
Lapinlahden mielisairaala Helsingissä sai runsaan tuhannen ihmisen symbolisen suojamuurin ym-
pärilleen 20. toukokuuta 2000. Helsingin Sanomien (21.5.) mukaan ajatus muurin pystyttämi-
sestä syntyi, kun nuori näyttelijä Jussi Lehtonen ja teatteriopiskelija Anna Krogerus alkoivat sel-
vittää, miksi Lapinlahden sairaala aiotaan lakkauttaa. Kävi ilmi, että kyse on ns. kiinteistöjalos-
tuksesta: Lapinlahden arvokiinteistöt halutaan tuottavampaan käyttöön. Hankkeen käynnistäjää
ja ajajaa ei kuitenkaan millään tahtonut löytyä:

”Haastattelimme poliitikkoja, sairaalahallinnon virkamiehiä, Lapinlahden omia työntekijöitä
ja potilaita. Virkamiehet ja poliitikot sälyttivät vastuuta toistensa harteille. Kukaan ei ota vastuuta,
ellemme me tee sitä itse.”

HS:n toimittaja löysi suojamuuripäivänä paikalta myös emeritusprofessori Kalle Achtén, jon-
ka mielestä ”psykiatriaa potkitaan päähän toistamiseen. Ensin pudotettiin maan 22 000 hoito-
paikan määrä 6 000:een ja luvattiin sijoittaa säästyneet voimavarat avohoitoon, mutta näin ei ole
tapahtunut. Nyt yritetään upottaa maan psykiatrian lippulaiva. Tämä on brutaalia ja alkeellista”.

Lapinlahden sairaalaa yritettiin lakkauttaa edellisen kerran kymmenen vuotta sitten. Entisten
potilaiden perustama Pro Lapinlahti -yhdistys onnistui silloin torjumaan hankkeen.

Nykyinen vaihe käynnistyi, kun Helsingin kaupunki joulukuussa 1999 osti sairaalan ja sen maat
silloiselta Helsingin Yliopistolliselta Keskussairaalalta (HYKS). Kauppahinta viiden hehtaarin
kiinteistöstä oli 25 miljoonaa markkaa. Helsingin kiinteistövirasto vuokrasi kuitenkin tilat saman
tien uudelle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS) vuoden 2003 loppuun saakka.
Tämä HUS myös on se instanssi, joka tulee päättämään, säilyykö Lapinlahti sairaalana. HUS:n
sisällä Helsingin kaupungilla on vahvasti sananvaltaa, vaikkei sillä yksinkertaista enemmistöä päät-
tävissä elimissä olekaan.

Tämän lehden ilmestyessä seuraava siirto on todennäköisesti jo tapahtunut. HUS:n asettaman
psykiatrisen hoidon tulevaisuutta pohtivan työryhmän oli määrä antaa Helsinkiä koskeva ehdo-
tus 11. kesäkuuta. Uuttamaata koskevan esityksen pitäisi valmistua syyskuussa.

Kulissien takana suunnitelmat Lapinlahden alueen tulevasta käytöstä ovat todennäköisesti jo
hahmottuneet. HUS tehnee päätöksensä pikavauhtia ja Helsingin kaupunki on HS:n jutun mu-
kaan ilmoittanut, että Lapinlahden alueen kaava laaditaan vielä tämän vuoden aikana. Toistaiseksi
alue on rakennuskiellossa.

Mikä puoltaisi Lapinlahden säilyttämistä mielisairaalana?
Ensinnäkin se on 159-vuotiaana Euroopan vanhin edelleen toimiva mielisairaala, jonka olen-

naisena osana on alusta alkaen ollut kaunis puisto. Kuten Eeva Pyörälä YP:n toisessa numerossa
(2/98) kuvasi, sairaalarakennukset olivat kiinteä osa autonomisen Suomen uuden pääkaupungin
monumentaalikeskustaa, jonka suunnittelun keisari Aleksanteri I käynnisti pian Suomen sodan
jälkeen. Yliopiston klinikat sijoitettiin yliopiston ja samalla Senaatintorin läheisyyteen, Lapin-
lahden sairaala taas ulkomailta saatujen mallien mukaan silloisen kaupungin reunalle, rauhaisaan
ja luonnonkauniiseen ympäristöön. Siksi Lapinlahden sairaalan on piirtänyt sama arkkitehti
kuin muutkin monumentaalikeskustan rakennukset: Carl Ludvig Engel.
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PÄÄKIRJOITUS

OIKEUS HAAVOITTUA



”Lapinlahden syntyvaiheet muodostavat suomalaisessa hulluuden historiassa käänteen, jossa
hulluudesta tuli mielisairautta. Lapinlahden perustamista edeltävällä ajalla varsinaisesta hoidos-
ta ei voida puhua. Mielen sairauksia pidettiin parantumattomina, joten ’houruiksi’ todetut py-
rittiin eristämään pysyvästi säilytyslaitoksiin”, Pyörälä kirjoittaa. 

Toinen syy on symbolinen, ja sellaisena ehkä ensimmäistä tärkeämpi. Jos ensin autonomisen
ja sitten itsenäisen Suomen pääkaupungin monumentaalikeskustan olennaiseksi osaksi juurtunut
ja sellaisena – Kalle Achtén sanoin – ”maan psykiatrian lippulaivaksi” kiteytynyt instituutio lak-
kautetaan, lohkaistaan kansakunnan tajunnasta irti se, minkä Aleksanteri I onnistui siihen lii-
maamaan: mielen järkkymisen mahdollisuus. Jos 1800-luvun venäläinen keisari kykeni hah-
mottamaan ihmisen olennoksi, joka saattaa elämän menossa rikkoutua, mielen herkkyyden pi-
täisi jo olla selviö modernin riskiyhteiskunnan päättäjille. Jos Lapinlahti mielisairaalana revitään
irti monumentaalikeskustasta, viedään samalla kilpailuyhteiskunnan rattaissa koko ajan kiihtyvällä
vauhdilla pyöriviltä suomalaisilta symbolisesti ”oikeus haavoittua”, kuten suojamuuri-liikkeen toi-
nen alullepanija Jussi Lehtonen on oivaltanut.

Ja jos lakkauttamispäätös tehdään vuonna 2000, jolloin Helsinki on yksi Euroopan kulttuuri-
kaupungeista, päätöksen symbolinen merkitys moninkertaistuu.

Lapinlahden hamuajaksi on yleisesti, julkisuudessakin, ounasteltu jättiyhtiö Nokiaa, joka on ra-
kentanut läheisen Ruoholahden alueen jo lähes täyteen massiivisia toimistorakennuksia. Jos näin
ei kuitenkaan ole, Nokian johto saisi mahtavan option ilmoittautumalla pontevasti Lapinlahden
säilyttäjien joukkoon. Option nopeasti kasvavaa arvoa tosin ei voisi ulosmitata rahassa, mutta sen
sijaan yhtiön nauttimassa yleisessä arvonannossa.

MATTI VIRTANEN
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