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Opinnäytetyöksemme suunnittelemme Potilastukipiste OLKA:n uudet toimitilat 
Meilahden Kolmiosairaalaan. Työmme toimeksiantajana toimii Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiiri eli HUS. 

Potilastukipiste OLKA on HUS:n ja järjestöjen yhteistoimintapaikka, jossa palvellaan 
potilaita, heidän läheisiään ja sairaalan henkilökuntaa. OLKA tarjoaa vertaistukipal-
veluita ja  aikaa kohdata kasvokkain. 

Työssämme perehdymme millaisten elementtien kautta voimme vaikuttaa positii-
visesti paranemisprosessiin ja suunnitella käyttäjien tarpeita palveleva tila. Värit ja 
vihersisustaminen ovat merkittävässä roolissa työssämme. 

Suunnittelumme tueksi olemme keränneet tietoa millaisten asioiden välityksellä 
voidaan vaikuttaa positiiviseen tilakokemukseen. Tavoitteenamme on suunnitella 
edellä mainittuja elementtejä apuna käyttäen OLKA:lle omanlaisensa persoonalli-
nen tila, joka on helposti tunnistettavissa. 



Keywords: HUS, Patient support point OLKA, interior architecture, design

Patient support point OLKA
Metropolia University of Applied Sciences
Degree programme in design
Interior architecture
Bachelor´s thesis in interior architecture
Josefiina Forss
Jonna Teerioja
Spring 2015
86 pages

Abstract

As our theses we are designing new low-threshold meeting place for patient sup-
port point OLKA to Meilahti Triangle Hospital. Commission was appointed to us 
by HUS - The Hospital District of Helsinki and Uusimaa.

Patient support point OLKA is HUS and its co-operating organizations collabo-
ration point, where they serve patients, their relatives and hospitals faculty. OLKA 
provides peer support services and time to meet up face to face.

In our theses we studied what kind of elements are needed to have a positive im-
pact to recovery prosess and also design a space which serves the end user group’s 
needs. Colors and interior plantscaping have considerable role in our theses.

To support our design we gathered information from things which effect positively 
to ones experience from the space. Our goal is to design a unique, personal and 
easily identified space to OLKA by using previously mentioned elements as our 
guide lines to our design work. 



1. Johdanto
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Kuva 1. http://www.angelinthenorth.com/2014/09/10/dream-office-space/

Suunnittelemme opinnäytetyöksemme OLKA-potilastukipisteen uudet toimitilat 
Meilahden Kolmiosairaalaan. 

Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia sisustusarkkitehtuuristen ratkaisujen avulla 
keinoja, joilla sairaalatilaan voidaan luoda työntekijöitä ja potilaita palveleva tila, jolla 
on myös paranemista tukeva vaikutus. Opinnäytetyössämme tarkastelemme myös 
lohdun ja tuen merkitystä paranemisprosessin kannalta ja sen välittämistä konk-
reettisen tilan kautta. 

Terveys on koko ajan muuttuva tila, johon vaikuttavat sairaudet ja fyysinen ja sosi-
aalinen elinympäristö, mutta ennen kaikkea ihmisen omat kokemukset ja hänen ar-
vonsa ja asenteensa. Onkin selvää, että ympäristö ja tilat, joissa elämme vaikuttavat 
meihin monin eri tavoin. Ne voivat joko edistää terveyttämme, hyvinvointiamme ja 
elämänlaatuamme tai heikentää niitä.
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Kuva 2. http://www.angelinthenorth.com/2014/09/10/dream-office-space/



2. HUS projektin toimeksiantajana

2.1 Toimeksiantaja

2.2 Toimeksianto

Opinnäytetyönämme suunnittelemme OLKA-potilastukipisteelle uuden vastaanot-
topisteen Meilahden kolmiosairaalaan. Suunnitelma sisältää myös OLKA:n uusien 
tilojen yhteydessä olevan terassitilan suunnittelun. 

Potilastukipiste OLKA on HUS:n ja järjestöjen yhteistoimintapaikka, jossa palvellaan 
potilaita, heidän läheisiään ja sairaalan henkilökuntaa. Suunnitelma tehdään Kolmi-
osairaalan aulatilaan. 

Tilaa tulee voida käyttää mm. vertaistukipisteenä, paikkana vapaaehtoisille sekä 
sairaalaoppaille. Tavoitteena on, että Potilastukipiste OLKA koordinoi sairaaloiden 
vertais- ja vapaaehtoistoimintaa kolmiosairaalaan suunniteltavista tiloista. Alueella 
olisi yksi Potilastukipiste OLKA, mutta sairaalakohtaisia kevyempiä vertaistukipistei-
tä olisi useissa aulatiloissa. 

OLKA:n työntekijät ovat esittäneet suunnittelutyölle tietynlaisia vaatimuksia ja toi-
veita tilaansa ajatellen. Paikan tulisi mm. olla mahdollisimman rauhallinen ja suo-
jainen, jossa OLKA:n sairaanhoitajat voivat työskennellä ja ottaa vastaan OLKA:n 
asiakkaita. Piste voi olla huone tai modulaarinen rakennelma, joka rajaa tilan sairaa-
lan muusta aulassa. Suunnitelmassa tulee myös huomioida rakennelman monistet-
tavuus.
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Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piiri, eli HUS. 

HUS on Suomen suurin sairaanhoitopiiri. HUS-kuntayhtymän palveluksessa on 21 
700 henkilöä ja HUS-kuntayhtymällä on 21 sairaalaa. Lisäksi HUS hoitaa potilaitaan 
Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa. HUS:n erikoissairaanhoito on Uudellamaalla 
organisoitu 24 kunnan alueella viideksi sairaanhoitoalueeksi. 

Työmme sijoittuu Meilahteen. Meilahden alueella toimii tornisairaala, kolmiosairaala, 
Syöpätautien klinikka, Silmä-korvasairaala, Lastenklinikka, Lastenlinna, Naistenklinik-
ka, Psykiatrian poliklinikat sekä Haartmanin sairaala (Helsingin kaupunki). Lisäksi 
alueella on HUS:n hallintokeskus, materiaalikeskus, palvelukeskus, voimakeskus ja 
kiinteistöhuolto (http://www.hus.fi/hus-tietoa/Sivut/default.aspx).
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Julkiset tilat, erityisesti sairaalaympäristö on aina kiinnostanut meitä molempia opin-
näytetyön aiheena. Se on haastava ja opettava suunnittelukohde, joka vaatii meiltä 
suunnittelijoina paneutumista ja antautumista aiheelle. 

Suunniteltava tila sijoittuu Kolmiosairaalan aulatilaan, ajatuksenamme on toteuttaa 
tila tilan sisälle.  Aula, kuten koko muukin rakennus, edustaa arkkitehti Paatelan 
omaa vahvaa arkkitehtonista tyyliä. Tämä seikka asettaa meille sekä mielenkiintoisen 
että haastavan asetelman suunnittelutyölle. 

Tilan tulee palvella suurta käyttäjäryhmää, joka asettaa työlle myös omat haasteen-
sa. Tilan värien ja materiaalien on miellytettävä kaikkia käyttäjiä ja oltava samaan 
aikaan sekä neutraalit että kutsuvat. 

Suunnittelussa otamme huomioon tilojen funktion ja jätämme tilaa myös visuaalisil-
le elementeille. Pyrimme suunnittelutyössämme mahdollisimman ekologisiin ratkai-
suihin, unohtamatta hyvää työergonomiaa ja tilojen esteettistä ilmettä. Materiaalien 
käytössä huomioimme helppohoitoisuuden ja miellyttävyyden, sekä sairaalaympä-
ristöön sopivuuden. Värivalinnoilla on myös suuri merkitys suunniteltavaa tilaa aja-
tellen, niiden kautta voimme vaikuttamaan tilojen tunnelmaan ja olemukseen.

Uskomme prosessin opettavan meille millaista on tehdä yhteistyötä suuren organi-
saation kanssa ja miten julkistentilojen suunnittelu poikkeaa kotiympäristöistä. Työn 
laajuus ja vaativuus on hyvä lopetus opinnoillemme ja startti tulevaan työelämään. 

2.3 Omat lähtökohdat



10

3. Kohde

3.1 Kolmiosairaala

Meilahden kolmiosairaala on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin uusin sai-
raala, jonka käyttö alkoi marraskuussa 2010. Sairaala toimii tiiviissä yhteistyössä vie-
reisen Meilahden tornisairaalan kanssa ja sairaaloilla on yhteinen pääsisäänkäynti.

Sairaalan nimi tulee rakennuksen ja sisäpihan muodosta. Rakennuspaikan koko ja 
muoto määritti tarkasti rakennuksen muodon. Muodosta seuranneita mitoituksel-
lisia vaatimuksia ratkottiin niin, että joka kerroksesta tuli itsenäinen toiminnallinen 
kokonaisuus, kerroksia on seitsemän. 

Rakennuksen suunnittelussa on pyritty luomaan inhimillinen ilmapiiri, jossa tavoit-
teena on rauhoittaa potilasta (http://www.projektiuutiset.fi/fi/artikkelit/kolmiosai-
raala).

Kolmiosairaala on osa Hyksiä, Helsingin yliopistollista keskussairaalaa. Sairaalassa 
vuodeosastoilla hoidetaan kardiologian, neurologian, infektiosairauksien, hemato-
logian ja sisätautien sekä maksa- ja elinsiirtokirurgisia potilaita. Kolmiosairaalaan 
on keskitetty valtakunnallisesti kantasolujensiirtotoiminta sekä systeemisten reu-
masairauksien konsultaatiopalvelu. Kolmiosairaalan neurologinen yksikkö vastaa 
aivohalvauksen liuotushoidon telelääketieteestä maanlaajuisesti. Kolmiosairaalassa 
on useiden erikoisalojen poliklinikoita sekä tutkimusta ja hoitoa tukevia toimintoja 
kuten laboratorio- ja kuvantamispalvelut, hyytymishäiriöyksikkö, dialyysihoitokeskus 
Delta ja dialyysiopetuskeskus (http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/meilahden-
kolmiosairaala/sivut/default.aspx?redirected=1).



11

Kuva 3. http://news.cision.com/fi/pohjoisranta-burson-marsteller-oy/i/hyks--meilahden-sairaala,c141789

Tarkoituksemme on suunnitella OLKA-potilastukipisteelle uudet toimitilat kolmio-
sairaalan ensimmäisen kerroksen 87.6 m² aulaan sekä uudistaa sen oheen sijoittu-
van terassin ilme ja edesauttaa samalla sen käyttämistä. 

3.2 Kohteiden esittely ja nykytila
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Aula on avoin ja valoisa tila. Sinne näkee lähes suoraan sairaalan sisäänkäynnin luota. 
Aulasta on käynti tilavalle ulkoterassille, joka on nykyiseltään melko vähäisessä käy-
tössä., kuten itse aulatilakin. 

Aulaan pääsee päivisin paljon kaunista luonnonvaloa, suurien lasi-ikkunoiden ansi-
osta. Iltaisin ja pimeänaikaan valaistus on hoidettu seiniin kiinnitettyjen valaisimien 
avulla, joita on asennettu molemmin puolin tilaa. Tilassa on myös pitkä kasviallas, 
joka ulottuu koko toisen seinän pituudelle. Kasvialtaan jakaa siihen asennettu penk-
ki, sekä pieni koppi, joka lienee tarkoitettu puheluita ja muita yksityisyyttä vaativia 
toimia varten. Koppi on selvästi varsin vähäisessä käytössä. 

Tilassa on tällä hetkellä kolme istuinryhmää, jotka koostuvat harmaista melko ras-
kaista istuinkalusteita sekä puisista pöydistä. 

Tila on arkkitehtonisesti kaunis, mutta mikään sen nykyisestä sisustuksesta ei ole 
luokseen kutsuvaa tai kaunista. Tila ei myöskään nykyisellään palvele uutta käyttö-
tarkoitustaan. 
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3.3 Käyttäjät

3.4 Käyttäjien tarpeet

Työntekijän toiveet tilaa ajatellen:

- Toimiva työpiste, ainakin kahdelle työntekijälle
- Säilytystilaa työvälineille, esim. lukollinen kaappi kahdelle kannettavalle tietoko-
  neelle, pöytäprintterille ja mapeille
- Erillinen toimiva hylly kansioille, jotka sisältävät esitteitä, toimintaohjeita ja tietoa 
  potilaille sekä heidän omaiselleen
- Asiakkaiden vastaanottopiste
- Toive minikeittiöstä
- Iloinen värimaailma, joka tukeutuu OLKA:n teemaväreihin

Potilaan ja omaisen toiveet tilaa ajatellen:

- Helposti löydettävä tila
- Tiedot helposti saatavilla ja esillä  
- Mukava oleskelu 
- Mahdollisuus käyttää myös parveketta
- Rauhallinen ja miellyttävä ympäristö, jossa keskustella luottamuksellisista asioista
- Iloinen ja rauhallinen värimaailma

Suunniteltavien tilojen tulevia käyttäjiä ovat: OLKA-potilastukipisteen työntekijät, 
vapaaehtoiset ja sairaalaoppaat, potilaat ja heidän omaisensa, sekä monet muut 
sairaalassa vierailevat henkilöt. Tilan käyttäjäryhmä on siis laaja ja vaihteleva. Tämä 
seikka on tärkeää huomioida suunnittelutyössä, jotta tiloista saadaan käyttäjiä pal-
veleva ja miellyttävä kokonaisuus. 
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OLKA palvelee tällä hetkellä Meilahden tornisairaalan kolmannen kerroksen aulati-
loissa. OLKA:n toiminnan vakiintuessa, työntekijät tarvitsevat kunnollisen työtilan ja 
vakituisen paikan potilastukipisteelle.

Nykyiset tilat tornisairaalassa ovat ahtaat ja huonosti esillä. Tilat eivät nykyisellään 
erotu riittävästi muusta ympäröivästä tilasta ja jäävät näin ollen helposti huomaa-
matta. OLKA:n työntekijöiden työpiste on sijoitettu ison seinämän taakse, joka suo 
heille työrauhaa, mutta myös piilottaa heidät täysin asiakkailta. Tila on kalustettu 
tumman harmailla, raskailla kalusteilla ja sinne on asetettu runsaasti esille erilaisia 
esitteitä ja lehtiä epäloogiseen järjestykseen. Monen väriset esitteet ja lehdet luovat 
myös osaltaan tilaan sekavaa tunnelmaa. 

Tilassa ei ole rauhallista vastaanottopistettä henkilökohtaisempaa keskustelua var-
ten, eikä tila ulkoisella olemuksellaan kutsu ketään viipymään tilassa pitkään.

3.5 Kehitystarpeet 
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4. OLKA-potilastukipiste 

4.1 Mikä on OLKA?

Kuva 4. http://www.residentshield.com/blog/the-essential-senior-renter-checklist/shutterstock_150773027/

Potilastukipiste OLKA on HUS:n ja järjestöjen yhteistoimintapaikka, jossa palvellaan 
potilaita, heidän läheisiään ja sairaalan henkilökuntaa.

OLKA tarjoaa:
-aikaa kohdata kasvokkain.
-terveydenhuollon ammattilaisen tukea.
-ohjausta terveyteen ja sairauksiin liittyvissä asioissa.
-tietoa potilasjärjestöjen toiminnasta.
-potilasjärjestöjen teemapäiviä.
-vertaistukea ja tietoa vertaistuen saatavuudesta.
-opastusta sairaalassa kulkemiseen.

OLKA sijaitsee tällä hetkellä Meilahden tornisairaalan aulassa. OLKA:ssa työskente-
lee terveydenhuollon ammattilaisia. Päiväkohtaisesti OLKAssa toimii myös vapaa-
ehtoisia.
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Useissa sairaaloissa toimii OLKA:n kaltaisia toimipisteitä. Niitä löytyy niin Suomesta, 
kuin muualtakin maailmalta. Pisteitä on toteutettu eritasoisesti ja on hienoa huoma-
ta, että HUS haluaa panostaa osaltaan positiivisesti tämän kaltaisen tilan olomuo-
toon. 

Samankaltaisia ominaisuuksia omaavia tiloja, jotka palvelevat eri tarkoitusta löytyy 
runsaasti. Tällaisista tiloista löytyy kuitenkin tarvittavia ominaisuuksia OLKA poti-
lastukipistettä ajatellen. Pyrimme benchmarkauksen avulla kartoittamaan tällaisten 
tilojen hyviä ja huonoja ominaisuuksia.

5. Benchmarking

Kuva 6. http://www.archiproducts.com/en/news/34278/boss-
design-group-launched-soft-office-collection-at-clerkenwell-
design-week.html

Kuva 5. http://www.archdaily.com/137141/university-of-oregon-
john-e-jaqua-academic-center-for-student-athletes-zgf-archi-
tects/uo_jaqua_int_5/

Kuva 7. http://cdn.home-designing.com/wp-content/up-
loads/2013/11/industrial-room-divider.jpeg
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Kuva 8. http://www.contemporist.com/2013/09/06/future-learning-environ-
ments-by-tengbom/

Oma tila

Luonto

Valois
uus

Kuva 9. http://retaildesignblog.net/2014/02/09/activity-based-
office-by-gullsten-inkinen-design-architecture-helsinki-finland/

Kuva 10. http://www.dezeen.com/2015/01/08/dinesen-show-
room-oeo-copenhagen-wooden-planks/

Edellä nähdyistä kuvasarjoista välittyy sellaista rauhallisuutta ja lempeyttä, mitä it-
sekin haemme suunniteltaville tiloille. Luonnonvalo yhdistettynä oikeisiin materiaa-
leihin, muotoihin ja kalusteisiin voi luoda tilasta kuin tilasta kauniin ja harmonisen 
kokonaisuuden. 
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Molemmissa yllä olevien kuvien tiloissa on tietynlainen tunnelma. Tilat eivät sinänsä  
ole epämiellyttäviä tai rumia, mutta ne omaavat tiettyjä elementtejä, jotka tekevät 
niistä luotaantyöntävän oloiset. Ylemmässä kuvassa oleva tila on sisustettu voimak-
kailla väreillä, jotka omaan suunnitelmaamme yhdistettynä saattaisivat aiheuttaa ah-
distusta ja sekavaa tunnelmaa. Alemmassa kuvassa taas värimaailma on kylmä ja liian 
rauhallinen, joka tekee tilasta kolkon ja liian sairaalamaisen. 

Kuva 12. http://subtilitas.tumblr.com/post/66135398985/shigeru-ban-naked-house-saitama-2000-photos

Kuva 11. http://linkarkitektur.com/Prosjekter/IVF-Novum
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6.1 Hoitoympäristö käsitteenä

6. Taustatutkimus

Kuva 15. http://www.viewpictures.co.uk/Details.aspx?ID=149168&TypeID=1

Hoitoympäristö on käsitteenä laaja: siihen katsotaan kuuluvaksi fyysinen, psyykki-
nen ja sosiaalinen osa-alue. Fyysiseen hoitoympäristöön kuuluu ihmisen aineellinen 
ympäristö, kuten tilojen koko ja sijoitus, ulkonäkö, sisustus ja sen luoma tunnelma 
sekä esteettisyys. Ympäristön toiminnallisuus voi joko edistää tai ehkäistä ihmisen 
toimintaa. Se voi lisätä tapaturmien riskiä ja ärsykkeetön ympäristö jättää aivot 
ravinnotta. Eri ympäristöissä käyttäydytään eri tavoin ja käyttäytymistä muunnel-
laan ympäristön antamien vihjeiden mukaan. Fyysinen hoitoympäristö on usein liian 
kolkko. (Jokinen 1995, 6-11; Palohuhta 1995, 16.)

Opinnäytetyössämme paneudumme hyvän ja miellyttävän fyysiseen ympäristön 
luomiseen ja sen vaikutuksiin. Käsittelemme tilan kokemista ja sen vaikutusta ihmi-
sen psyykkiseen ja sosiaaliseen puoleen esimerkiksi värien ja materiaalien kautta. 

Ihmisen kaikki toiminta tapahtuu aina jossakin ympäristössä. Ihminen on jatkuvas-
sa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja toiminnallaan ihminen myös muok-
kaa ympäristöään. Voidaan sanoa, että fyysinen ympäristö on ihmisen toiminnan 
mahdollistaja sekä erilaisten virikkeiden, että myös stressin lähde. (Lauri & Elomaa 
1999,65) Pyrimme omassa työssämme minimoimaan nämä stressin lähteet ja pai-
nottamaan positiiviseen tilakokoemukseen erilaisten visuaalisten elementtien ja vi-
rikkeiden avulla. 
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Kuva 16. http://www.contemporist.com/2013/08/13/vattenfall-headquarters-by-tengbom/te_130813_08/

Vaikka suunniteltava tila ei varsinaisesti ole hoitotila, eli tilassa ei suoriteta mitään 
operaatioita, sijoittuu se kuitenkin hoitoympäristön keskelle ja sillä on niihin kiinteä 
side. Julkisena tilana sen tulee palvella suurta käyttäjäryhmää ja vastata sekä toimin-
nallisesti että visuaalisesti kaikkien käyttäjien tarpeita.

Ympäristön hyvyys on moniulotteinen käsite, jolla on silmiinpistävien näkökulmien 
lisäksi myös piileviä merkityksiä. Hyvyys onkin riippuvainen kontekstista sekä arvioi-
jista sekä arvioijan kriteereistä. Viime kädessä hyvyys riippuukin paikan ja asianmu-
kaisten mielikuvien vastaavuudesta. (Horelli, Seppo,1981,95.) Omassa opinnäyte-
työssämme pyrimme vaikuttamaan ja luomaan nimenomaan positiivisia mielikuvia 
suunniteltavan tilan käyttäjille.

Monet tutkimukset osoittavat että alhainen äänitaso, rauhallinen värimaailma, viher-
kasvit ja luonnonvalo tilassa edesauttavat paranemista. Sairaalamaisen vaikutelman 
pehmentäminen tällaisten elementtien kautta parantaa hoitoympäristön viihtyisyyt-
tä ja parantaa käyttäjä kokemusta. 

6.2 Johtopäätökset hyvän hoitoympäristön piirteistä
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OLKA-potilastukipisteen käyttäjiä ajatellen vastaanottavuus ja sen toteuttaminen on 
erityisen tärkeää ja yksi hyvän ja toimivan hoitoympäristön piirteistä. On erityisen 
tärkeää, etteivät asiakkaat tunne yksinäisyyttä tai pelkoa tilassa vieraillessaan, vaan 
tila on ulkoiselta olemukseltaan kutsuva ja lämmin. Tämä on tärkeä seikka myös 
paranemisprosessin kannalta. 

Monet potilaat ja tukipisteessä vierailevat henkilöt saattavat kokea sairaalaympä-
ristön vieraaksi ja pelottavaksi. Sairaalaympäristössä onkin monia asioita, jotka ovat 
omiaan aiheuttamaan mm. stressiä, levottomuutta ja pelontunnetta. Pyrimme si-
sustusarkkitehtuurin ja muotoilun avulla puuttumaan näihin seikkoihin ja luomaan 
OLKA:lle oman näköinen tila, joka poikkeaa tarpeeksi muusta sairaalaympäristöstä.

Esteettisyys näyttelee omaa tärkeää rooliaan tilaa suunniteltaessa. Tilassa onkin hyvä 
olla elementtejä, jotka lisäävät kauneutta, väriä, mukavuutta, sekä sosiaalista vuoro-
vaikutusta sekä yksityisyyttä. Tilan fyysiseen suunnitteluun kuuluu mm. tilan suuruus 
ja järkevä jäsentely, huonekalujen määrä ja sisustus sekä ympäristön stimuloiva luon-
ne. Kun tila suunnitellaan aisteja oikein stimuloivaksi ympäristöksi, tukee se samalla 
hoitoa ja edesauttaa paranemisprosessia ja kuntoutumista sekä tarjoaa lohtua sitä 
kaipaavalle. 

Fyysinen hoitoympäristö on toiminnallinen, yksilöllinen ja sosiaalinen kokonaisuus. 
Se on myös erilaisten virikkeiden lähde, ja se joko edistää tai rajoittaa hoidettavan 
ihmisen toimintaa, tukee hänen identiteettiään sekä vaikuttaa hänen sosiaaliseen 
rooliinsa. Hyvä fyysinen ympäristö tarjoaa mahdollisuuden toiminnalle ja vaikuttaa 
elämysten syntymiseen, potilaan ja hoitajan väliseen vuorovaikutukseen sekä poti-
laan toimintaan. Fyysisen ympäristön hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa poti-
laan fyysiseen aktiivisuuteen. (Jokinen 1995, 10; Lauri & Elomaa 1999, 65; Eriksson, E. 
& Karhu-Hämäläinen 2000, 250-251; Elo 2006, 38.)
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Harva arkkitehti tai sisustussuunnittelija ajattelee tai tietää riittävästi miten raken-
nettu ympäristö lopulta vaikuttaa tilan käyttäjiin. Tilat joissa ihmiset viettävät paljon 
aikaa, vaikuttavat oleellisesti heidän elämänlaatuunsa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa. 
Tilat muokkaavat ihmisiä ja heidän elämäntapojaan väistämättä. 

Tilan vaikutus ihmiseen on usein voimakasta, vaikka käyttäjä ei sitä itse tiedostaisi-
kaan. Värien, valaistuksen ja materiaalien avulla voidaan vaikuttaa moniin eri asioihin, 
kuten stressiin, keskittymiskykyyn ja väsymykseen, joko positiivisella tai negatiivisella 
tavalla. 

Pyrimme opinnäytetyössämme todentamaan niitä seikkoja, jotka tukevat ajatusta 
siitä, että tila vaikuttaa käyttäjiensä hyvinvointiin, terveyteen ja elämänlaatuun ja että 
teoriassa kaikista tiloista olisi mahdollista tehdä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä.

6.3 Tilan vaikutus paranemisprosessiin

Kuva 22. http://homemydesign.com/tag/japanese-interior-design/
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6.4 Lohdun ja tuen merkitys

Kuva 20. http://mi9.com/wallpaper/holding-an-
egg_35728/

Kuva 18. http://www.google.de/reader/
view/?hl=de&tab=wy

Kuva 17. http://www.guardian.co.uk/science/2010/
may/12/marrying-younger-man-woman-mortality

Kuva 21. http://theyellowlamp.blogspot.
com/2010/07/big-knit.html

Kuva 19. http://feefeern.com/2012/11/18/7624/

Potilaan henkinen tukeminen on tärkeä osa paranemisprosessia. Vakava sairaus he-
rättää usein ajatuksia menettämisestä, tuskasta ja jopa kuolemasta. Tällaiset ajatukset 
ovat pelkoja, jotka asuvat jokaisen mielessä ja niiden kohtaaminen yksin on vaikeaa, 
jopa lohdutonta. 

Ilman lohtua ja oikeanlaista tukea on vaikeaa päästä rankkojen kokemusten yli. Toi-
selta ihmiseltä saadun lohdun avulla on helpompi selviytyä ja jatkaa eteenpäin. Lä-
heisten apu ja tuki on paras lohtu monille sairauden kanssa kamppaileville. Järjes-
töjen kautta voi myös saada oman tukihenkilön, sekä osallistua tapaamisiin, joissa 
on mahdollista jakaa omia kokemuksiaan ja sanoa pelkojaan ääneen muiden saman 
asian kanssa kamppailevien kesken. Toisten hyväksyntä ja ymmärrys vievät henkistä 
paranemisprosessia eteenpäin. (http://www.cancer.fi/potilaatjalaheiset/neuvonta-
kuntoutus/tukiryhmat/).

Lohdun saaminen erilaisten tuntemusten, kuten lämmön, painon ja kosketeltavien 
materiaalien kautta, on myös merkityksellistä hyvän olon ja mielen ylläpitämisen 
kannalta. Tietynlaiset pinnat, värit ja muodot huokuvat empatiaa ja ystävällisyyttä. Ne 
kutsuvat luokseen ja tarjoavat etsimäämme hyvän olon tunnetta ja lohtua. Lohdun 
antaja määräytyy usein omien mieltymyksiemme mukaan, mutta tietyt materiaalit ja 
muodot viestivät lohtua selkeämmin kuin toiset.

Tunne

Kosket
us

Värit
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6.5 Värien vaikutus

Kaupunkilaistuneet yhdyskunnan ihmisellä on yleisesti se peruskäsitys, että värit ovat 
olemassa vain kauneussyistä: ne ovat taiteilijoiden omaisuutta, joka joskus saattaa 
miellyttää maallikonkin silmää. Tämä on kuitenkin täysin vääristynyt käsitys, sillä mitä 
vähemmän työpaikkamme ja asuntomme ovat välittömässä kosketuksessa luon-
toon sitä tärkeämpää on käyttää värejä täyttämään syntynyttä tyhjiötä.  Värien mer-
kitys ihmisen terveyteen on joko välittömästi tai välillisesti todettu tosiasia. (Rihlama, 
Seppo, 1990, 13)

Värillä voi vaikuttaa moniin asioihin, kuten tilan tunnelmaan ja olemukseen. Väri voi 
olla tunnelmaltaan kylmä tai lämmin, myös jotain niiden väliltä. Toiset värit kutsuvat 
meitä luokseen ja toiset varoittavat lähestymästä niitä. Luonnosta löytyy paljon täl-
laisia esimerkkejä, vaikkapa myrkylliset matelijat. 

Kuva 23. http://www.alldoing.com/modern-contemporer-home-and-office-online-interior-
design/commercial-virtual-lobby-furniture-and-interior-decorating/
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Kuva 24. http://www.archdaily.com/469722/meraki-now-cisco-offices-studio-o-
a/52df3125e8e44ed069000138_meraki-now-cisco-offices-studio-o-a_oplusa_meraki_0044-jpg/

Värivalinnoilla on siis suuri merkitys tilan lopullista ulkonäköä ja toimivuutta ajatel-
len. Halusimme valita värejä, jotka mielestämme viestivät parhaiten ystävällisyyttä, 
lohduntunnetta ja lämpöä. Oikeiden värivalintojen kautta on mahdollista vaikuttaa 
ihmiseen psyykkisesti ja sitä kautta myös fyysisesti. Väreillä voidaan luoda illuusioita ja 
mielikuvia eri tunnetiloista ja tunnelmista. Värivalinta vaikuttaa myös tilan muotoilu-
un, korostamalla tai vaimentamalla sen muotoa. (Rihlama, Seppo, 1993, 39,67-78)

Huttusen (2005,42) mukaan värisuunnittelu on hallittu ja luova ajatustapahtuma, 
jossa etsitään tarjolla olevista vaihtoehdoista käyttökelpoisinta. Hyvin suunniteltu 
väriympäristö tuottaakin tavoiteltuja vaikutuksia ja elämyksiä ilman, että itse värejä 
edes tietoisesti huomataan. 

Yleisesti värit ja väreihin yhdistetyt mielikuvat mielletään makuasioiksi ja henkilö-
kohtaisiksi kokemuksiksi. Yksilön tunnekokemuksiin saattaa liittyä usein myös tiettyjä 
värejä tai väriyhdistelmiä. Hyvässä värisuunnitelmassa suunnittelija on tunnistanut 
omat väreihin liittyvät assosiaationsa, ja ymmärtää ettei niin sanotuille makuasioille 
ole syytä antaa ylivaltaa (Huttunen 2005,42).
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Kuva 28. http://www.panic.com/blog/the-panic-office/

Kuva 29. http://www.healthcaredesignmagazine.com/article/photo-tour-
cohen-children-s-medical-center

Kuva 30. http://www.robartsinteriors.com/en/portfolio?func=view
category&catid=69

Kuva 27. https://www.pinterest.com/pin/548172585865300178/
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Sisätilan käyttötarkoitus antaa selvät suuntaviivat suunnittelulle ja ohjaa värivalintoja. 
Värien avulla voidaan myös muuttaa tilavaikutelmaa. Eri väreillä on erilainen vaiku-
tus tilan kokoon, lämpimyyteen sekä ihmisen mielialaan. 

On selvää, että miellyttävällä työympäristöllä on tärkeä merkitys työntekijöiden 
viihtyvyyteen. Sellaisissa tilanteissa, joissa koko työympäristöön ei voida luoda ihan-
teellisia väripintoja, on kiinnitettävä erityistä huomiota erillisiin tiloihin, kuten poti-
lastukipisteeseen. Tukipisteen värityksen tulisi poiketa muusta sairaala ympäristöstä, 
jolloin piste on helposti lähestyttävä sekä havaittavissa. Värillä voidaan myös vaikut-
taa positiivisesti kävijän tuntemukseen pisteessä vieraillessaan.

Julkisissa tiloissa väri on paitsi funktionaalinen elementti, myös viesti. Rakennuksen 
väritys voi liittyä kulttuurisiin arvoihin, muun muassa rakennusperinteeseen, mutta 
se voi myös poiketa totutusta ja vaatia huomiota. Värien viestiarvo liittyy niihin 
mielikuviin, joita se yhdessä muodon ja muiden tekijöiden kanssa kykenee meis-
sä herättämään. Jokainen tila ja tilanne on tässä suhteessa ainutkertainen. (Arnkil, 
Harald, 2007, 239)

Kuva 25. https://homeadore.com/2012/10/16/royal-childrens-hospital/
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Lukuisat tutkimukset osoittavat, että luonto vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykki-
seen hyvinvointiimme. Erityisesti luonnossa liikkuminen vaikuttaa henkiseen hyvin-
vointiimme sekä mielenterveyteen. Luonnossa ja viheralueilla oleskelu vähentää 
stressiä ja sillä on rentouttava vaikutus. Luonto lisää sosiaalista kanssakäymistä ja 
osallisuuden tunnetta. 

Luonnon vaikutukset koetaan eri aistien välityksellä. Kuulo, näkö ja hajuaisti ovat 
kanavia, joiden kautta luontokokemukset syntyvät. Näköaisti on yksi tutkituimmista 
aisteista. Ihminen aistii näön kautta kirkkautta, värejä ja värikylläisyyttä. On löydet-
ty, että vihreän ja sinisen sävyt rauhoittavat, alentavat verenpainetta sekä laskevat 
stressitasoa, kun taas kirkkaat värit kiinnittävät ihmisen huomion kohteeseen. 

Lukuisat tutkimukset ovat todenneet luonnon näkemisen parantavan hyvinvointi-
amme. Esimerkiksi sairaalan potilaiden on todettu toipuvan nopeammin, käyttävän 
vähemmän särkylääkkeitä ja kärsivän vähemmän leikkauksen jälkeisistä komplikaa-
tioista, jos heillä on mahdollisuus nähdä luontoa sairaalan ikkunoista. (https://www.
sitra.fi/julkaisut/muut/Luonnon_hyvinvointivaikutusten_taloudellinen_merkitys.pdf)

Luonnolla on vaikutus myös keskittymiskykyyn ja muistiin. Kasvien läheisyydessä 
oleskelu auttaa ihmisiä keskittymään paremmin työtehtäviinsä niin kotona kuin 
työpaikalla.  Työtiloissa joihin on sijoitettu viherkasveja, työt hoidetaan paremmalla 
tarkkuudella ja niiden tulokset ovat laadukkaampia, kuin tiloissa joissa kasveja ei 
ole.  Luonnon läheisyys sekä kotona että työpaikalla virkistää mieltä ja aisteja sekä 
parantaa henkistä hyvinvointia ja suorituskykyä. (http://ellisonchair.tamu.edu/health-
and-well-being-benefits-of-plants/#.VTSu26ardEQ)

Ihmiset jotka viettävät aikaa enemmän luonnossa tai viherkasvien läheisyydessä 
tuntevat myötätunto ja empatiaa toisia kohtaan, sekä auttavat muita, todennäköi-
semmin kuin henkilöt joka eivät vietä aikaansa luonnon läheisyydessä. Luonto pa-
rantaa ihmisten välisiä suhteita ja kannustaa sosiaaliseen kanssakäymiseen. (http://
ellisonchair.tamu.edu/health-and-well-being-benefits-of-plants/#.VTSu26ardEQ). 

Muun muassa edellä mainitusta syitä koimme, että on ehdottoman tärkeää sisällyt-
tää vihersisustus osaksi suunnitelmaamme. 

6.6 Luonnon voima
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Kuva 31. http://officesnapshots.com/2012/12/05/skanska-sweden-green-office-design/
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Kuva 32. http://www.howtodecorate.com/2013/12/decorating-with-
neutrals-washed-color-palettes/?crlt.pid=camp.KWicoETa853A

Kuva 33. http://www.archdaily.com/296867/barrabarra-office-
damilano-studio-architects/50ad3ec8b3fc4b12780001ac_barra-
barra-office-damilano-studio-architects_a_554425_6_7_8_
fused-jpg/

Kuva 34. http://rodican.com/fabulous-model-of-pediatrician-office/wonderful-natural-modern-pediatrician-office-design-floral-green-atmosphere/
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6.7 Materiaalit

Kuva 36. http://theapartment.dk/2012/09/sofa-9/

Ystävä
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Pehmehä

Rauha
llinen

Kuva 48. http://www.desiretoinspire.net/blog/2013/11/17/blog-favourites-as-of-late.html

Julkinen tila asettaa tietyt vaatimukset materiaaleille, joita tilassa voidaan käyttää. 
Näitä ominaisuuksia ovat mm. paloturvallisuus, kestävyys, ja puhdistettavuus. Mate-
riaalien tulee olla myös allergisoimattomia. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi 
on tärkeää huomioida materiaalien tuntuun, väri ja struktuuri. Nämä ovat seikkoja, 
joiden avulla voimme osaltaan välittämään tilan käyttäjille tietynlaista tunnelmaa.

Materiaalien toiminnallisuus määrittää sen tehtävän, mutta visuaalinen ilme ja tuntu 
kertovat osaltaan sen, kenen tunteisiin materiaali olemuksellaan vetoaa. Materiaali-
en ulkoisella olemuksella on suuri merkitys millaisen ensivaikutelman sen katsojal-
leen antaa. 

Haluamme että valitut materiaalit viestivät osaltaan ystävällisyyttä ja empatiaa ja 
saavat käyttäjänsä tuntemaan olonsa miellyttäväksi ja rennoksi.
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Materiaaleista etenkin puulla on positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Se 
vaikuttaa ihmisiin itsessään ja toisaalta taas mahdollistaa muita positiivisia asioita. 
Puun on todettu vaikuttavan positiivisesti mm. sisäilman laatuun, kosteustasapai-
noon, viihtyvyyteen ja akustiikkaan. Kokonaisvaltainen suunnittelu huomioi myös 
melun, valaistuksen ja materiaalin tunnun.

Materiaalin tuntu on erittäin merkittävä tekijä ihmisille. Puun alhainen lämmön-
johtavuus tekee siitä miellyttävämmän koskettaa kuin kivipohjaiset materiaalit tai 
metallit. Koko sisäympäristön tunnelmalta puutalot ovat erilaisia; sisäilma, akustiikka, 
äänimaailma, luonnollisuus luovat kokonaisuuden, jota on vaikea mittauksilla toden-
taa. Sen toteaa vain kokemalla. (http://www.puuinfo.fi/tiedote/puun-myönteiset-
terveysvaikutukset-huomattu-sairaalarakentamisessa).

Kuva 38. https://www.pinterest.com/pin/564779609494292331/
Kuva 37. http://design-milk.com/modern-office-takes-classic-
building/ekipress-office-estelle-vincent-architecture-1/
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7. Tavoitteet ja rajaus

7.1 Suunnittelutavoitteet

7.2 Rajaus

Opinnäytetyömme keskittyy potilastukipiste OLKA:n uusien toimitilojen sekä nii-
den oheen sijoittuvan terassin sisätilojen suunnitteluun. Toimeksiannon konkreetti-
suuden vuoksi, on myös suunnitelman oltava realistinen ja toteutuskelpoinen. 

Kaluste- ja materiaalivalinnat teemme tarjolla olevia valikoimia apuna käyttäen ja 
osaksi itse suunnitellen. Kirjallisessa osassa keskitymme pääasiallisesti sellaisiin ele-
mentteihin, jotka luovat suunniteltaviin tiloihin haluttua tunnelmaa.

Tavoitteenamme on suunnitella OLKA potilastukipisteelle uudet toimitilat. Tilojen 
tulee vastata sekä toiminnallisesti että visuaalisesti sille asetettuja tavoitteita. Lisäksi 
pyrimme oman ammattitaitomme kautta vaikuttamaan tilan visuaaliseen olomuo-
toon niin, että myös itse tilalla on paranemista tukeva vaikutus. 
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8. Suunnitteluprosessi

8.1 Kontaktien luominen

8.2 Tiedonhankinta

Päätettyämme opinnäytetyömme aiheen, pohdimme haluammeko toteuttaa työn 
konseptitasoisena suunnitelmana, vai lähdemmekö etsimään työlle toimeksiantajaa. 
Koska koimme aiheessamme olevan potentiaalia, otimme itse yhteyttä Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ja tiedustelimme, josko heillä olisi tilausta tämän-
kaltaiselle työlle. Saimme heti erittäin positiivisen vastaanoton ja muutaman päivän 
kuluttua olimme jo sopineet tapaamisen HUS:n arkkitehdin kanssa.  

Tapaamisen yhteydessä selvisi, että HUS:lla toimiva potilastukipiste OLKA tarvitsee 
uudet toimitilat ja työtä ehdotettiin meille. Potilastukipisteen suunnittelu vastasi 
erinomaisesti omia lähtökohtiamme ja otimme työn ilomielin vastaan.

HUS:n arkkitehtien ja potilastukipiste OLKA:n työntekijöiden kanssa työskentely 
oli mutkatonta ja selkeää. Vastaanotto ja asenne meitä kohtaan pysyi läpi projektin 
positiivisena ja kannustavana.   

Aloitimme tiedonhankinnan perehtymällä ensin itse tiloihin, jonka jälkeen rajasim-
me suunnittelutavoiteemme ja lähdimme niiden pohjalta etsimään visuaalista ja kir-
jallista tietoa työmme tueksi. Tiedonhankinta tapahtui suurelta osin Internettiä ja 
kirjoja apuna käyttäen. 
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8.3 Konsepti

Toimeksiantajan tavoite on saada Potilastukipiste OLKA:lle uudet toimitilat Mei-
lahden kolmiosairaalan aulatilaan. Aulatilaa, johon OLKA:n toiminta sijoittuu, ei ra-
kenteellisesti saa muuttaa tai muokata, vaan suunnitelma on toteutettava irrallisilla 
elementeillä. Syy siihen, miksi tilaa ei voida muokata tai sinne ei voida kiinnittää mi-
tään, löytyy siitä että tilaa tulee voida käyttää sairaanhoitotilana katastrofitilanteissa.

Aulatila, sekä sen yhteydessä oleva terassi suunnitellaan sekä toiminnallisesti että 
visuaalisesti vastaamaan potilastukipiste OLKA:n tarpeita.  

Toimeksiannon lisäksi oma lähtökohtamme suunnittelutyölle on saada tilasta myös 
visuaalisesti miellyttävä ja harmoninen kokonaisuus, joka omalta osaltaan vaikut-
taa ihmiseen positiivisella tavalla. Vihersisustus ja oikeat värivalinnat ovat omiaan 
luomaan hyvää tunnelmaa. Tilassa olevien elementtien muoto, koko ja materiaalit 
vaikuttavat myös tilan olemukseen ratkaisevasti. 

8.4 Tilaohjelma

Potilastukipiste OLKA:ssa työskentelee päivittäin kaksi työntekijää, joiden lisäksi pis-
teellä vierailee useita eri käyttäjiä.  Tilassa tulee siis olla työpisteet kahdelle työnte-
kijälle, vastaanottopaikka henkilökohtaista neuvontaa varten, sekä yksi tai useampi 
istuskeluryhmä. Lisäksi tiloihin toivottiin rennompaa oleskelutilaa. 

Aloitimme tilaohjelman suunnittelun, pohtimalla miten eri alueet tilaan sijoitetaan. 
Toimivan ratkaisun löytämiseksi, rakensimme aulatilasta sekä terassista pienoismal-
lin, jossa testasimme erilaisia vaihtoehtoja, erilaisin kalustein ja elementein. 
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Vaihtoehdossa A sijoitimme istuinalueen heti tilan sisääntulon yhteyteen. Istuinalue 
jatkuin siitä rennompana oleskelualueena ja aivan tilan perälle sijoitimme OLKA:n 
työntekijöiden työpisteet. Tämä vaihtoehto tuntui kuitenkin jättävän itse OLKA:n 
liian syrjään, joten päätimme siirtää OLKA:n suoraan sisääntulon yhteyteen.

Vaihtoehdossa B OLKA:n työpiste siis sijoittui heti sisääntulon yhteyteen. Istuinalue 
sijoitettiin työpisteen jälkeen, josta se taas jatkui rennompana oleskelualueena aina 
tilan perälle asti. Tässä vaihtoehdossa koimme istuinalueiden jäävän liian syrjään, eikä 
tila toiminut kokonaisuutena. 

Vaihtoehdossa C, asetimme pienen istuinryhmän heti sisääntulon yhteyteen. Istuin-
ryhmän jälkeen sijoitimme OLKA:n työpisteen, jonka jälkeen tuli rennompi oleske-
lutila. Tämä ratkaisu jakoi tilaa oikealla tavalla ja tilasta saatiin toimiva ja yhtenäinen. 

Halusimme sijoittaa jokaiseen tilaan myös viherkasvialueita, jotka lisäävät tilan viih-
tyisyyttä ja luovat osaltaan hyvää tunnelmaa. 

Terassin kohdalla kävimme läpi saman prosessin, kuin aulatilankin. Lisäksi terassin oli 
jatkettava aulan tunnelmaa, niin että ne yhdessä muodostivat toimivan ja yhtenäisen 
parin. 

8.5 Materiaalit, kalusteet ja värit

Halusimme käyttää tilassa materiaaleja ja kalusteita jotka osaltaan viestivät em-
paattisuutta ja ystävällisyyttä, mutta ovat myös toiminnallisesti tilaan sopivat. Emme 
halunneet valita tilaan tavallisia toimistokalusteita tai yksinkertaisia ja ulkonäöltään 
liian helppoja huonekaluja, vaan halusimme tuoda tilaan kodikkuutta ja pehmeyttä 
kalusteiden ja materiaalien avulla. 

Materiaalien, erityisesti tekstiilien valinnassa on kiinnitetty huomioita myös siihen, 
että ne soveltuvat julkisen tilan käyttöön ja ovat mm. paloturvallisia. 

Halusimme tehdä OLKA:n vastaanottopisteestä persoonallisen ja erilaisen, jotta se 
olisi helposti havaittavissa ja tunnistettavissa. Suunnittelimme OLKA:n työntekijöille 
oman työpöydän, sekä katoksen, josta OLKA olisi helppo tunnistaa. 
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Muuto Visa tuoli
Kangas: Kvadrat, Steelcut trio 2, 515 vaalea punainen
Materiaali: 90% uutta kampavillaa, 10% nylon
Jalat: tammea
Syttyvyysluokka: IMO A.652(16)

Arper Kinesit trestle fixed tuoli
Kangas: Kvadrat, Cava 3, 124 vaalea harmaa
Materiaali: 90% uutta kampavillaa, 10% nylon
Runko valkoinen alumiini 
Selkänoja valoinen polypropeeni
Syttyvyysluokka: IMO A.652(16)

Hay about a table pyöreä (AAT20)
Väri: valkoinen
Koko: halkaisija 100 cm, korkeus 73 cm
Materiaali: Runko alumiinia, pöytälevy 
laminaatti päällysteinen vaneri

Vitran Storage kaapit
Väri: valkoinen
120 cm leveä, 80 cm korkea ja (5. ovella)
120 cm leveä, 110 cm korkea (6. auki, kansioita varten)
Materiaali: Lastulevy

Claesson Koivisto Rune W081 
Työpistevalaisin
Väri: valkoinen
Valon lähde: 10 W LED
Värilämpötila: 3.000 K
CRI: > 90
Lumen: 870
Lumen / W: 87
LED Life-time: 50.000 h

Kalustemerkintä pohjassa: 2. 

Kalustemerkintä pohjassa: 1. 

Kalustemerkintä pohjassa: 3. 

Kalustemerkintä pohjassa: 5. ja 6. 

Kalustemerkintä pohjassa: 7. 

Kalustemerkintä pohjassa: 4. 

Sits Otto nojatuoli
Koko: leveys 87 cm, istuinkorkeus 43 cm 
koko korkeus 77 cm, syvyys 88 cm 
Kangas: Sits, Panno, storm blue,
Materiaali: 70% villaa, 25% polyamidia, 5% muuta
Jalat: koivua
Syttyvyysluokka: hitaasti palava

Kalustemerkintä pohjassa: 8.

Kalustemerkintä pohjassa: 9. (vaalea punainen) ja 10. (keltainen) 

Arper Pix 67 pouf rahi x 2
Koko: halkaisija 67 cm x 42,5 cm
Kangas: Kvadrat, Steelcut trio 2, 515 vaalea punainen
Materiaali: 90% uutta kampavillaa, 10% nylon
Syttyvyysluokka: MO A.652(16)
Toinen rahi: Cara 2, 427 keltainen
Materiaali: 92% new wool, 8% nylon
Syttyvyysluokka: IMO A.652(16)

Kalusteet

OLKA työpöytä 
Sermin kangas:  (50x60 cm palaan)
Clara 2, 427 keltainen (70x60 cm palaan)
Clara 2, 248 luonnon valkoinen (50x60 cm palaan)
Tason materiaali: koivu
Jalkoijen materiaali: valkoiseksi pulverimaalattu teräsputki
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Kalustemerkintä pohjassa: 11. 

Sits Otto sohva
Koko: leveys 157 cm, istuinkorkeus 43 cm, 
koko korkeus 77 cm, syvyys 88 cm 
Kangas: Sits, Panno, light grey
Materiaali: 70% villaa, 25% polyamidia, 5% muuta
Jalat: koivua
Syttyvyysluokka: hitaasti palava

Kalustemerkintä pohjassa: 12. Kalustemerkintä pohjassa: 13.

Muuton Around pöytä 
Koko: Korkeus 46 cm, halkaisija 45 cm
Materiaali: saarnivaneri
Väri: vaalea harmaa

Muuton Around pöytä 
Koko: Korkeus 37,5 cm, halkaisija 72 cm
Materiaali: Saarni
Väri: Vaalea

Inno Ad case lehtiteline
AD CASE
Width:   245 mm
Height: 1000 mm

Kalustemerkintä pohjassa: 14. 

Kalustemerkintä pohjassa: 15. 

Foscarini 
Twiggy jalkavalaisin
Väri: Valkoinen

Kettal 
Mesh sivupöytä
Koko: halkaisija 60 cm, korkeus 46 cm
Ulkokäyttöön suunniteltu
Materiaalit: alumiin runko ja tiikki kansi

OLKA keinu
Koko: Leveys 160 cm, korkeus 200 cm, syvyys 200 cm
Materiaali: painekyllästetty mänty
Heiluripuissa halkeamisen estävät pulttaukset

Magis
Pina low chair
Ulkokäyttöön suunniteltu
Materiaalit: alumiin
Verhoilu: Vaalea harmaa

B&B Italia
Ravel rahi 
koko: 150 cm leveä, 90 cm syvä
Runko: valkoinen
Tyynyn verhoitu: vaalea vihreä / elec 407
Kaluste on ulkokäyttöön suunniteltu

Kalustemerkintä pohjassa: 16.

Kalustemerkintä pohjassa: 17.

Kalustemerkintä pohjassa: 18.

Kalustemerkintä pohjassa: 19.
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Värien valinnassa käytimme inspiraationa kauniita luontokuvia. Poimimme kuvista 
niiden värimaailmaa ja yhdistelimme niitä OLKA:n väreihin. Lopputuloksena pää-
dyimme suloisen kevyisiin pastellin sävyihin ja iloiseen keltaiseen ja oranssiin. 

Kuva 40. http://laurenconrad.com/blog/2011/09/friday-favorites-22/
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Kuva 39. http://colorpalettes.net/color-palette-892/



8.6 Vihersisustus

Aulatilaan rakennetaan neljä matalaa kasviallasta. Altaisiin valitaan sairaalatiloihin 
sopivia hydrokasveja, jotka eivät ole allergisoivia, eikä niitä tarvitse istuttaa multaan. 

Hydrokasvit eli vesiviljelykasvit käyttävät kasvualustanaan mullan sijasta kevytsoraa, 
jonka etuna on sen puhtaus. Kevytsora ei kehitä pinnalleen hometta ja se on ha-
juton. Hydrokasvit luovuttavat huoneilmaan kosteutta tasaisesti ja niiden etuna on 
pitkä 2-6 viikkoa kestävä kasteluväli. Pitkän kasteluvälin ansiosta kasvien huoltoväli 
pitenee, jolloin niiden hoitokustannuksen pysyvät maltillisina. Hydrokasvit sopivat 
erityisen hyvin julkisiintiloihin, kuten sairaaloihin, kouluihin, vanhaikoteihin ja toimis-
toihin. 

Viherkasvien lisäksi kasvialtaissa käytetään kahden väristä soraa ja sammalta. Sam-
mal käsitellään niin, ettei se tarvitse kastelua tai erillistä valoa. Sammaleen säilyvyys-
aika on noin seitsemän vuotta. 

Terassille rakennetaan kolme kasviallasta. Terassin kasveiksi valitaan ikivihreitä ym-
pärivuotisia kasveja, jotka ovat helppohoitoisia. Terassin kasvit voidaan tarvittaessa 
istuttaa multaan. Istutusten juurille levitetään puuhaketta, soraa ja kiviä tunnelmaa 
luomaan. 
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3. Kasviallas
1 x Limoviikuna (rungollinen pallomainen)
2 x Malakanvehka
Pohjalle rantakiveä ja sammalta

2. Kasviallas
4 x Malakanvehka
Pohjalle rantakiveä ja sammalta

1. Kasviallas
1 x Malakanvehka
Pohjalle rantakiveä ja sammalta

Jo olemassaoleva kasviallas
Vanhat Peikonlehden huolletaan

Korvakeviikuna (Ficus cyathistipula)

Malakanvehka (Aglaonema)

Limoviikuna (Ficus Benjamina) 
130-180 cm (Rungollinen pallomainen)
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4. Kasviallas
4 x Malakanvehka
Pohjalle rantakiveä ja sammalta
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5. Kasviallas
3 x Pylvästuija
6 x Sinikataja
2 x Pallotuija
Pohjalle moniväristä puuhaketta, soraa ja 
erikokoisia kiviä

6. Kasviallas
4 x Pallotuija
2 x Sinikataja
Pohjalle moniväristä puuhaketta, soraa ja 
erikokoisia kiviä

7. Kasviallas
1 x Pallotuija
2 x Sinikataja
Pohjalle moniväristä puuhaketta, soraa ja 
erikokoisia kiviä

Jo olemassa oleva kasviallas
6 x Kartiokuusi
Pohjalle moniväristä puuhaketta

Sinikataja

Puuhake

Rungollinen pylvästuija 

Kartiokuusi

(Juniperus squamata)

(Picea glauca`conica´)

(Thuja occidentalis `brabant´)
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8.7 Valaistus

Tila on perusolemuksestaan varsin valoisa. Luonnonvaloa pääsee tilaan suurien 
ikkunoiden kautta luoden tilaan rauhallisen valaistuksen. Iltaisin valoa tuovat tilaan 
asennetut suuret seinävalaisimet,  joita on sijoitettu molemmin puolin tilaa. Tilassa 
on nykyiseltään täysin riittävä yleisvalaistus. 

Suuresta ikkuna-alasta tuleva suora auringon valo ja siitä johtuva lämpö ja häikäisy
vaativat erityistä huomiota OLKA:n työntekijöiden työpistettä suunniteltaessa. 
Aluksi ajatuksemme oli laittaa motorisoidut laskosverho- tai lapeikkuna/Skylight-
järjestelmä koko kattoikkuna-alalle, mutta totesimme niiden muuttavan liikaa tilan 
tunnelmaa ja olemusta. 

Ratkaisimme ongelman sijoittamalla työpisteen päälle erillisen katoksen. Katos on 
kiinnitetty kattoon teräsvaijereilla ja sen sisäpinta on vuorattu akustoivalla kankaalla. 
Katos antaa riittävän varjon ja häikäisysuojan työntekijöille sekä akustoi työtilaa. 
Katoksen toiselle sivulle kiinnitetään muotoonleikattu ja aukotettu verho. Verho 
rajaa tilaa ja luo osaltaan hyvää tunnelmaa.

Sairaaloissa verhot ovat ainutkertaisen tärkeät sisustuksen osat, koska ne etenkin 
useamman potilaan huoneissa muodostavat miltei ainoan näkymän, jolla voi pyrkiä 
saamaan potilaassa aikaan tervehtymistä edistävää mielialaa. Niiden tulee voida 
näön eristää tarvittaessa, mutta ne eivät saa pimentää, koska valoisuus on masen-
nusta voimakkaasti torjuva tekijä. (Rihlama, Seppo, 1993, 30).

OLKA:n työpisteelle sijoitettiin kuitenkin kaksi liikuteltavissa olevaa työpistevalai-
sinta, riittävän työvalon takaamiseksi. Valaisimet on tarvittaessa helppo irrottaa ja 
sijoittaa kaappiin säilöön. Myös rennommalle istuma-alueelle sijoitettiin valaisin. 
Valaisimeksi valittiin kaunis jalkavalaisin, joka myös osaltaa valaisee ja luo suloista 
olohuonemaista tunnelmaa tilaan. 
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Kulkureitit pohjassa 1:100
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9.2 Kalustepohjapiirrokset

Aula 1: 75
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Tilaan rakennetaan keittiötila. Keittiö rakennetaan pieneen valkoiseen koppiin, joka on aulatilassa tyh-
jillään. Keittiöön asennetaan myös vesipiste, jonka poistovesiputkelle puhkaistaan aukko seinän läpi 
ja vedetään putki sopivassa kaatokulmassa kiinni seinän takana olevan tilan vesipisteen viemäröintiin. 
Keittiön eteen asennetaan koristeaukotetut liukuovet, joihin asennetaan lukkosysteemi. 

1. Hyllykaappi, leveys 700 mm
2. Laatikosto, leveys 700 mm
3. Allaskaappi, leveys 600 mm + jätevaunu
4. Lokerikko/vaatekaappi, leveys 400 mm

1. Koristeaukotettu liukuovi, 20 mm koivuvaneria, valkoinen kuulto puu-
vaha käsittely (esim. Osmo color), leveys 1351 mm

Liukuovia varten asennetaan liu´ut ylös 
ja alas. Kopin yläreunan rakennetaan 
ontto kotelo yläliukua peittämään. 

1500 1. 2. 3.

4.

2700

700 600 400700

900

500

Vasen sivu

45
0

45
0

600

Oikea sivu

250 
250

600

2100

2100

1351 1351 2100

1:50

1:50

1.
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OLKA:n pisteen yläpuolle rakennetaan katos, häikäisyä ja liiallista lämpöä ehkäisemään. Katon sisäpin-
ta vuorataan paloturvallisella, akustoivalla kankaalla. Katos rajaa OLKA:n pistettä ja antaa sille oman 
leiman. Katokseen asennetaan verho, joka myös osaltan rajaa työtilaa ja tuo työrauhaa. Verho valmis-
tetaan synteettisestä ja palamattomasta Tyvek kuitukankaasta. Kangas aukotetaan samalla kuvioinnilla, 
kuin keittiön liukuovet. Tyvek kangas pysyy teknisten ominaisuuksiensa ansiosta kauniisti muodossaan.

GSEducationalVersion

2
 4

0
0

3 000

2 400

1 264

2100 mm

2500 m
m

Katos valmistetaan valkoiseksi maala-
tusta vanerista. Sen sisäpinta vuorataan 
Kvadratin Zap 2 / 518 kankaalla, joka 
akustoi ja on paloturvallinen. 

Verho on valmistettu synteettisestä Ty-
vek-kuitukankaasta, joka on paloturval-
linen ja pysyy aukotettunakin kauniisti 
muodossaan. 
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9.3 Visualisoinnit

Aula
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OLKA:n työpiste
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Rennompi istuma-alue
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Keittiö
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Terassi
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Terassi



Ajatuksenamme on, että OLKA:n tukipisteestä voidaan monistaa pienempiä vertaistukipisteitä 
ympäri HUS:sia. OLKA:n uusi työpiste on helposti havaittavissa ja sen tunnistaa heti OLKA:n 
omaksi, näin ihmisten on helppo tunnistaa missä OLKA:n piste sijaitsee. Katosta on mahdollista 
pienentää aina tilan ja tarpeen mukaan. 
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OLKA:n vertaistukipiste kehitysehdotus



OLKA:sta olisi myöskin hyvä löytyä jonkinlainen infotaulu/piste esimerkiksi sisääntulojen yhtey-
dessä tai eri kerroksista. Infopisteeseen olisi upotettu kosketusnäyttö, josta saisi kätevästi suun-
nistusohjeita ympäri sairaalaa mm. OLKA:n luokse. Lisäksi infopisteestä olisi mahdollista selata 
erilaisten palvelupisteiden aukioloajat, saraalan vierailuajat yms. 

1800 m
m

1200 mm

500 mm
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INFO-taulu kehitysehdotus



10. Arviointi ja päätelmät

Suunnitteluprosessi oli kokonaisuudessaan opettava ja onnistunut kokemus. Saim-
me suunnittelutyön toimeksiannon aavistuksen verran myöhemmin kuin muut, jo-
ten koko prosessin ajan olemme joutuneet pitämään kiinni tiukasta aikataulusta. 
Jokaiseen työhön ja suunnitteluprosessiin kuuluvat luonnollisesti myös vastoinkäy-
miset, joilta emme myöskään me säästyneet. Loistavasti sujuvalla yhteistyöllä saim-
me kuitenkin aina suunnitelman takaisin oikeille raiteille ja lopussa palaset alkoivat-
kin loksahdella paikoilleen kuin itsestään.  

Oli hienoa tehdä työtä HUS:n kaltaiselle isolle organisaatiolle, joka poikkeaa sel-
keästi tavallisesta kodin sisustamisesta. Olemmekin opintojemme loppusuoralla 
huomanneet, että juuri julkiset tilat ja niiden suunnitteluun painottaminen tuntuu 
meille oikealta valinnalta. Olemme myöskin onnekkaassa asemassa, koska olemme 
huomanneet että yhteistyömme suunnittelun parissa sujuu mutkattomasti ja saam-
me hyviä lopputuloksia yhdessä aikaan. Aiommekin jatkaa yhteistyötämme vielä 
opintojenkin jälkeen. 

Haluamme myös kiittää kaikkia prosessissa auttaneita mm. HUS:n arkkitehteja, Po-
tilastukipiste OLKA:n työntekijöitä, Vihersisustus Luwasaa, ohjaavia opettajiamme ja 
kannustavia luokkatovereitamme. 

10.1 Prosessi

68



10.2 Tilat

Onnistuimme mielestämme suunnittelemaan Potilastukipiste OLKA:lle toimivat ja 
kauniit tilat. Toimme sairaalaympäristöön jotain uutta ja poikkeavaa, mutta kuitenkin 
niin, että se sopii muuhun ympäristöönsä mainiosti. 

Viherkasvien lisäämien tilaan, uudella kodinomaisemmalla tyylillä lisäsi tilan kodik-
kuutta ja viihtyisyyttä. Ehdotuksemme uudistaa ja paremmin käyttöön ottaa aulatila 
yhteyteen sijoittuvan terassin, yhtenäisti suunnitelmaa ja suunniteltavia tiloja. On-
nistumme mielestämme valitsemaan tilaan elementtejä, jotka todella lisäävät tilan 
viihtyisyyttä ja edesauttavat paranemisprosessia. 

Tilassa on kaikki tarvittavat toiminnot OLKA:n työntekijöille ja kalustevalinnoissa 
olemme huomioineen hyvän työskentelyergonomian ja kestävyyden. 
Koemme onnistuneemme hyvin suunnittelutyössämme. 
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LIITE 1

1. Hyllykaappi, leveys 700 mm
2. Laatikosto, leveys 700 mm
3. Allaskaappi, leveys 600 mm + jätevaunu
4. Lokerikko/vaatekaappi, leveys 400 mm
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Sivukuvanto 1:20

Pohjakuvanto 1:20
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Takakuvanto 1:20

1800

1600

OLKA keinu
Materiaali: painekyllästetty mänty, jossa valkoinen kuulto 
erikoispuuöljy käsittely (esim. Osmo color ulkokäyttöön 
soveltuva erikoisöljy)
Heiluripuissa halkeamisen estävät pulttaukset Leveys 160 cm, 
korkeus 200 cm, syvyys 200 cm
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OLKA työpöytä 
Sermin kangas:  (50x60 cm palaan)
Clara 2, 427 keltainen (70x60 cm palaan)
Clara 2, 248 luonnon valkoinen (50x60 cm palaan)
Tason materiaali: koivu, valkoinen kuulto puuvaha käsittely 
(esim. Osmo color)
Jalkoijen materiaali: valkoiseksi pulverimaalattu teräsputki
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Päälliskuvanto 1:20

Sivukuvanto 1:20
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Takakuvanto 1:20 Sermi

Sermit sivusta 1:20

Tukipuu valmistetaan 
kourun malliseksi, jol-
loin sermi pysähyy ja 
laskeutuu siihen on-
gelmitta.
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Aulan kasvialtaat litteroituna pohjassa 1:75
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Terassin kasvialtaat litteroituna pohjassa 1:75
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Aulan kasvialtaat 1:20
Materiaali: Koivu, jossa valkoinen kuulto erikoispuuöljykäsittely 
(esim. Osmo color ulkokäyttöön soveltuva erikoisöljy) Korkeus: 200 mm
Altaan pohjaan porataan 20 mm halkaisijaltaan olevia reikiä, jotta laatikko hengittää paremmin
Altaan pohjalle sijotetaan 100 mm korkea muoviallas, estämään puisen altaan kosteus vauriot
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1. Kasviallas

2. Kasviallas
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3. Kasviallas

4. Kasviallas

Aulan kasvialtaat 1:20
Materiaali: Koivu, jossa valkoinen kuulto erikoispuuöljykäsittely 
(esim. Osmo color ulkokäyttöön soveltuva erikoisöljy)
Korkeus 200 mm
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Terassin kasvialtaat 1:20
Materiaali: Painekyllästetty mänty, jossa valkoinen kuulto erikoispuuöljykäsittely 
(esim. Osmo color ulkokäyttöön soveltuva erikoisöljy)
Korkeus 200 mm
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Terassin kasvialtaat 1:20
Materiaali: Painekyllästetty mänty, jossa valkoinen kuulto erikoispuuöljykäsittely 
(esim. Osmo color ulkokäyttöön soveltuva erikoisöljy)
Korkeus 200 mm
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Esimerkki aulan ja terassin kasvialtaista
Materiaali: Painekyllästetty mänty tai koivu
Pohjalle asetetaan muovinen allas, joka estää puisen altaan kosteusvauriot
Pohjaan porataan myös 20 mm halkaisijaltaan olevia ilma-aukkoja
Pintakäsittely: Osmo color valkoinen kuulto erikoispuuöljy
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