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Hospital Nova

New Central Hospital of Central Finland

Hospital Nova – New Central Hospital of Central Finland
Katsura Ladies Clinic, single patient room, Japan Katta Public General Hospital, roof terrace for patients, Japan (photo Shuang Yan)



Living room atmosphereLiving room atmosphere in the multifuntional area

Katta General Hospital, Japan Marne-la-Vallée Hospital Centre, operating theatre, France



Yuraku Nursing Home for the Elderly, Japan Senri Rehabilitation Hospital, Japan Malmö Infectious Diseases Unit, Sweden



Katta General Hospital, wash-basin in patient room Malmö Infectious Diseases Unit, view from patient room, Sweden



Living room atmosphere in the multifuntional area

Maggie’s Centre Glasgow, the ‘crying room’ Baum Haus Psychiatric Rehabilitation Centre, onsen spa



New operation system puts patient first

JAPAN

EUROPE



Study of different ways of connecting the patient room to the living room area 

Q metodologia

William Stephenson prototype Q-sorting session, Tokyo 5/2013 factors in the universe of opinions

45 osallistujaa 5 eri käyttäjäryhmästä:

- 10 arkkitehtia
- 9  hallintohenkilöä
- 8  hoivatyöntekijää
- 12 potilasta tai asukasta
- 6  perhejäsentä tai vierailijaa

48 väitettä koostettu 16 alaryhmän mukaan:

A. aisteilla havaittavat a. esineet
B. kontekstiin sidotut b. pinnat
C. sosiaalinen ulottuvuus c. tila ja valo
D. toiminallisuus d. ympäristö

tulokset:

- 5 faktoria = esteettistä suhtautumistapaa
- konsensusväitteitä
- eroavaisuuksia käyttäjien suhtautumisessa 

rakennusten ominaisuuksiinStudy of different ways of connecting the patient room to the living room area 
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I. ”potilaat ensin”
+ potilaiden/asukkaiden yksityisyyden 

kunnioittaminen
+ tilojen tunnelma tärkeämpi kuin 

käytännölliset seikat
+ korkealaatuiset materiaalit ja uniikit 

ratkaisut ovat arvokkaita
+ tilojen yksityisyyden ja julkisuuden 

asteet hyvä porrastaa
- tehokkuus ja sisäiset etäisyydet ei tärkeät
- turvallisuus ja ylläpito ei ykkösprioriteetti
- opasteiden ja ohjeiden ylikorostaminen 

tulisi välttää (laitosmaisuus)
- tekniset laitteet eivät luo viihtyisyyttä

Katsura Ladies Clinic, delivery theatre

arkkitehti, hallinto- ja hoiva-
henkilökunta, potilas & 
vierailija



II. ”Nightingale-suuntaus”
+ toiminnallisuus, hoivaprosessien 

sujuvuus ja varusteiden taso ensisijaiset
+ rakennuksen turvallisuus tärkeintä

(materiaalit, tilajako)
+ korkea hygieniataso hygienia määrittelee 

materiaalivalinnat, kalusteiden ja 
varusteiden tyypit – ei mattoja! 

+ henkilökunnan tulee voida valvoa tiloja
- hoivaympäristö ei ole koti
- omia esineitä ei tarvita potilashuoneissa
- käyttäjiä ei tarvitse viihdyttää
- perheen osallistuminen hoivaan ei ole 

välttämätöntä 

Malmö Infectious Diseases Unit, circular interior corridor

hallinto- ja hoivahenkilökunta
& potilas



III. ”luonto & hyvä olo”
+ fyysinen, sosiaalinen ja kulttuurinen 

hyvinvointi
+ luonto antaa hyvän olon: tarvitaan luontoa 

sisätiloihin, näkymiä, pääsy ulkotiloihin
+ yksityisyys ja henkilökohtaisilla tavaroilla ja 

huonekaluilla sisustetut tilat
+ vuorovaikutus ympäröivään yhteiskuntaan
+ turvallinen ja esteetön ympäristö tukee 

itsenäistä selviytymistä
- monimutkaiset rakennukset vaikeita käyttää
- tilojen joustavuus ei ole olennaista
- ylläpito ei ykkösprioriteetti

Haus Steinfeld Senior Centre, atrium garden

hallinto- ja hoivahenkilökunta,
potilas, asukas ja perhejäsen



IV. ”taloni on linnani”
+ hoivaympäristö symboloi kotia
+ asukkaiden yksityisyys, henkilökohtaisesti 

räätälöidyt tilat ja omat esineet ovat tärkeitä
+ muuntojoustavat tilat mahdollistavat 

käyttäjien tarpeiden huomioimista
+ turvallisuus antaa vapauden käyttää  

rakennusta itsenäisesti
- henkilökunnan työolosuhteet ja tekninen 

varustustaso ei ole määräävä
- ylläpito ja hygieniataso ei ykkösprioriteetti 
- henkilökunnan valvonta loukkaa asukkaiden 

yksityisyyttä

Käpylä Autism Centre, group home kitchen for cooking together

hallintohenkilökunta
potilas & asukas



V. ”rakennus systeeminä”
+ toiminnalliset, rationaaliset ja systemaattiset 

ratkaisut
+ tilojen muuntojoustavuus, logistiikka, tekniset 

laitteet ja varusteet
+ suunnistaminen hyödyntäen erilaisia tiloja, 

opasteita, värejä, taidetta
+ selkeys: sisäänkäynnit jäsennetään selkeästi ja 

tilajako suoraviivainen
+ ylläpito ja hygienian taso tärkeät
- tilojen yksityisyyden astetta ei tarvitse 

porrastaa
- hoivaympäristö ei ole koti, ei omia esineitä
- ei viihdytystä tai ulkopuolisia aktiviteettejä

Katsura Ladies Clinic, delivery theatreKäpylä Autism Centre, group home kitchen for cooking togetherMarne-la-Vallée Hospital Centre, façade composed of standardized elements

arkkitehti & potilas



Marne-la-Vallée Hospital Centre, courtyards in different colours Malmö Infectious Diseases Unit, exterior corridor and entrance to patient room



Senri Rehabilitation Hospital, single patient room Yuraku Nursing Home for the Elderly, detail of entrance



Marne-la-Vallée Hospital Centre, corridor Katta Public General Hospital, corridor



Konsensusväitteet
+ yhden hengen asukas- ja potilashuoneet,

jossa käyttäjillä on oma rauha ja mahdollisuus 
itse päättää milloin on yksin, milloin viettää 
aikaa muiden ihmisten kanssa



Inspiration from nature in the 
selection of materilas
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+ luonnonvalon ja näkymien tärkeys, kaivataan 
yhteys ulkomaailmaan
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+ pehmeä ei-häikäisevä valaistus sisätiloissa luo 
miellyttävän tunnelman



Konsensusväitteet
+ yhden hengen asukas- ja potilashuoneet,

jossa käyttäjillä on oma rauha ja mahdollisuus 
itse päättää milloin on yksin, milloin viettää 
aikaa muiden ihmisten kanssa

+ luonnonvalon ja näkymien tärkeys, kaivataan 
yhteys ulkomaailmaan

+ pehmeä ei-häikäisevä valaistus sisätiloissa luo 
miellyttävän tunnelman

+ käyttäjien velvollisuus pitää huolta

ympäristöstään



K I I T O S ! 
väitöskirjan voi ostaa osoitteesta:

https://shop.aalto.fi/p/1158-the-aesthetics-and-architecture-of-care-environments/

TUTKIMUSTA ON RAHOITTANUT:
Kulttuurirahasto, Uudenmaan Taidetoimikunta, Greta & William Lehtisen säätiö, Scandinavia - Japan Sasakawa

Foundation, Svenska Folkskolans Vänner, Svenska Kulturfonden, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen 
Sairaalatekniikan Yhdistys, Emil Aaltosen Säätiö, Suomen Akatemia ja Aalto -yliopisto

ありがとうございました！


