinlahden sairaala-alueen kilpailusta viime hetkellä ulos jäänyt
Lapinlahti 360 -toimijaryhmä on
edelleen valmis toteuttamaan kaikille avoimen, yleishyödyllisen ja
mielenterveyteen kokonaisvaltaisesti keskittyvän hankkeen.
Tavoitteena on, että Helsingin
kaupunki tulee perustettavan
kiinteistöyhtiön vähemmistöosakkaaksi, samaan tapaan kuin
Maria01-hankkeessa. Lapinlahti
360 on mielenterveyden ja hyvinvoinnin kansainvälinen start-up.
Lapinlahdesta käydyn kilpailun aikana ja myös sen jälkeen on
haettu kumppaneita, jotka sitoutuvat pitkäjänteiseen toimintaan.

Ehdotukselle on olemassa rahoitussuunnitelma ja rahoittajat.
Kunnostustöiden rahoittamiseksi
massiivinen lisärakentaminen ei
ole välttämätöntä.
Pysymällä mukana Lapinlahden
kehittämisessä kaupunki edistää
kaupunkilaisten hyvinvointia ja
säästää tulevaisuuden hoitokustannuksissa. Samalla se kantaa
vastuun Lapinlahden ainutlaatuisen kulttuuriympäristön vaalimisesta, minkä tärkeä edellytys on
alueen historiaa ja henkisiä arvoja
jatkava toiminta.
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Lapinlahden sairaalan puisto kattoi aikoinaan laajan alueen nykyisissä Ruoholahden ja Salmisaaren
kaupunginosissa. Puisto mahdollisti sairaalan omavaraisuuden
ruuan suhteen ja tarjosi lukemattomia terapian ja parantumisen
reittejä. Puisto oli 1800-luvun
lopulla ja 1900-luvun alkupuolella nopeasti kehittyneen mielenterveystyön olennainen osa.
Kaikki sairaalan ylilääkärit tekivät
puistoon omia lisäyksiään, joista
monet ovat edelleen nähtävissä.
Kaupunkirakentaminen ja
Länsiväylä ovat viime vuosikymmeninä leikanneet puistoa pieneen murto-osaan alkuperäisestä.
Tästä huolimatta Lapinlahti ja
Hietaniemi ovat koko Helsingin
kannalta tärkeä ja hyvin aktiivisesti käytetty virkistysalue.
Nyt jäljellä oleva historiallisesti
ja toiminnallisesti arvokas puisto
on säilytettävissä kokonaisuudes-

saan; uudisrakentaminen puistoon ei ole välttämätöntä eikä nyt
esitettävään Lapinlahti 360 ehdotukseen sisälly uudisrakennusta.
Mikäli pyöräilyn Länsibaana
tulevaisuudessa linjataan Lapinlahden puiston kautta, Lapinlahti
360 -toimijaryhmä voi kuitenkin
tarjota ratkaisun korjata väylän
ekologista vaikutusta rakentamalla kevyen uudisrakennuksen
väylän linjauksen päälle. Vertikaalipuisto olisi innovatiivinen
uusi, hiilineutraali rakennus, jonka
tavoite olisi korjata puistoon linjatun pyöräilyn Länsibaanan aiheuttamia vaurioita. Vertikaalipuisto
sijoittuisi Baanan päälle eikä söisi
lainkaan puistoalaa sen ulkopuolella. Mikäli seudullisen pyöräilyn
reitille löydetään joku muu linjaus
ratkaisua ei toteuteta.
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M i e l e nt e rv e y st y ö jat k uu

Lapinlahdessa on tehty mielenterveystyötä lähes 180 vuotta. Mielenterveystyön tarve on tänä päivänä jopa suurempi kuin sairaalaa
perustettaessa. Mielenterveyden
ongelmat ovat tavallisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle Helsingissä.
Lapinlahden Lähteellä kaupunkilaiset ja kansalaisjärjestöt tuottavat kaikille suunnattua matalan
kynnyksen mielenterveyttä edistävää luonto- ja kulttuurilähtöistä
toimintaa. Mielenterveyden edistäminen on erittäin kustannusvaikuttavaa toimintaa: ihmisten
voimavaroja vahvistamalla ehkäistään palvelujen käyttöä.
Kansalaislähtöinen mielenterveystyö on orgaaninen osa Lapinlahti 360 -ehdotusta. Rakennusten
kunnostaminen on osa sosiaalista
kestävää kehitystä, jossa tarjotaan
osallisuutta ja kuntoutusmahdollisuuksia. Lapinlahti 360 jatkaa
sote-palveluita täydentävän, syr-

jäytymistä ehkäisevän yhteisöllisen kaupunkikulttuurin palkitun
keskuksen toimintaa. Mielenterveyttä rakennetaan ihmistä arvostavassa ympäristössä. Asukastila
ja järjestöjen toimintatilat avaavat rakennukset yleisölle, myös
haavoittuvassa asemassa oleville,
ilman ostopakkoa. Yhteiskunnalliset yritykset, taideterapiakeskus,
psykoterapiahotelli, mielenterveyden museo-kahvila ja mielenterveyden tutkimus- ja kehittämistoiminta täydentävät tarjontaa.
Osallistava ja vaiheittain etenevä
kunnostus on osa alueen mielenterveystyötä ja mahdollistaa
mielenterveystyön keskeytymättömän jatkumisen alueella.
Lapinlahti 360 muodostaa osan
mielenterveystyön jatkumosta
Lapinlahdessa, ja turvaa alueen
käytön myös tulevien sukupolvien
mielenterveyden edistämiseksi.
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KOY Lapinlahden Lähde:
Arvoympäristön kehittämistä
180 vuotta tulevaan suuntaavaa
yhteiskunnallinen kiinteistöyhtiö, jossa Helsingin kaupungilla
on vähemmistöosuus. Tehtävänä
Lapinlahden tilojen pitkäjänteinen omistus, korjaaminen, kunnossapito, hoito ja isännöinti.

Lapinlahden Lähde Oy:
Lähde on Mieli ry:n vuonna 2013
perustama yhteiskunnallinen yritys. Tällä hetkellä Lähde vuokraa
päärakennuksen eteläsiipeä ja sillä
on noin 100 vuokralaista hyvinvointi-, kulttuuri- ja taidealoilta.
Kiinteistöjen omastajavaihdoksen
myötä yhtiön rooli muuttu.

Osk Tilajakamo:
Lapinlahden Tilajakamo on
vuonna 2013 perustettu osuuskunta, joka vuokraa tiloja taiteen,
tieteen, käsityön ja muun luovan
sekä yritystoiminnan käyttöön.
Osuuskunnan omistajia ovat
yksittäiset kaupunkilaiset. Tällä
hetkellä Tilajakamon vuokralaisia
ovat mm. Tuska-festivaali, monet
muusikot, maalarit ja kirjailijat.
Lapinlahti 360 -organisaatiossa
Tilajakamon rooli laajenee tilojen välivuokraajaksi koko alueella
ja digitaalisen varausjärjestelmän

kehittäjäksi. Yhteiskäyttöisten
tilojen ja tapahtumien, kuten
Kulttuuritorin ja Vintagetorin
operointi tapahtuu Tilajakamon
kautta. Näillä saadaan Sairaalan
isot käytävät aktiivikäyttöön ja
tuomaan osaltaan vuokratuloja.

Pro Lapinlahti ry:
Pro Lapinlahti on sisältötuottaja
ja keskittyy sairaalan kulttuuriperintöön ja kehitettävän kokonaisvaltaisen mielenterveys- ja
hyvinvointityön laatuun ja ammattimaisuuteen. Se järjestää tapahtumia, ylläpitää museota (Mental
Museum), kahvilaa ja yleistä saunaa sekä tuottaa hankkeita. Pro
Lapinlahti on palkannut omarahoitteisesti toiminnanjohtajan ja
tapahtumatuottajan vuonna 2020.

Muut toimijat
Näiden ydintoimijoiden ohella
Lapinlahden tulevaisuutta ovat
tekemässä lukuisat liikuntaan,
terveyteen, hyvinvointiin, koulutukseen ja yhteiskunnalliseen
innovaatiotyöhön keskittyvät toimijat. Muutamat näistä eivät halua
julkisuuteen juuri nyt, vaan odottavat Helsingin kaupungin poliittisia päätöksiä. Tästä syystä emme
halua julkistaa epätäydellistä listaa
Lapinlahti 360 -hankkeen toimijoista ja rahoittajista.
Selvää on, että mikäli kaupunki
päättäisi tulla vähemmistöosakkaana perustettavaan kiinteistöosakeyhtiöön, enemmistöosuus
on valmiiksi neuvoteltu.

Lapinlahti-säätiö
– Stiftelsen Lappviken
Säätiön tarkoituksena on edistää
helsinkiläisten mielenterveyttä
tukemalla Lapinlahden sairaalan
rakennusten ja puiston käyttöä
mielenterveyden edistämisen
keskuksena. Säätiö toimii yhtenä
osakkaana perustettavassa Lapinlahden sairaalan kiinteistöosakeyhtiössä. Toimintaansa varten
säätiö kerää avustuksia kansalaisilta ja yhteisöiltä.
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Lapinlahti 360 -ehdotuksen
tekijät:
Rönkä Experience / Kimmo
Rönkä
Arkkitehtitoimisto Livady / Panu
Lehtovuori, Lauri Saarinen, Frans
Saraste, Ransu Helenius, Satu
Mahringer, Dalia Milián Bernal,
German Mitish
Planetary Architecture / Pekka
Pakkanen, Simon Mahringer,
Benjamin Schulman, Antti
Mikola, Anna Kontuniemi
Spacemaisu / Sanna Sarkama
Demos Helsinki / Henrik
Suikkanen
A-insinöörit / Anssi Ticklén,
Rami Valtonen, Heikki Myllykoski

Tekninen konsultointi
LK Energiaratkaisut Oy / Leino
Kuuluvainen
HP insinöörit / Antti Haikala
L2 Paloturvallisuus Oy / Jukka
Liikanen
Kiitokset: Y-säätiö / Lapinlahden
Lähde / Pro Lapinlahti / Tilajakamo / Metropolia
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Tässä mallissa MIELI ry:n omistamasta Lapinlahden Lähde
Oy:stä muodostetaan KOY
Lapinlahden Lähde. Yhtiö hankkii
omistukseensa Lapinlahden rakennukset ja uudet yleishyödylliset osakkaat osaltaan pääomittavat yhtiötä.
Yhtiön uudet osakkaat hallinnoivat
osakekirjansa mukaisia tiloja kiinteistössä. Osa tiloista jää kiinteistöosakeyhtiön omaan hallintaan.
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R a k e nnu k s e t ja tontti

KOY Lapinlahden Lähde hankkii
omistukseensa ja hallinnoi seuraavia
rakennuksia:
• Päärakennus, huoneistoala 4902
m2 (ei sis. porrashuoneita)
• Venetsiatalo, huoneistoala 645 m2
(ei sis. porrashuoneita)
• Huoltorakennus (sauna), huoneistoala 109 m2
• Terapiatalo, 185 m2
• Omenapuutalo, 80 m2
• Talli (kylmä tila)

Rakennukset sijaitsevat kaupungin
omistamalla tontilla. Kullekin rakennukselle muodostetaan oma tontti,
joka vuokrataan kaupungilta.
Tontit muodostetaan ulottumaan
rakennusten seinistä lähtökohtaisesti
noin kolmen metrin etäisyydelle.
Päärakennuksen itään päin suuntautuva etupiha sisällytetään osana päärakennuksen tonttia.
Tonttien vuokra-ajaksi kaavaillaan
50 vuotta.

Rakennukset on suojeltu rakennussuojelulain nojalla 1993.
Puiston rakennelmat (Jääkellari,
Ruumiskellari) jäävät kaupungin
omistukseen.
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Korjaus ja y l l ä p ito

Korjausperiaatteet on tarkemmin
kuvattu Lapinlahti 360 -ehdotuksessa. Korjaustoimet toteutetaan
yhteistyössä rakennusten käyttäjien
kanssa, osallistavana ja kuntouttavana sosiaalisena hankkeena.
Alkuperäinen huonejako säilytetään, ja lisätyt väliseinät puretaan.
Keskiosat ja käytävät restauroidaan.
Ylikorjaamista vältetään. Kunnostusmenetelmät hyödyntävät koeteltua alkuperäistä rakennustekniikkaa
ja materiaaleja.
Rakennuksissa on korjausvelka.
Kunnostus ja täten perustamiskustannukset jaksotetaan viiden vuoden
ajalle (2021-2025). Kunnostus alkaa
matalista siivistä ja Venetsiatalosta.
Peruskorjauksen ja restauroinnin
jälkeen rakennuksen hoito tapahtuu jatkuvana kunnossapitona PTSsuunnitelmaan pohjautuen.

Perustamiskustannukset (alv 0%)
Päärakennus
rakennuttaminen 		
rakennustekniset työt
LVI-työt 		
sähkötyöt 		
hankevaraukset 		

1,3 M€ (10 %)
7,8 M€ (62 %)
0,9 M€ (7 %)
1,0 M€ (8 %)
1,6 M€ (13 %)

Päärakennus yhteensä

12,6 M€

Venetsiatalo

3 M€

Huoltorakennus (sauna)

1 M€

Rakennukset yhteensä

Ylläpitokustannukset (sis. alv)
Lämmitys (toteutuneen kulutuksen mukaan) – 1,57 € /m2/kk		
Vesi – 0,1 € /m2/kk		
Kiinteistöhuolto – 0,5 € /m2/kk		
Jatkuva kunnossapito – 2,5 € /m2/kk		
Tonttivuokra – 0,8 € /m2/kk 		

113 000 €/v
7 200 €/v
36 000 €/v
180 000 €/v
57 600 €/v

Yhteensä – 5,5 € /m2/kk		

400 000 €/v

Laskennallinen neliömäärä 6000 m2. Vuoden 2021 hintataso.

16,6 M€
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V ii d e n vuo d e n k orjausvai h e e n tu l o - ja m e noarvio ( 2 0 2 1 - 2 0 2 5 )

Tulot
Vuodet 2021-2025 yhtiövastiketulot
Päärakennus 2021-2025
Venetsiatalo 2022-25
Huoltorakennus (sauna)
Terapiatalo
Omenapuutalo

3,7 M€
0,7 M€
0,16 M€
0,1 M€
0,06 M€

Tulot yhteensä/5 v.
Vieras pääoma		

4,7 M€
16,9 M€

Yhteensä		

21,6 M€

Yhtiö maksaa vieraan pääoman
takaisin 25 vuodessa (oletuksena 3%
korko).
Yhtiön pääomittaminen ei tällä
hetkellä ole julkinen tieto. Mikäli
kaupunki tulee mukaan kiinteistöosakeyhtiöön 1/3 osuudella, neuvoteltuna on 2/3 rahoitus. Nämä
yleishyödylliset rahoittajat (KOY:n
tulevat osakkaat) eivät halua tulla
julkisuuteen nyt, vaan odottavat kaupungin päätöksiä.
Osa tiloista jäävät kiinteistöosakeyhtiön omaan hallintaan, mm Venetsia-talo, josta tehdään pitkäaikainen
vuokrasopimus Svenska Kulturfondenin kanssa ”Artists in Residence”toimintaan.
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La p in l a h ti - s ä ä ti ö

Säätiön tarkoituksena on edistää
helsinkiläisten mielenterveyttä tukemalla Lapinlahden sairaalan rakennusten ja puiston käyttöä mielenterveyden edistämisen keskuksena.
Säätiö on yhtenä osakkaana
perustettavassa KOY:ssä. Toimintaansa varten säätiö kerää avustuksia
kansalaisilta ja yhteisöiltä.

Säätiön peruspääoma on 50 000
euroa, johon pyydetään osallistumaan yhtä suurella osuudella
• Duodecim-seura
• Folkhälsan
• MIELI Suomen
Mielenterveys ry
• Pro Lapinlahti ry
• Y-säätiö sr
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