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Tutkielma käsittelee Tilkan sotilassairaalaa sen funktionalistista arkkitehtuuria edustaneen 

ajanjakson (1936–2005) aikana. Tutkielman fokus on tilan entisissä käyttäjissä, pääosin potilaissa 

(varusmiehet) ja hoitohenkilökunnassa (hoitajat, lääkärit). Tutkielmassa perehdytään 

tilasuunnittelun kautta entisten käyttäjien kokemuksiin tilassa liikkumisen rajoista ja tilassa 

vaikuttaneiden hierarkioiden merkityksestä ajan toiminnoille sekä käytännöille tilassa. Entisten 

käyttäjien ääni tuodaan tutkielmassa esiin käyttäjien muistelmista kootun, Minna Kilkin (2008) 

toimittaman teoksen avulla. Koska Tilkka toimi sotilassairaalana, heijastuivat tilassa kiinnostavasti 

päällekkäin sekä sairaalahierakia että sotilashierarkia. 

  Tilkan sotilassairaalan ensisijainen käyttäjien ryhmä oli varusmiehet. Tämän vuoksi 

tutkielmassa on perehdytty tietynlaisen, kulttuurisidonnaisen maskuliinisuuden mallin tuottamisen 

rakenteeseen yhteiskunnassa, eli hegemoniseen maskuliinisuuteen ja sen kritiikkiin. Hegemonisen 

maskuliinisuuden ideaalimallilla on vaikutuksensa myös Puolustusvoimissa. Tietynlaisen 

maskuliinisuuden tuottamisen sekä ruumiin kurittamisen näkökulmat muodostavatkin merkittävän 

osan tutkielman rakenteellisesta pohjasta. Tämän lisäksi perehdytään hegemonisen 

maskuliinisuuden merkitykseen varusmiehille ja itse Puolustusvoimainstituution nykyisenlaiseen 

merkitykseen suomalaisille. 

 Hegemonisen maskuliinisuuden sekä Puolustusvoimalaitoksen hierarkkisuuden lisäksi 

tutkielmassa perehdytään myös sairaalahierarkiaan ennen ja nyt. Sairaalahierarkia liitetään 

laajempaan kokonaisuuteen suomalaisen työelämän sukupuolisegregaatiosta. 1930-luvun 

sairaalahierarkkisuus tuodaan näin nykypäivään ongelmien toistaiseksi iäisellä ajankohtaisuudella. 

 Tutkielmassa todetaan Tilkan sotilassairaalan toimineen valtapyramidimaisena 

konstruktiona, jonka tiloissa vaikuttivat vahva sotilaallinen kuri ja hierarkkisuus, mutta jossa 

kuitenkin viihdyttiin todella hyvin. Tilkan sotilassairaala oli omanlaisena mikrokosmos, jonka 

sisälleen sulkemaa yhteisöä on mahdotonta nähdä rakentuvan missään toisenlaisessa sairaalassa. 
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1 Johdanto 

 

Tämän maisterintutkielman aiheena on Tilkan sotilassairaala. Tutkin sotilassairaalan 

funktionalistisen arkkitehtuurin ajanjaksoa, eli ajanjaksoa vuodesta 1936 vuoteen 2005. 

Sotilassairaala lopetti toimintansa 31.12.2005. Tutkin Tilkan tilasuunnittelua suhteessa sen 

käyttäjiin, jolloin tilasuunnitteluun peilaantuivat kaksi keskenään päällekkäistäkin hierarkiaa: 

sotilas- ja sairaalahierarkia. Tutkielmani tuo kahdenlaisten hierarkioiden päällekkäisyydellä sekä 

tilan käyttäjiin keskittymisen myötä uudenlaisen perspektiivin suomalaisen sairaala-

arkkitehtuurin tarkastelulle. Tutkimukseni tuo uudenlaisen näkökulman myös 

sankariarkkitehtuurin rinnalla jokseenkin vähäteltyynkin sotilasarkkitehtuuriin. Vaikka 

tutkimukseni ajanjakso sijoittuu pitkällekin menneisyyteen, tuon tutkimuksen nykyhetkeen 

näkökulmieni ajankohtaisuudella. Sairaalat ja puolustusvoimat ovat instituutioina edelleen varsin 

hierarkkisia, jonka lisäksi ne ovat myös sukupuolittuneita, joskin keskenään hieman eri tavoin. 

Sukupuolinäkökulma onkin hierarkkisuuden parina sotilassairaalan käyttäjien kokemuksia 

tutkiessani ilmeinen ja väistämätön. 

 

Tilkan sotilassairaala aloitti toimintansa jo miltei kaksikymmentä vuotta ennen uuden 

sairaalarakennuksen valmistumista, vuonna 19181. Nimityksen ”Tilkka” arvellaan olevan perua 

ruotsin sanasta ”tilk”, eli peltotilkku, tai hämäläisperäisestä talon- tai paikannimestä.2 Silloinen 

Helsingin sotilassairaalaksi kutsuttu instituutio toimi hankalasti kolmessa eri paikassa: Tilkassa, 

Antinkadulla eli Lönnrotinkadulla sekä Suomenlinnassa. Tilkassa sotilassairaala toimi Onni 

Tarjanteen piirtämässä kivilinnassa, tiili- ja puurakenteissa parantolarakennuksessa, jota alettiin 

myöhemmin kutsua "Vanhaksi Tilkaksi" (kuvat 1, 2). Erilleen ripotellun toiminnan lisäksi 

jokaista sairaalarakennuksista vaivasi erittäin huono kunto ja tilojen ahtaus, Tilkassa ei ollut edes 

vesijohtoa. Vuonna 1927 annettiinkin lausunto, jonka mukaan ”Ei oleellista parannusta voida 

saada muuten kuin rakentamalla kokonaan uusi sairaala”.3 Miltei kymmenkunta vuotta uutta 

sairaalarakennusta saatiin kuitenkin vielä odotella, kunnes viimein vuonna 1936 valmistui 

Helsingin uusi sotilassairaala Tilkka. 

 
1 Kilkki (toim.) 2008, 12. 
2 Mäkinen 2008, 12. 
3 Kilkki (toim.) 2008, 12. 
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1.1 Aiheen esittely ja aikaisempi tutkimus: Tilkan sotilassairaala 1936–2005 

 

Tilkan funktionalistinen sotilassairaalarakennus sai alkunsa 1930-luvun Puolustuslaitoksen 

sairaanhoidon keskittämissuunnitelmien seurauksena. Päätettiin kahden keskussotilassairaalan 

rakentamisesta, toisen Viipuriin (1930–1931, kuvat 6, 7) ja toisen Helsinkiin. Viipurin 

sotilassairaalan4 suunnittelun kohdalla puolustusministeriössä ja sen teknisellä osastolla 

pohdittiin, tulisiko uutta sotilassairaalaa varten palkata kokenut sairaala-arkkitehti vai 

kouluttaisiko puolustuslaitos sellaisen itse. Päädyttiin jälkimmäiseen. Suunnittelijoiksi 

valikoituivat Torsten Elovaaran johdolla vuonna 1929 rakennustoimiston ylimääräisiksi 

työntekijöiksi palkatut Elsi Borg5  ja Olavi Sahlbom6, eli Sortta. Uusi sotilassairaala toteutettiin 

useiden suunnitelmapiirustusten jälkeen Sahlbomin luonnosten mukaisena. Viipurin 

sotilassairaalan toiminta siirrettiin Lahden Hennalaan varuskunta-alueelle vuonna 1945, jossa 

Keskussotilassairaala 2:seksi nimetty punatiilinen sotilassairaala toimi vuoteen 1984.7 

 

Tilkan uuden sotilassairaalan rakennustyöt aloitettiin keväällä 19348, ja sairaala valmistui 

syksyllä 1936. Tilkan sotilassairaalan alkuperäinen nimitys oli Helsingin sotilassairaala, 

tunnetummin Hels. S.S. (Hels SS) Tilkka, mutta jo vuodesta 1941 eteenpäin sairaala alkoi toimia 

keskussotilassairaalana, jolloin nimike muutettiin KSS 1:seksi. Vuonna 1984 Tilkka jäi 

Puolustusvoimien ainoaksi keskussotilassairaalaksi, joten numeropäätteestä luovuttiin.9 Käytän 

 
4 Viipurin sotilassairaala poikkesi muotokieleltään Tilkan sotilassairaalasta merkittävästi. Viipurin sotilassairaalan 

sisääntulojulkisivun pylonimaisuus (porttitornimaisuus) on saanut vaikutteita egyptiläisestä rakennustaiteesta. Anne 

Mäkinen kuvailee julkisivua ”seremonialliseksi portiksi valtion rajalla ja signaaliksi viholliselle”. Valtavan ja 

näyttävän porttimaisen pylonifasadin lisäksi julkisivua koristaneet reliefit eroavat Tilkan pelkistetystä, valkoisesta 

pinnasta. Leijona-reliefien käyttö Viipurin sotilassairaalan julkisivussa liittyy paitsi leijonan symboliikkaan 

kuninkaana ja vartijana, myös pyrkimykseen nähdä isänmaa maskuliinisena varsinkin suhteessa itään. 

Leijonasymboliikka ja miehisyys korostuivat kuvissa, kirjoituksissa sekä sankari- ja itsenäisyyspatsaissa, ja toisiinsa 

sulautuneina ne vahvistivat vertauskuvia itsenäisestä Suomesta. Mäkisen mukaan Viipurin sotilassairaalan julkisivun 

leijonavaakunan käyttö toistuvana elementtinä on yksi niistä tehokeinoista, jotka mainonta ja propaganda ovat 

tehneet tutuiksi. Toistuvuutensa lisäksi leijonat viestittivät Suomen armeijan vartioinnista ja isänmaan 

puolustamisesta portin suulla, rajalla. Mäkinen 2000, 116–118. 
5 Elsi Borg suunnitteli Viipurin sotilassairaalan projektin kanssa samanaikaisesti omassa toimistossaan 

naistentauteihin erikoistuneen Tohtori Länsimäen yksityissairaalan Helsinkiin. Mäkinen 2000, 109; Henttonen 2009, 

114–118. 
6 Arkkitehti vaihtoi sukunimensä Sahlbomista Sortaksi 1935. Makkonen 2012, 108. 
7 Böök et al. 2015. 
8 Mäkinen 2000, 111. 
9 Kilkki (toin.) 2008, 17. Vuoteen 1984 asti KSS 2 toimi Lahden Hennalassa. Böök et al. 2015. 
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tutkimuksessani rakennuksesta pääosin nimityksiä Tilkka ja Tilkan sotilassairaala, sillä aiempana 

mainitut nimikkeet kattavat sotilassairaalan historiasta kukin vain tietynmittaisen osan.  

 

Sotilassairaalan laajennus valmistui vuonna 1965.10 Laajennusosa suunniteltiin rakennuksen 

alkuperäistä muotokieltä mukailevaksi kokonaisuudeksi. Sekä sairaalaan laajennusosan että sen 

alkuperäisen 1930-luvun rakennuksen suunnitteli arkkitehti Olavi Sortta. 1930-luvun osaa 

suunnitteli Sortan kanssa arkkitehti Elsi Borg, mutta sairaala toteutettiin lopulta Sortan 

piirustusten mukaan.11 Tilkan sotilassairaala sijaitsee Pikku Huopalahden alueella Helsingin 

kantakaupungin laitamalla, sairaalan täydennysosa Mannerheimintietä kohti kurottuen ja sitä 

kaartaen. 

 

Arkkitehtitoimisto Schulman Oy (2006) on koonnut arkkitehtien Johanna Luhtalan sekä Markus 

Mannisen kirjoittamana Tilkan sotilassairaalasta kattavan rakennushistoriaselvityksen, joka on 

toiminut suurena apuna tutkimukselleni. Rakennushistoriaselvityksen lukemattomien 

alkuperäisten rakennuspiirustusten, toimiston uusien pohjakuvamallinnosten sekä eri ikäisten 

valokuvien ansiosta oli kuin olisin itse kulkenut Tilkan tiloissa niitä tarkastelemassa. 

Rakennushistoriaselvityksen lisäksi primäärisenä, ehkä jopa kaikkein tärkeimpänä pohjustana 

tutkimukselleni toimivat Minna Kilkin (2008) toimittama teos ”Tilkan verran tarinoita”, johon on 

koottu Tilkan entisen käyttäjien muistelmia sotilassairaalasta, Maarit Henttosen (2009) 

väitöskirja Suomen lasten- ja naistensairaaloista 1920–1940 sekä Anne Mäkisen (2000) 

väitöskirja Suomen vuosien 1926–1939 valkoisesta sotilasarkkitehtuurista.  

 

Puolustusvoimien omistamaa ja käyttämää sairaalaa tutkiessani mies- ja 

maskuliinisuudentutkimus sekä suomalaisesta kontekstista siihen kiinnittyvä näkökulma 

varusmiehistä ovat olleet oleellisessa osassa tutkielmani rakennusprosessissa. Perehdyin tässä 

tutkielmassa erityisesti Arto Jokisen, Anders Ahlbäckin ja Anni Ojajärven, myös yhdessä Tommi 

Hoikkalan, Mikko Salasuon ja erikseen Tiia Laukkasen kanssa toteuttamiin tutkimuksiin sekä 

Sari Mannisen (2010) väitöskirjaan. Manninen on tutkinut poikien maskuliinisuuksien 

rakentumista ja hierarkkisia järjestyksiä sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa koulumaailmassa, 

 
10 Laajennus- ja peruskorjaushanke aloitettiin jo 1957. Manninen 2006, 18–19. 
11 Borgin osuudeksi Tilkan sotilassairaalan suunnittelusta jäi lopulta pääosin sen alkuperäisten kiintokalusteiden 

suunnittelu. Manninen 2006, 9, 11; Luhtala 2006, 134. 
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mutta hänen tutkimuksensa on mielestäni erinomaisesti sovellettavissa myös Puolustusvoimien 

tuottaman ja toistaman hegemonisen maskuliinisuuden tarkasteluun. Manninen analysoi teemoja 

vallan, etnisyyden, statuksen ja erityisesti väkivallan näkökulmista hegemonisen 

maskuliinisuuden viitekehyksessä, jotka ovat oleellisia lähestymistapoja myös Puolustusvoimien 

rakenteisiin pureutumisessa. Tämän tutkielman puitteissa paneudun itse edellisistä erityisesti 

kuriin ja valtaan, jotka ovat sotilassairaalaa tutkittaessa oleellisia rakennuspalikoita 

tilasuunnittelussa ja myöhemmin tilan kokemisessa sekä tilassa liikkumisessa. Ammensin 

totaalilaitoksen ja laajemmin koko yhteiskuntaa koskettavista valtakäsityksistä tutkimukseeni 

myös filosofi ja historioitsija Michel Foucault'ta. 

 

Kurin ja vallan lisäksi Tilkan sotilassairaala oli myös vahvasti hierarkkinen. Sotilashierarkian 

tarkastelun lisäksi perehdyinkin tutkielmassani myös Tilkan sairaalahierarkiaan tuoden laitoksen 

hierarkkisuuden laajempaan työelämä sukupuolittuneisuuden kontekstiin. Sukupuolinäkökulmaa 

tarkastellessani Marita Husson ja Risto Heiskalan (2016) toimittama teos "Sukupuolikysymys" 

osoittautui erittäin hyödylliseksi, jonka rinnalla nostan työelämän tutkijoista esiin erityisesti Päivi 

Korvajärven, Linda McKien ja Marjut Jyrkisen sekä Anna-Maija Lämsän julkaisut työryhmineen. 

Myös Laura Sirénin (2019) hoitoalan sukupuolittuneisuutta käsittelevä opinnäytetyö oli 

tutkielmalleni hyödyllistä luettavaa. Tärkeää pohjustaa tutkimukselleni ammensin myös 

kulttuurintutkija Sara Ahmedin affektikäsityksistä sekä feministiteoreetikko Judith Butlerin 

ajattelusta. Olennaisia arkkitehtuurintutkijoita tutkielmalleni ovat olleet Beatriz Colomina, Kirsi 

Saarikangas sekä Annmarie Adams (erit. 2008). 

 

Perehdyin myös Tilkan sotilassairaalaa käsitelleisiin lehtikirjoituksiin, videomateriaaliin ja 

kaunokirjallisuuteen. Valokuvat Tilkasta ovat olleet ilmiselvän merkittävä osa tutkimukseni 

tekoa. Valokuvien välittämää ruumiillista tietoa mielisairaalaympäristössä tutkinut Sari Kuuva 

toteaa oivasti valokuvien antavan toisinaan visuaalisuuden kautta heräävien aistimusten kautta 

tekstuaalista kuvausta tarkemman käsityksen olosuhteista ja toimenpiteistä, jotka potilaiden 

ruumiillisuutta ovat ympäröineet tai muokanneet eri vuosikymmeninä. Hän kirjoittaa, että 

"valokuvan näkeminen voi tuottaa jopa ruumiillisia aistimuksia siitä, millaista tietynlaisessa 

potilassängyssä tuntuisi maata, oliko huoneissa tunkkaista tai vetoisaa, kuinka äänet kaikuivat 

erilaisissa tiloissa – huoneissa, käytävillä ja piha-alueella, ja millaisia hajuja tai tuoksuja eri 
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tiloissa leijailee. Valokuvat myös aktivoivat kuulomuistoja sairaaloiden ja muiden julkisten 

tilojen äänimaisemista, kuten kenkien kopinasta, lähes äänettömistä, varovaisista, raskaista, 

kiiruhtavista, laahustavista tai töpöttävistä askelista, tai huutojen kaikumisesta korkeissa ja 

leveissä käytävätiloissa.”12 

 

Vaikka, ja onnekseni, Tilkan sotilassairaalasta on tehty jonkun verran tutkimusta ja selvityksiä 

aikaisemminkin, ei sitä ole tutkittu samanlaisesta näkökulmasta kuin mihin itse tällä 

tutkielmallani olen paneutunut. Tilan käyttäjistä kiinnostuneena juuri edellä mainitsemani 

”Tilkan verran tarinoita” osoittautui tutkimukselleni erittäin hyödylliseksi. Se upotti minut Tilkan 

toimintavuosista kertovien muistelmien myötä syvälle menneeseen aikaan, johon syventyneenä 

oli toisinaan hankalakin ravistella itseni takaisin nykyhetkeen. 

 

1.2 Aiheen rajaus ja lähestymistapa 

 

Tutkimukseni mikroskoopin alla ovat Tilkan sotilassairaalan entiset käyttäjät, eli ensisijaisesti 

hoitohenkilökunta, sekä potilaina toimineet sotilaat, varusmiehet, Puolustusvoimien 

kantahenkilökunta ja pieni prosentti siviilejä. Suurin osa potilaista oli kuitenkin varusmiehiä. 

Olen kiinnostunut täyttämään sairaalan tyhjän, arkkitehtonisen tilan niiden todellisilla, menneillä 

käyttäjillä nähdäkseni, miten aikalainen ajattelu sekä tilasuunnittelu vaikuttivat arkeen, 

toimintaan, liikkumiseen tilassa.  

 

Sairaalan entisiä käyttäjiä tutkiessani näen oleelliseksi huomauttaa, että nainen- ja 

mieskategorioiden hyväksyminen on eri asia kuin hyväksyä ajatus niiden ottamisesta 

luonnollisina, annettuina13. Nais-mies-jako tuottaa kaksinapaista, eli binääristä käsitystä 

sukupuolesta, vaikka tiedämme, etteivät kaikki käsitä sukupuoltaan naisena tai miehenä. 

Käsityksemme maailmasta on kuitenkin edelleen vahvasti sukupuolisesti binäärinen. Se näkyy 

muutamia yhteiskunnan alustoja mainitakseni esimerkiksi tilasuunnittelussa, organisaatioissa, 

 
12 Kuuva 2018, 21. 
13 Manninen 2010, 31. Tunnistan sukupuolijakojen merkityksen ja tärkeyden esimerkiksi tilastoinnissa ja 

sukupuolten epätasa-arvoa mitattaessa ja tarkasteltaessa, mutta jaot esimerkiksi ”naisten ja miesten vaatteisiin”, 

”tyttöjen ja poikien leluihin” ja erikseen naisille ja miehille markkinoituihin tuotteisiin ovat rakenteiltaan 

keinotekoisia ja toisintavat stereotyyppisiä, kapeita käsityksiä naisista ja miehistä. 
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instituutioissa ja esimerkiksi virallisissa tilastoissa14. Tämän vuoksi sotkeuduin itsekin 

tutkimukseni edessä tilanteeseen, jossa joudun toisintamaan tätä binääristä sukupuolikäsitystä 

puhuessani esimerkiksi ”naisista hoitajina, miehistä lääkäreinä” sekä sukupuolen ilmenemisestä 

tilasuunnittelussa ja hierarkioissa. Sukupuolijakoja toisintavaa tutkimustani voi toki isoilta osin 

perustella ajalla: tutkimisajanjaksoni (1936–2005) Suomessa ei vielä tunnistettu sukupuolen 

moninaisuutta, ainakaan samoissa määrin ja tavoin kuin mitä nykypäivänä. Sukupuolen 

moninaisuuden esiin tuominen esimerkiksi osana tilasuunnittelun analysointia sekä käyttäjien 

kokemuksia työtehtävineen ei olisikaan näin ollen ollut hedelmällistä tutkimukselleni juuri 

ajanjakson ja käyttämäni materiaalin huomioon ottaen. Haluan kuitenkin huomauttaa, että 

tunnistan sukupuolen paljon kaksinapaista käsitystä15 moninaisemmaksi. 

 

Lähestymistapani Tilkan sotilassairaalan tutkimiseen on moniulotteinen, sillä olen yhdistellyt 

tutkimuksessani useita eri tutkimustraditioita. Yhtäältä hyödynnän muistitietotutkimuksen 

perinnettä, mutta toisaalta, koska tutkimukseni pureutuu myös vallan rakenteisiin, hierarkioihin 

sekä totaalilaitokseen, on tutkimuksessani piirteitä myös diskurssianalyyttisesta 

lähestymistavasta. Muistelua, eli muistitietoa leimaavat aina muistojen häilyvyys, valikoituvuus 

ja muuttuvaisuus, joten niiden faktuaalisuus tulevat aina kyseenalaistetuksi. Muiston täysin 

todenmukainen kerronta onkin siksi käytännössä mahdotonta. Muistiin ja muistamiseen 

vaikuttavat myös muiston kohdehetkeä myöhemmät kokemukset sekä muistoon yhteisöllisesti 

hyväksytyt menneisyyden tulkinnat.16 Tutkimukselleni ei ole kuitenkaan oleellista se, tapahtuiko 

jokin asia juuri prikulleen kertojan sanelemalla tavalla, sillä mielestäni kiinnostavampaa on 

muistojen kokemuksellisuus ja affektiivisuus. Mitä on jäänyt päällimmäisenä mieleen, mitkä 

tuntemukset muistetaan? 

 

Puolustusvoimia tutkittaessa kiinnityn hegemonisen maskuliinisuuden kritiikkiin. 

Sukupuolinäkökulma on laajemminkin tutkimuksessani olennainen. Sotilassairaalaa, sen 

 
14 "Vaikka viime aikoina on yleistynyt mahdollisuus ilmoittaa monissa lomakkeissa sukupuolensa myös muuksi kuin 

mieheksi tai naiseksi, on virallisissa konteksteissa valittava näiden kahden binääriin kuuluvan sukupuolen välillä." 

Seta: Tasa-arvolaki. https://seta.fi/ihmisoikeudet/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus/tasa-arvolaki/ 
15 Sukupuolen moninaisuudesta, kts. esim. Seta: https://seta.fi/sateenkaaritieto/sukupuolen-moninaisuus/, 

Sukupuolen osaamiskeskus: https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus/, THL: 

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus. Sukupuolesta ja sen tutkimuksesta 

yleisesti, kts. Saresma, Rossi & Juvonen (toim.) 2010 sekä Husso & Heiskala (toim.) 2016. 
16 Lindqvist 2017, 164–170. Kts. myös Korkiakangas 1999; Ahlbäck 2017. 
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tilasuunnittelua ja entisiä käyttäjiä tutkiessani sukupuolittuneisuus on näkökulmana ilmeinen. 

Hyödynnänkin tutkimuksessani feminististä tutkimustraditiota tilan, vallan ja sukupuolen 

kytköksistä, ja sen ohella myös foucault’laista luentaa. Tutkimukseni olisi saanut myös 

etnografisen ulottuvuuden, jos vierailu Tilkassa olisi ollut vallitsevan pandemiatilanteen 

huomioon ottaen mahdollinen. Toivon pääseväni vierailemaan sairaalassa myöhemmin. 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuskysymykseni muodostuvat kudelmasta tilasuunnittelua, hierarkioita sekä 

sukupuolittuneisuuden roolia niissä. Sairaalahierarkiassa minua kiinnostaa sen 

sukupuolittuneisuus. Tilkan rakennusvuoden aikoihin oli ilmeistä, että naiset toimivat sairaalassa 

sairaanhoitajina ja miehet lääkäreinä. Vaikka lääkärin ammatista saatetaankin puhua tätä nykyä 

tasa-ammattina, vaivaa ammattia kuitenkin sisäinen sukupuolittuneisuus esimerkiksi siten, että 

edelleen suurin osa kirurgeista on miehiä ja lastenlääkäreistä naisia.17 Pureudun siihen, miksi näin 

on, ja mitkä kaikki mekanismit sukupuolijakojen taustalla suomalaisessa työelämän kontekstissa 

asiaan vaikuttavat. Puolustusvoimien puolelta olen sen sijaan erityisen kiinnostunut instituution 

tietynlaisen maskuliinisuuden muotin tukemisesta, jota on osaltaan mahdollista ylläpitää myös 

maanpuolustuslaitoksen sukupuolittuneisuuden ansiosta. 

 

On oleellista muistaa, etteivät potilaat voineet olettaa armeijallisen kurin katkeavan 

sairaalarakennukseen tullessaan, sillä käynnit sairaalassa tehtiin palvelusaikana. Tämän vuoksi 

kurinpito saattoi näyttäytyä itsestäänselvyytenä, näkymättömänä käytänteenä osana arjen 

rutiineja, jolloin sitä ei edes osattu kyseenalaistaa. Kuriin adaptoitumista vahvistavat potilaiden 

havainnot sairaalassa asioimisesta; vallan olemassaolo rakennuksessa saatettiin mainita, mutta 

asiaa ei pohdiskeltu sen edemmäs. Kuria ja hierarkkisuutta tarkasteltiinkin pääosin 

totaalilaitoksen reunoilta: sairaalan hoitajat olivat naisia (aineistostani ei löytynyt mainintoja 

mahdollisesti miespuolisista hoitajista), eivätkä täten Suomen asevelvollisuuslainkaan puitteissa 

olleet käyneet armeijaa ja olleet tällä tavoin sulautuneita yhtä tiiviisti osaksi totaalilaitoksen 

mieltä.18 Hierarkkisuus ja kuri heijastuivat hoitajien elämään monenlaisten työtehtävien 

 
17 Korvajärvi 2010, 186. 
18 Erotuksena sodanaikainen toiminta, kun vuoden 1942 lakimuutoksen jälkeen rintamalle komennetut lotat olivat 

rinnastettavissa asevelvollisiin. Jatkosodan aikaan lotat saivat myös asekoulutusta. Poikkeuksellista oli myös heidän 
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muodossa, mutta erotuksena ”sodankäyneisiin jermuihin” eli lääkäreihin sekä enemmistöön 

potilaista, herätti tietynlainen pikkutarkkuus tehtävissä hoitajissa kummeksumista. Vaikka kurin 

kyseenalaistaminen ei tullut potilaille välttämättä mieleenkään, eikä sitä siksi esiintynyt heidät 

muistelmissaan, on silti mielenkiintoista tarkastella, kuinka paljon sitä kuitenkin sairaalan tiloissa 

esiintyi. 

 

Nämä kaksi hierarkian ja sukupuolittuneisuuden verkostoa vaikuttivat samanaikaisesti Tilkan 

sotilassairaalan käyttäjien toiminnoissa ja tapahtuneessa liikkeessä tilassa. Tutkielmassani 

kysynkin, miten armeija- ja sairaalahierarkiat näkyivät tilasuunnittelussa ja käyttäjien 

kokemuksissa? Tutkin myös, rajoitettiinko tilasuunnittelulla liikkumista. Täten pohdin myös, 

mitkä olivat kurin ja vallankäytön roolit tilasuunnittelussa sekä hierarkioissa?  

 

Ennen Tilkan tilojen jaottelua ja entisten käyttäjien näihin tiloihin asettamistani perehdyn ensin 

Tilkan pääasiallisen käyttäjien ryhmän eli varusmiesten, ja siten myös Puolustusvoimien kannalta 

merkittävään maskuliinisuuden tutkimukseen ja teoriaan. Tutkin maskuliinisuutta erityisesti sota- 

ja armeijakontekstissa. Suomessa tehdyn mies- ja maskuliinisuustutkimuksen valossa 

Puolustusvoimien voi todeta toimivan osallisena ylläpitämässä tietynlaista, määrättyä 

maskuliinisuuden muottia, konstruktiota hegemonisesta maskuliinisuudesta. Tätä 

maskuliinisuuden mallia voidaan kutsua miestutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 

kentällä myös valta-asemaa pitäväksi, kulttuuriseksi ihannemaskuliinisuudeksi.  

 

2 Määrätyn maskuliinisuuden muotti 

 

Keskityn tässä luvussa Puolustusvoimainstituutioon ja erityisesti hegemonisen maskuliinisuuden 

kritiikkiin. Huomautan heti alkuun, etteivät maskuliinisuudet yleisesti paikannu vääjäämättä 

miehen kehoon, mutta maskuliinisuuksien kentältä on poimittavissa yksi korostunut 

maskuliinisuuden muoto, hegemoninen maskuliinisuus, joka paikantuu sen historiallis-

kulttuurisesti muuntuvaisesta luonteesta riippumatta erityisesti mieskehoihin ja miehen 

representaatioihin. Hegemonista maskuliinisuutta rakennetaan suhteessa sille alisteisiin, sen 

 
vuoden mittainen sitoumuksena palvelukseen. Lotta Svärd- järjestön kokemusten perusteella suunniteltiin 

lakisääteistä naisasevelvollisten koulutuksen aloittamista, mutta suunnitelma ei edennyt Lotta Svärd-säätiön vuoden 

1944 lakkauttamisvaatimuksesta johtuen. Pohja 2020. 
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haastaviin ja marginaalistettuihin maskuliinisuuksiin19, mutta myös suhteessa naisiin ja 

sukupuolivähemmistöihin. Luonnollisena nähty hegemoninen maskuliinisuus on luonteeltaan 

jatkuvassa uudelleen tuottamisen tilassa, mutta hegemoniseen kamppailuun ei silti pääse kuka 

tahansa, jolloin sen ulkopuolelle jäävät määrittyvät alisteisiin positioihin.20 Kuten mainitsin, 

maskuliinisuuksien tutkimuksen sekä yhteiskunnallisen puolustusvoimainstituutiota koskevan 

tutkimuksen valossa myös Suomen Puolustusvoimat tuottaa tätä tietynlaista käsitystä ideaalista 

maskuliinisuudesta. Kutsun tätä tiettyä ideaalia määrätyn maskuliinisuuden muotiksi. Sijoitan 

puolustusvoimien ihannoiman maskuliinisuuskäsityksen laajempaan tutkimuskenttään mies- ja 

maskuliinisuuksien tutkimuksesta, minkä jälkeen paneudun tietynlaisten, kulttuurisidonnaisten 

maskuliinisuuksien merkitykseen puolustusvoimainstituutille. Keskityn tutkielmassani 

suomalaiseen tutkimukseen, johon viitatessani olen kirjoittanut Puolustusvoimat isolla 

alkukirjaimella. Tutkin, mitä maskuliinisuus, etenkin valtaa pitävä hegemoninen maskuliinisuus 

tarkoittaa Puolustusvoimakontekstissa, ja miten tämän tietyn maskuliinisuuden mallin tavoittelu 

on vaikuttanut varusmiesten kokemuksiin instituution rattaissa toimimisensa aikana. 

 

2.1 Mitä miehen tulee olla? 

 

Kriittinen miestutkija Arto Jokinen21 on jakanut länsimaisen kulttuurin miesideaalin viiteen 

odotukseen.22 Väittäisin, että vielä kaksikymmentäyksi vuotta Jokisen teoksen julkaisusta seikat 

näyttävät edelleen, jos nyt eivät onneksi täysin, niin jokseenkin ajankohtaisilta. 

Ihannemaskuliinisuuden malli näyttää mielestäni nykypäivänäkin jokseenkin naisihannetta 

kapeammalta, joskin henkilökohtaisen kokemuksen puutteesta miehenä elämisestä tulkintani 

perustuu ainoastaan havainnoimaani ja lukemaani. Joltain osin vanhentuneina, joltain osin 

edelleen ajankohtaisina käsityksinä (länsimaisesta) miehestä, tulee miehen Jokisen tulkinnan 

mukaan olla ensinkin fyysisesti voimakas (myös fyysiseltä kooltaan naista suurempi). Toiseksi 

miehen tulee menestyä yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti elättääkseen perheensä ja hallita 

valta-asemansa turvin politiikan tai sosiaalisen kenttää. Kolmanneksi miehen tulee olla 

luonteeltaan vakaa ja järkkymätön, mikä ilmenee Jokisen mukaan päättäväisyytenä, 

 
19 Manninen 2010, 13. 
20 Manninen 2010, 13. 
21 Miesliikkeen kysymyksistä Suomessa kts. myös Jokinen (toim.) 2012; Nieminen 2013. 
22 Jokinen 2000, 210. 
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kriisitilanteiden hallintana ja rationaalisuutena. Neljäntenä teesinä miehen tulee olla kyvykäs 

puolustamaan itseään, naistaan, lapsiaan, omaisuuttaan ja yhteisöään sekä henkisiltä että 

fyysisiltä hyökkäyksiltä. Viidentenä, edellisiin teeseihin liittyen, tulee miehen olla synnynnäisesti 

heteroseksuaali.  

 

Odotuksia ei ole helppo täyttää, etenkään jos oma identiteettikäsitys ja mahdollinen 

maskuliinisuus poikkeavat valta-asemaa pitävästä maskuliinisuuden mallista. Jokinen puhuu 

kulttuurisesta maskuliinisuudesta, koska hegemoninen maskuliinisuus ei akateemisesti tuotettuna, 

teoreettisena käsitteenä välttämättä vastaa reaalimaailman toteutusta kyseisenlaisen, valta-asemaa 

pitävän maskuliinisuuden mallista.23 Hänen mukaansa nekään miehet, joilla on institutionaalinen 

valta, eivät välttämättä ruumiillista hegemonista maskuliinisuutta. Jokaisella hegemonista 

maskuliinisuutta ruumiillistavalla miehellä ei taas puolestaan välttämättä ole todellista 

yhteiskunnallista valtaa.24 Hegemoninen maskuliinisuus näyttäytyykin Jokisen mukaan 

symbolisena fantasiana, jota on mahdoton tavoittaa.25 

 

Vuonna 2019 julkaistussa26 teoksessa Jokinen on tulkinnut kotimaista sotakirjallisuutta 

maskuliinisuuden ja kansallisen identiteetin rakentumista sotakuvausten ja niiden esittämän 

väkivallan yhteydessä. Sen tiimoilta hän kirjoittaakin, että hegemonista maskuliinisuutta olisi 

järkevää tarkastella juuri kulttuuristen representaatioiden kautta, sillä niissä ideoilla, fantasioilla 

ja haluilla ei ole reaalimaailman asettamia reunaehtoja ja raameja.27 Poikien 

maskuliinisuuskäsityksiä kouluympäristössä tutkineen Sari Mannisen mukaan hegemoninen 

maskuliinisuus ei suoraan määrääkään kenenkään yksilön toimintaa, vaan antaa sen sijaan raamit 

kulttuurissa yleisesti hyväksytylle käsitykselle miehen sukupuolesta ja seksuaalisuudesta.28 

Hegemoninen maskuliinisuus on siis yhteiskunnallista valtaa pitävän maskuliinisuuden 

määritelmä. Pysyvän muotin sijasta sen asema on kuitenkin mahdollista haastaa.29  

 

 
23 Jokinen 2019, 27. Maskuliinisuuksista, katso myös Sipilä 1994. 
24 Jokinen 2019, 26–27. 
25 Jokinen 2019, 27. 
26 Teos on julkaistu postuumisti ja sen ovat toimittaneet Markku Soikkeli ja Ville Kivimäki. 
27 Jokinen 2019, 27. 
28 Manninen 2010, 60. 
29 Manninen 2010,60; Connell 1995, 76–77. 
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Kulttuurisesti hyväksytyn maskuliinisuuden odotetaan lankeavan miehille luonnostaan, mutta 

samanaikaisesti miehuus pitää kuitenkin ansaita. Miehuus tulee Jokisen mukaan ansaita 

erityisissä ”miehuuskokeissa”, ei kerran, vaan elämän aikana yhä uudelleen ja uudelleen.30 

Jokisen mukaan miehiä houkutellaan, mutta myös pakotetaan omaksumaan nämä hegemonisen 

maskuliinisuuden ideaalit.31 Huomionarvoista kuitenkin on, että instituutioiden, organisaatioiden 

ja yhteiskuntien välillä on suuriakin eroja sen suhteen, kuinka tiukasti hegemonista 

maskuliinisuutta yksilöiltä vaaditaan, ja toisaalta myös siinä, kuinka joustavasti ollaan valmiita 

antamaan tilaa myös muiden, vaihtoehtoisten maskuliinisuuksien toteuttamiselle.32 Asevoimien 

kaltaisessa totaalisessa instituutiossa yksilön voi olla kuitenkin vaikea välttää ottamasta osaa 

hegemonisen maskuliinisuuden performanssiin.33  

 

Jokisen konstruoimat viisi ideaalia ovat typistettävissä odotuksiksi vallasta, voimasta, 

menestyksestä, tunteiden hallinnasta sekä heteroseksuaalisuudesta.34 Maskuliinisuuden 

hegemonisten muotojen on todettu koostuvan myös valkoisuudesta, keskiluokkaisuudesta, 

itsenäisyydestä, urheilullisuudesta, toiminnallisuudesta, kilpailullisuudesta ja eron tekemisestä 

niihin feminiinisenä piirrettyihin määreisiin, joihin liittyy käsitys maskuliinisuudesta 

feminiinisyyttä parempana.35 Näistä odotuksista valtaosa vastaa myös Puolustusvoimien 

ideaalikäsitystä varusmiehestä. Tutkijoiden Tommi Hoikkalan, Mikko Salasuon ja Anni 

Ojajärven etnografinen tutkimus suomalaisten sotilaiden terveystajun ohella myös ryhmähengestä 

ja maskuliinisuuskäsityksistä varusmiespalveluksessa todistaa hegemonisen maskuliinisuuden 

vahvan merkityksen instituution rakenteissa.36 Soturius ja ihannemaskuliinisuus ovat yhtä myös 

Jokisen luennassa.37 Mannisen mukaan puolustusvoimien oman ideaalikäsityksen rinnalla myös 

muu ympäröivä yhteiskunta tukee ”pojat on poikia” -puhetapaa ja normalisoi samalla 

hegemoniseen maskuliinisuuteen usein liitettyjä ongelmallisia piirteitä, kuten 

 
30 Jokinen 2000, 68–70; 211; Manninen 2010, 16; Ahlbäck 2017, 45. 
31 Jokinen 2000, 215. 
32 Lindqvist 2016, 31. 
33 Lindqvist 2017, 70. 
34 Kantola 2010, 83; Lindqvist 2016, 31. 
35 Manninen 2010, 13. Kts. myös Connell 1995; 2000; 2002; Connell & Messerschmidt 2005, Howson 2006. 
36 ”On uroshoivaa ja destruktiivisuutta samassa miehisyyden paketissa. Intissä elää tietty preferoitu miehisyys – jota 

voi hegemoniseksi maskuliinisuudeksikin nimittää, mutta se ei tarkoita sitä, että armeijan sosiaalinen toiminta 

kokonaisuudessaan on vain väkivallan kompleksin rakentumista.” Hoikkala, Salasuo & Ojajärvi 2009, 278. 
37 Jokinen 2019, 277. 
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paremmuusajattelua, eron tekemistä feminiinisenä pidettyyn, väkivallan oikeuttamista sekä 

tunteiden piilottelua.38 

 

Maskuliinisuustutkija Raewyn (R.W.) Connellin mukaan nykyaikaisen hegemonisen 

maskuliinisuuden tärkein ominaisuus on odotuksista viides, eli heteroseksuaalisuus.39 Ei-

heteroseksuaalisiin miehiin keskittyvä armeija- ja asevelvollisuustutkimus on ollut Suomessa 

kuitenkin melko vähäistä.40 Arto Jokisen, Jukka Lehtosen ja Anni Ojajärven tutkimusten rinnalla 

viimeisin ei-heteroseksuaalisiin varusmiehiin keskittyvä tutkimus on Minna Lindqvistin vuoden 

2016 pro gradu varusmiespalveluksen vuosina 2004–2014 suorittaneista homo- ja bi-miehistä. 

Lindqvist on todennut Puolustusvoimat heteronormatiivisia käytäntöjä toisintavaksi ja ainoastaan 

heteroseksuaalista maskuliinisuutta tukevaksi instituutioksi.41 Nuorisotutkimusverkosto julkaisi 

vuotta myöhemmin artikkelin Lindqvistin tutkimuksesta. 

 

Maanpuolustuslaitoksena puolustusvoimat liitetään itsestään selvästi myös systemaattiseen 

väkivaltaan. Asevelvollisuus itsessään ei tietenkään tee kenestäkään miehestä suoraan 

väkivaltaista.42 Puolustusvoimat on Jokisen mukaan sen sijaan yhdenlainen sukupuolen 

teknologia, joka liittää väkivallan ja maskuliinisuuden yhteen. Asevelvollisuuden rinnalla muita 

tällaisia teknologioita, joissa väkivalta yhdistetään miessukupuoleen, ja toisaalta toisinnetaan 

sodan ja sotimisen merkitystä miehille, rakennetaan Jokisen mukaan esimerkiksi kirjallisuudessa, 

elokuvissa, sarjakuvissa, näyttämötaiteissa, kuvataiteissa ja medioissa. Tietynlaisen 

representaation toistaminen, kierrättäminen, merkityksellistää miesten ja väkivallan yhteyden 

luonnolliseksi ja itsestään selväksi.43 Representaatioiden rinnalla nationalistinen projekti on 

liittänyt sodankäynnin kuuluvaksi nimenomaan miehille, jolloin yleisestä mielipiteestä, läheisten 

odotuksista ja Suomen yleisestä asevelvollisuuslaista miessukupuolelle on konstruoitu 

velvollisuus valmistautua taisteluun ja kuolemaan isänmaan puolesta.44 Jokisen mukaan tästä 

velvoitteesta on sen sukupuolittuneisuudesta johtuen tullut osa suomalaista maskuliinisuutta ja 

 
38 Manninen 2010, 14–15. 
39 Connell 2000, 30. 
40 Lindqvist 2016, 14. 
41 Lindqvist 2016. Hetero-olettamisesta Puolustusvoimissa kts. myös Ojajärvi 2015, erit. 125. 
42 Jokinen 2019, 283. Jokinen arvelee, että maissa, joissa ei ole asevelvollisuutta, miehet tuskin ovat vähemmän 

väkivaltaisia kuin maissa, joissa on asevelvollisuus. Asiaa ei ole kuitenkaan tutkittu. 
43 Jokinen 2019, 283; Juvonen 2016, 46–47. 
44 Jokinen 2019, 283; Juvonen 2016, 46–47. 
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suomalaista miessubjektia.45 Asevelvollisuus nähdään sukupuoleen perustuvana 

kansalaisvelvollisuutena ainoastaan miehille. 

 

2.2 Monoliittinen laitos 

 

Puolustusvoimien vuoden 2016 tilaston mukaan noin 75 % miespuolisesta ikäluokasta suoritti 

5,5–12 kuukautta kestävän varusmiespalveluksen ja noin 400 suomalaista naista suoritti 

vapaaehtoisen asepalveluksen.46 Nykyään (2020/2021) naisten varusmiespalveluksen suorittaa 

vajaa tuhat naista miesten prosentin säilyessä ennallaan. Maavoimien internetjulkaisun mukaan 

keväällä 2020 saapuneiden naisten hakemusten määrä oli historian toiseksi korkein; 

ennätysmäärä hakemuksia vapaaehtoiseen palvelukseen saatiin vuonna 2018.47 Naisten määrän 

kasvusta huolimatta palvelus on kuitenkin heille (meille) edelleen vapaaehtoinen, miehille 

siviilipalveluksen tai vankeusrangaistuksen rinnalla täytettävä velvollisuus. Feministisen koulu- 

ja kasvatustutkimuksen uranuurtaja Elina Lahelman mukaan varusmiespalveluksen 

sukupuolittuneisuus on kuitenkin hyvin harvoin suomalaisessa yhdenvertaisuuskeskusteluissa 

esille nostettu ongelma.48  

 

Jos asevelvollisuuslaki muutettaisiin Suomesta pakolliseksi kaikille sukupuolille, vaatisi se 

todennäköisesti kokonaisvaltaisen organisaatiouudistuksen Puolustusvoimainstituution sisällä. 

Vuosikymmenestä toiseen monoliittisena näyttäytyvä laitos vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei se 

halua uudistua ja kehittyä. Suuri enemmistö Suomessa vahvistaa ajatusta siitä, ettei 

Puolustusvoimaorganisaatiossa olisi tarvetta uudistuksille: Maanpuolustustiedotuksen 

suunnittelukunnan (MTS) vuoden 2016 kyselyyn tulleiden vastausten perusteella peräti 79 % 

suomalaisista on sitä mieltä, että nykyisen kaltainen miesten yleiseen asevelvollisuuteen 

perustuva puolustusjärjestelmä tulee säilyttää.49 Nykyisen järjestelmän kannatus on vahvistunut 

 
45 Maskuliinisuuskäsityksistä suomalaisessa militäärikontekstissa, kts. myös Tallberg et al. 2008; Tallberg 2009. 
46 Kosonen et al. 2017, 94. 
47 Maavoimat 2019: Kutsunnat päätökseen - yli 73 prosenttia ikäluokasta määrättiin varusmiespalvelukseen. 

https://maavoimat.fi/-/kutsunnat-paatokseen-yli-73-prosenttia-ikaluokasta-maarattiin-varusmiespalvelukseen; 

Maavoimat 2020: Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeneiden määrä kasvussa. https://maavoimat.fi/-

/naisten-vapaaehtoiseen-asepalvelukseen-hakeneiden-maara-kasvussa 
48 Lahelma 2005, 310. 
49 Kosonen et al. 2017, 94. 



 
14 
 

entisestään koko 2010-luvun ajan.50 MTS:n tuottaman selvityksen kysymyksenasettelu on  

kuitenkin muotoiltu siten, ettei kysymyksessä suoraan anneta vaihtoehdoksi sellaista 

asepalveluksen muotoa, joka huomioisi kaikkien kansalaisen yhtäläisen osallistumisen 

palvelukseen.51 Kysymyksenasettelussa nykyisen järjestelmän haastavat vaihtoehdot, eli 

valikoiva varusmiespalvelus ja ammattiarmeija, on esitetty painottamalla sotilaallisen 

koulutuksen saavien määrän kaventuvan, jos mallia muutetaan nykyisestä. Vaihtoehtoiset mallit 

näyttäytyvätkin kysymyksen valossa heikompina ja laskevat sotilasaineksen merkitystä 

maanpuolustukselle. Vastaajia ohjaillaan retoriikan keinoin suhtautumaan muutokseen 

kielteisesti. 

 

Kyselyn tulosta on mielenkiintoista pohtia myös vertailevasti sosiaalisessa mediassa ja julkisessa 

keskustelussa etenkin viime vuosina käytyjen väittelyjen kanssa, joissa kritisoidaan Suomen 

asevelvollisuuden epätasa-arvoisuutta. Eri medioita, julkaisuja ja kommenttilaatikoita asian 

tiimoilta tulkitessa ja niitä MTS:än kyselyn tuloksiin peilatessa kannatusprosentin suuruus 

näyttäytyy hieman ristiriitaisena. Myös miesten varusmiespalveluskokemuksia 1950–1980-

lukujen aikana tutkineet Ojajärvi ja Laukkanen vahvistavat tuloksen paradoksaalisuutta: miesten 

kirjoituksissa toistui useaan otteeseen kritiikki sitä kohtaan, että asevelvollisuus koskee 

ainoastaan miehiä.52 Tehdylle kyselyn suhteen onkin kysymyksenasettelun painotusten lisäksi 

huomionarvoista panna merkille, ketkä kyselyyn ovat mahdollisesti vastanneet ja ketkä eivät. 

Voisivatko kyselytulokset näyttäytyä erilaisina, jos kyselyn teettäjänä toimisi esimerkiksi 

kotimainen, näennäisesti objektiivinen päivälehti, tai jokin muu laaja-alaisemmin yhteiskunnan 

jäseniä tavoittava organisaatio?  

 

2.3 Määrätyn maskuliinisuuden merkitykset varusmiehille 

 

Judith Butlerin mukaan sukupuoli syntyy toistamisessa, eli performatiivisesti yhä uudestaan 

toistettavissa, kulttuuriin, aikaan ja paikkaan sidotuissa liikeradoissa, tavoissa ja teoissa.53 

Performatiivisella toiminnalla täytyy kuitenkin olla aina katsojansa, jotta tietynlaiset toimet 

 
50 Kosonen et al. 2017, 94. 
51 Tämä käy ilmi Kososen vuoden 2019 väitöskirjasta. Kosonen 2019, 4. 
52 Ojajärvi & Laukkanen 2015, 25. 
53 Butler 1990, 115. 
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saavat sukupuolisen muodon ja muodostavat normitettuja käsityksiä sukupuolista.54 Sukupuolen 

voikin näin nähdä rakentuvan vuorovaikutussuhteissa. Täten myös maskuliinisuuden voi nähdä 

rakentuvan sosiaalisissa tilanteissa, (ruumiillisessa) kontaktissa muihin ihmisiin. 

 

Maskuliinisuuksista hegemoninen tuottaa muita maskuliinisuuksia (kuin myös feminiinisyyksiä) 

dominoivan asemansa ansiosta sosiaalisesti normatiivisimpana nähdyn maskuliinisuuden mallin. 

Toisto siis tuottaa normatiivisia rakenteita, ja rakenteiden normatiivisena ja annettuna kokeminen 

voi sokeuttaa tapaamme ajatella ja tuntea. Hegemonisen maskuliinisuuden rakenteita ei osata 

tällöin välttämättä kyseenalaistaa niiden normatiiviseksi muodostuneen valta-aseman vuoksi. 

Kulttuurintutkija Sara Ahmedin mukaan normit voivatkin näyttäytyä elämänmuotoina vain jos 

toiston tekemä työ piilotetaan.55 Emme huomaa normien normatiivisuutta, sillä emme havaitse 

prosessia niiden muodostumisen taustalla. Sari Manninen huomauttaa kuitenkin erittäin 

oleellisesti, ettei epätasa-arvoa tuottavassa, luonnollistettuja ryhmärajoja koskevassa 

määrittelyssä ja vahvistamisessa ole aina kyse intentionaalisesta toiminnasta. Kyse on sen sijaan 

usein sosio-kulttuurisesti omaksutuista, normalisoituneista tavoista luokitella ihmisiä tiettyjen 

kriteerien mukaan.56 Aiheellista on kuitenkin ymmärtää se, että yksilöiden on mahdollista nähdä 

oppimiensa normittuneiden rakenteiden yli ja ympäri. Jokaisen on mahdollista haastaa 

toiminnallaan erojen tekemisen tapoja. Normalisoidut rakenteet on kuitenkin aluksi tunnistettava. 

 

Mannisen tutkimus poikien valtahierarkioista koulumaailmassa vahvistaa käsitystä hegemonisen 

maskuliinisuuden rakentumisesta sosiaalisissa tilanteissa. Manninen pohtiikin, että yksityisen 

alueella poikien on suurempi mahdollisuus valita toisin tekemisiä kuin koulun vertaisryhmässä, 

jolloin paikalla on ”ulkopuolista yleisöä”.57 Hegemonisen maskuliinisuuden rakentumisen 

suhteessa muihin voisikin näin ollen sanoa toimivan eräänlaisena toiminnan teatterina. 

Koulumaailman rinnalla esimerkiksi kasarmi toimii tietynlaisen maskuliinisuuden näyttämönä.58 

Poikien väkivaltakokemuksia tutkineen Marja Peltolan mukaan ”vääränlaiseksi” mielletty 

maskuliinisuus uhkaa sen sijaan laskea asemaa hierarkiassa ja altistaa väkivallan ja 

 
54 Juvonen 2016, 45–47. 
55 Ahmed 2018, 24. 
56 Manninen 2010, 15. 
57 Manninen 2010, 33. 
58 Kirsi Saarikangas Paul Franklin ja Adolf Loosin käsityksistä rakennuksesta näyttämönä. Saarikangas 1998, 183. 
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ulossulkemisen kokemuksille.59 Maskuliinisuuden toteutumista leimaakin tietynlainen 

portinvartiointi, jossa tarkkaillaan ja kontrolloidaan muita, mutta myös itseään.60 

Maskuliinisuustutkija Anders Ahlbäck vahvistaa käsitystä viittaamalla professori Todd W. 

Reeseriin, jonka mukaan yksilöt käyvät jatkuvaa dialogia tai neuvottelua maskuliinisuudestaan. 

Itsensä kanssa käydyissä pohdinnoissa omat elämän tavat ja tarpeet yritetään sovittaa yhteen 

yhteiskunnan normeihin maskuliinisuudesta.61 Miesten omakohtaiset kokemukset ja kulttuuriset 

ihanteet ovatkin Ahlbäckin mukaan alati edestakaisessa ja keskenään jännitteisessä liikkeessä.62 

 

Ahmed puhuu affektien tahmaisuudesta, niiden voimasta liimautua ja levitä. Tahmaisuus kasvaa 

lumipallon lailla asiassa tai ilmiössä sitä mukaa, mitä enemmän se kerää huomiota tai tuottaa 

erilaisia mielleyhtymiä toisissa kiertäessään ja liikkuessaan erilaisissa vuorovaikutuksissa. 

Ahmedin tahmaisten, tarttuvien affektien käsite63 on sovellettavissa hegemonisen 

maskuliinisuuden ja Puolustusvoimien tuottaman maskuliinisuuskäsityksen tutkimukseen, koska 

tietynlaiset, ylisukupolvisetkin affektit saavat helposti normatiivisen aseman erityisesti muusta 

yhteiskunnassa eristetyissä. totaalisissa instituutioissa tilan ja ilmapiirin ulossulkevuudesta. 

Tunteista tulee kollektiivisia.64 Jaettavia, yhteisiä. Jaetut tunteet, kokemukset ja ajatukset voidaan 

tuoda ilmi instituutiossa kuitenkin vain osittain; epävirallisissa tuvissa ja vapaa-ajalla vietetyissä 

hetkissä. Pääasiallisesti puolustusvoimainstituutio kuitenkin ennen kaikkea kontrolloi ja rajoittaa 

yksilöiden tunteita. Tunteiden lisäksi laitoksessa kontrolloidaan varusmiesten ruumiita ja 

ajankäyttöä.65 

 

Puolustusvoimat totaalisena laitoksena muodostuukin täten kahdesta keskenään ristiriitaisesta 

maailmasta, jaosta viralliseen kurivallan maailmaan sekä epäviralliseen vapaa-ajan maailmaan.66 

Onkin mielenkiintoista tarkastella, miten käsitykset itsestä sotilaana, (usein) miehenä ja tietyn 

ryhmän jäsenenä muodostuvat näiden kahden maailman välisillä rajapinnoilla liikuskellessa. 

Tuottavatko virallisen ja epävirallisen maailman käytännöt ristiriitaisia, mahdollisesti jopa 

 
59 Peltola 2020, 21. 
60 Ibid. 
61 Ahlbäck 2017, 23. 
62 Ibid. 
63 Tahmaisista affekteista katso myös Rantasila 2018. 
64 Ahmed 2018, 21–22, 25–26. Tunteiden kollektiivisuudesta kts. myös Nash 2011. 
65 Goffman 1997, 6. 
66 Goffman 1997, 8–10. 
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romahduttavia käsityksiä varusmiesten identiteettien rakentumiselle, vai tukevatko maailmat 

toisiaan? Hoikkalan, Salasuon ja Ojajärven tekemän varusmiesten kokemuksiin ja terveystajuun 

keskittyvän laajan tutkimuksen perusteella maailmat ovat esimerkiksi siltä osin ristiriidassa, että 

vapaa-ajallakin tietynlaista jäykkää kurivallan sotilasretoriikkaa puheessaan ja käytöksessään 

toisintavat ”sotahullut” yksilöt on asetettu naurunalaisiksi ja nähty omanlaisinaan kummajaisina 

yksiköissä.67 Myös Ojajärven omassa tutkimuksessa hänen varusmiesten joukosta poimimansa 

”herrasmiesvarusmies”68 -roolin liika vapaa-ajan toimintoihin valuminen on nähty 

joukkoyksikköjen arjen toiminnoissa ongelmallisena sotilaan representaationa.  

 

Käsitykset ja mallit suomalaisen totaalilaitoksen vapaa-ajalla toimimisesta ovat varmasti 

vaihdelleet vuosien saatossa, ja maailman muuttuminen on ollut tulkittavissa myös Tilkan 

sotilassairaalan entisten käyttäjien muistelmista. Muistelmien ja Puolustusvoimista tehdyn 

tutkimuksen valossa varusmiesten käsitykset asepalveluksen suorittamisesta ja varusmiesten 

arjesta ovat muuttuneet paljon esimerkiksi 1980–1990-lukujen aikana, kun 

Puolustusvoimainstituutiota alettiin tarkastella aiempaa vahvemmin myös kriittisesti.69 Pidänkin 

todennäköisenä, että käsitykset ovat olleet muutosliikkeessä vielä entisestään 2010-luvun 

myöhempinä vuosina sekä 2020-luvun aikana. Muutokset kokemuksissa ovat perusteltavissa ajan 

murroksilla. Varusmiespalveluksensa esimerkiksi 1960-luvulla suorittanut nuori kasvoi hyvin 

erilaisessa yhteiskunnallisessa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä kuin 1980-luvun 

nuori.70 Hyvin paljon on kuitenkin myös sellaista, mikä on säilynyt instituution käytännöissä 

vuodesta toiseen. Armeijakokemusten jatkuvuutta tutkinut Ahlbäck on huomannut toistuviksi 

teemoiksi alistumisen ja kurinalaistamisen, autonomian ja oman tilan kaipuun, kuin myös 

asepalveluksen näyttäytymisen normaaliuden vastakuvana.71 Teemat ovat varusmiesten 

kokemuksissa edelleen relevantteja, elleivät peräti entistä voimakkaampia nykypäivänä. Eri 

aikakausien merkityksistä rauhanajan varusmiespalveluksessa tulisikin tehdä enemmän 

 
67 Hoikkala et al. 2009, 446–447. 
68 Ojajärvi 2015, erit. 112. 
69 Kts. esim Ojajärvi & Laukkanen 2015. 
70 Ojajärvi & Laukkanen 2015, 18. 
71 Ahlbäck 2017, 22. Kyseisessä tutkimuksessa Ahlbäck analysoi Ingmanin ja Calamniuksen kuvauksia 1800-luvun 

lopun asevelvollisuudesta ja vertaa niitä 1920–1930-lukujen asevelvollisten kokemuksiin ja kerrontaan. Mieheyden 

ja mieskansalaisuuden käsityksistä itsenäisyyden alkuvuosina, katso Ahlbäck 2014. 
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tutkimusta, jotta muuttuneita ja vaihtelevia käsityksiä varusmiespalveluksesta pääsisi 

tarkastelemaan entistä syvemmin. 

 

3 Tilkan sotilassairaala ennen ja nyt 

 

Tilkan uuteen, vuonna 1936 valmistuneeseen sairaalaan, Helsingin Sotilassairaalaan (kuvat 3,4) 

oltiin sen valmistuttua erittäin tyytyväisiä. Se nähtiin erinomaisena esittelykohteena niin 

kotimaassa kuin ulkomaisillekin vieraille. Rakennustarvikkeet ja laitteistot olivat pääosin 

kotimaisia, ja sitä korostettiin mielellään itsenäisestä, modernisoituvasta Suomesta kirjoitettaessa. 

Tilkan käytännölliseksi suunniteltujen sisätilojen kehuttiin tekevän ”iloisen ja valoisan 

vaikutuksen”.72 Tilkan sotilassairaala oli valmistuessaan ainutlaatuinen, uudenlaista 

arkkitehtuuria, suunnittelua ja tekniikkaa esittelevä kokonaisuus suomalaisen sairaala-

arkkitehtuurin kentällä, josta erityisesti sen silmiinpistävin osa, päärakennuksen kaarevat 

parvekkeet herättivät kiinnostusta. Samankaltaista parvekeratkaisua ei ollut nähty Suomessa 

aikaisemmin73, eikä vastaavaa ole käsittääkseni suunniteltu Tilkan jälkeenkään. 

 

Perehdyn tässä luvussa Tilkan sotilassairaalan historiaan pilkkomalla Tilkan sairaalan erillisiksi 

rakennusosiksi. Ennen sairaalan rakennuspaloihin jäsentämistä perehdyn kuitenkin lyhyesti 1930-

luvulla vaikuttaneisiin ihanteisiin, jotka heijastuivat myös sairaalarakentamiseen. Rakennusosat 

hahmoteltuani luku jatkuu Tilkan entisten käyttäjien muistelmien pohjalta hahmottamiini 

muutoksiin tilasuunnittelussa ja ilmapiirissä lopulta Tilkan sotilassairaalan viimeiseen 

lipunlaskuun ja valojen sammumiseen. Entisten käyttäjien muistelmat tilasta hahmottuvat 

mielestäni selkeämmin ääriviivoin jaettuani Tilkan tilat ensiksi erillisiksi, mutta yhdessä 

toimiviksi rakennusosiksi. 

 

 
72 Manninen 2006, 12. 
73 Anne Mäkisen mukaan Eric Mendelsohnin Stuttgartiin 1928 suunnittelema Warenhaus Schocken ja erityisesti sen 

kaareva pääty on mahdollista nähdä kansainvälisenä esikuvana Sortan suunnitelmille Tilkan sotilassairaalasta. 

Mendelsohnin lisäksi kotimaisia vaikutteita kaarevaan päätyyn on voitu saada Aallon Paimion parantolan 

arkkitehtuurista, kuin myös Vähäkallion Sörnäisiin Hämeentielle 1933 suunnittelemasta Keskusosuusliike OTK:n 

hallintorakennuksen päärakennuksesta. Mäkinen 2000, 118; Niskanen 2005, 253. Rakennuksista erityisesti 

tavaratalon ja hallintorakennuksen kaareva muoto kuitenkin ikään kuin sivelee rakennuksen tornimaista päätyä, kun 

taas Tilkan tapauksessa valtavat, jykevät parvekkeet työntyvät voimakkaina ulos sileältä, tasaiseksi hiotulta pinnalta 

luoden rakennukseen enemmän liikettä ja omaleimaisuutta, jonkalaista vertailurakennuksissa ei ole mielestäni 

nähtävissä. 
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3.1 Funktionalistiset ihanteet 

 

Funktionaalinen muotokieli nähtiin itsenäistyneessä, identiteettiään etsivässä ja progressiivisesti 

modernisoituvassa Suomessa ideaalisena ja sopivana tyylinä ilmentämään ja vahvistamaan 

valtiomme kehitystä,74 joskin termin käyttö runsastui Suomessa vasta 1930-luvun 

loppupuolella.75 Myös Suomen Puolustusvoimat omaksuivat funktionalistien rakennustyylin 

nopeasti omakseen. Tyyliä kuitenkin kutsuttiin instituutiossa uusasialliseksi76 funktionalismin 

sijaan. 

 

Funktionalismia leimasi rakennustekniikan kehittyessä uusien teknisten mahdollisuuksien 

käyttöönotto sekä teollistunut, koneellinen valmistus.77 Koska funktionalismin 

tarkoituksenmukaisuus nähtiin yksinkertaisuutena, riisuttiin se kaikesta epäoleelliseksi katsotusta, 

kuten esineistöstä ja koristeista,78 joilla ei ollut arkkitehtuurissa muuta kuin esteettistä79 

tarkoitusta. Tiloista haluttiin mahdollisimman tehokkaita, toimivia, selkeitä, valoisia ja 

muodoiltaan yksinkertaisia. Tilat eroteltiin toiminnan mukaan, puhdas ja likainen omiksi 

osasikseen. Pyrkimys yksinkertaisuuteen näkyi funktionalismissa myös materiaali- ja 

värivalinnoissa; pinnat suunniteltiin mahdollisimman hygieenisen oloisiksi, eheiksi ja kestäviksi, 

helposti puhdistettaviksi. Julkisivut ja seinät rapattiin valkoisiksi. Valkoinen väri nähtiin 

hygieenisenä; Suomessa myös symbolisena merkkinä itsenäisyydestä.80 Väreillä ja sisätiloissa 

etenkin niiden kiiltoasteilla oli suuri merkitys niin yleisessä tilajäsentelyssä, mutta myös 

korosteena.81 

 

 
74 Mäntynen 1991, 7. 
75 Termi otettiin käyttöön Suomessa pääosin yksittäisten arkkitehtien välityksellä. Heinonen 1986 (1978), 281–282. 
76 Mäkinen 2000, 32. Uusasiallisuus, die neue Sachlichkeit, kulkeutui Suomeen saksankielisestä Euroopasta, 

erityisesti Deutscher Werkbundin ja Wiener Werkstätten kautta. Heinonen 1986 (1978), 6–7. 
77 Raija-Liisa Heinosen mukaan Reyner Banham ja Dennis Sharp kirjoittivatkin, että 1920–1930-lukujen 

arkkitehtuurista olisi ollut sopivampaa käyttää koneiden estetiikkaan liittyvää nimitystä: Sharpin mukaan ”Machine 

Aesthetic”, Banhamin mukaan ”The First Machine Age”. Nimikkeet olisivat tuoneet paljastavammin esiin 

aikakauden kotitalouksien ja työympäristöjen teknologisen koneistumisen. Heinonen 1986 (1978), 4. 
78 Mäntynen 1991, 7. 
79 Gropiuksen seuraaja, Bauhausin johtajaksi 1928 siirtynyt Hannes Meyer peräti kielsi kaikki rakentamisen 

esteettiset arvot ja puhui pelkästään ”uudesta rakentamisesta”, neues Bauen. Heinonen 1986 (1978), 5. 
80 Anne Mäkisen mukaan valkoinen symbolisoi itsenäisyyttä Neuvostoliitosta, mutta myös valkoisten voittoa 

Suomen sisällissodassa. Mäkinen 2000, 254. 
81 Arkkitehtitoimisto Schulman 2006, 145. 
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Funktionalismin sanotaan olleen aikaisempaa sosiaalisempaa82 ja yhteiskunnallisempaa 

arkkitehtuuria, jolloin sen idean ytimen nähtiin sijainneen pintapuolista muotityyliä83  

syvemmällä. Aalto kirjoitti muotikäyttöarkkitehtuurista, että muutaman vuoden päästä 

vanhentuvan ja roskiin heitettävän muotokielen sijaan funktionalismin pyrkimys oli tehdä 

”ikuista arkkitehtuuria”, joka ammentaisi ajan yhteiskunnallisesta rakenteesta uudistuksineen.84  

 

Ajan yhteiskunnassa vaikuttivat hyvin vahvat käsitykset hygieniasta, joten funktionalistinen, 

pelkistetty arkkitehtuuri nähtiin muotokieleltään sopivaksi, lääketieteen ohjeistukset ja 

hygieniakäsitykset täyttäväksi rakennustavaksi. Funktionalismi voidaankin nähdä aiempaa 

sosiaalisempana arkkitehtuurina siksi, että ajan terveyskäsitykset tunkeutuivat hyvin vahvasti 

uuden rakentamisen teknisiin osasiin ja käsityksiin tilasuunnittelusta. Hygieniakäsitysten myötä 

ajan rakentamisen lääketieteellinen rooli kasvoi, ja erityisesti moderni sairaalarakentaminen 

voitiin käsittää hygieniavaatimukset erinomaisesti täydentävänä työkaluna, koska sairaalat 

rakennettiin pitkälle lääketieteen asiantuntijoiden sanelemien ehtojen mukaan. Ajan sairaalat 

toimivatkin malliesimerkkeinä arkkitehtuurin aiempaa vahvemmasta yhteiskunnallisesta 

vaikuttamisesta, sillä juuri funktionalistiseen sairaalarakentamiseen voitiin limittää ajan ihanteita 

ja käsityksiä: käsityksiä hygieniasta, tilan ja toiminnan rationalisoinnista siihen liittyvine 

taylorismeineen ja fordismeineen, asiantuntijuudesta ja professionalismista, sekä teknologian 

kehityksestä ja koneellistumisesta yhteistyössä ihmisen järjen ja tieteen kanssa.85 Lääkärit 

osallistuivat yhdessä arkkitehtien kanssa uuden, modernin ihmisen luomiseen, joten modernit 

sairaalat saattoivatkin näin toimia niin lääketieteellisinä kuin "pedagogisinakin 

instrumentteina"86. 

 

 

 

 

 

 
82 Saarikangas 1998, 186. 
83 P.E. Blomstedtin sanoja. Heinonen 1986 (1978), 20. 
84 Alvar Aalto pienasuntojen rationalisoimisosastojen julkaisussa 1930. Heinonen 1986 (1978), 24. 
85 Henttonen 2009, passim. 
86 Henttonen 2009, 266. Ajan puhtauskäsityksistä, katso myös Saarikangas 2002. 
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Medikalisaatio 

 

Medikalisaatiolla tarkoitetaan lääketieteen kehityksen myötä vuosisatojen 1800–1900 vaihteessa 

korostunutta elämän lääketieteellistymistä. Ajan87 medikaalisaatioprosesseja leimaa vahva 

sukupuolittuneisuus. Terveydenhuollon ammattilaiset perustelivat naisruumiin lääketieteellistä 

haltuunottoa Maarit Henttosen mukaan seksuaalisuudella ja reproduktiolla, ruumiin hauraudella 

ja sen kokemalla rasituksella, jotka nähtiin miessukupuolta perustavanlaatuisempina piirteinä 

juuri naisen luonnolle.88 Naisen sukupuoli ja seksuaalisuus oli saatava kuriin ja tuottavaksi, ja 

tähän haasteeseen vastasivat obstetriikka ja gynekologia.89 Puhutaan naisruumiin 

medikalisaatiosta.  

 

Naisruumiiseen erikoistuneen lääketieteen pyrkimyksenä oli luoda kokonainen 

naistensairaaloiden verkosto. Medikalisaation sukupuolittuneisuudesta kertoo sekin, että 

samanlaista sairaalaverkoston laajuista suunnitelmaa ei toteutettu vastaavasti urologian ympärille. 

Miehet valitsivatkin sairaalan tautinsa, eivät sukupuolensa mukaan.90 Vaikka erityissairaanhoito 

naistensairaaloiden muodossa voidaan ilmiselvästi nähdä naisten terveydenhuollon kohentajina, 

olivat ne myös osa sukupuolittavaa ja normalisoivaa biovallan91 koneistoa. 

 

Henttosen mukaan käsitys lääkäreiden ammattikunnasta kehittyi modernissa yhteiskunnassa 

miehiseksi vahvasti juuri naisruumiin medikalisaation vaikutuksesta.92 Erityisesti äitiyshuollon ja 

synnytysten roolien kasvaessa lääketieteen kentällä myös keskustelut huolesta, naisruumiin 

haltuunotosta ja ruumiin patologisoinnista runsastuivat: lääkärin katse näki synnyttävän naisen 

ruumiin potentiaalisena sairaana yksilönä.93 Medikalisaatio kehittikin ympärilleen uuden 

 
87 Henttonen tulkitsee, että Michel Foucault’n ja Deporah Luptonin mukaan ruumiin medikalisaatioprosessit olivat 

vahvasti sukupuolittuneita jo 1700-luvulta lähtien keskittyen erityisesti juuri naisruumiiseen, sillä naisruumis nähtiin 

normaalista poikkeavana, toisena, epätäydellisenä, sairaana ja seksuaalisuuden kaikin puolin kyllästämänä. 

Henttonen 2009, 271. 
88 Henttonen 2009, 54, 272. 
89 Henttonen 2009, 272. 
90 Henttonen 2009, 272. 
91 Ibid. Medikalisaatio ja biovalta ovat termeinä jokseenkin päällekkäisiä, mutta olen biovallan käsitteen laajuudesta 

johtuen erottanut sen käsittelyn tutkielmassani omaksi alaluvukseen. 
92 Henttonen 2009, 55. 
93 Henttonen 2009, 54. 
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professioiden maailman, johon liittyi sen miehisyyden lisäksi Henttosen mukaan myös hyvin 

vahva alan sisäinen ja alojen välinen kilpajuoksu.94 

 

Huomionarvoista ajan medikalisaatioprosesseille on, että äitiyden merkityksen korostaminen oli 

keskeistä myös aikalaisten naisliikkeiden piirissä. Tämän voisi sanoa tukeneen ajan 

väestöpoliittista käsitystä naisesta yhteiskunnan terveitä jälkeläisiä tuottavana tukipilarina. 1900-

luvun alkupuoliskolla naisliikkeen (feminismin) ensimmäisessä aallossa ihanne naiskansalaisesta 

rakentuikin vahvasti ”äitiyden, uhrautuvuuden ja toimeliaisuuden ympärille.”95 Henttosen 

mukaan ajan naisihanteesta johtuen jokainen nainen hahmotettiinkin potentiaalisena synnyttäjänä. 

Naisruumiin lääketieteellistä haltuunottoa ei voi kuitenkaan missään tapauksessa perustella 

naisliikkeellä. 

 

Bakteriologia ja käsitykset hygieniasta 

 

Länsimaisessa kulttuurissa elämän medikalisoitumisen seurauksena käsitykseen puhtaudesta tuli 

vahva lääketieteellinen kaiku. Käsitykset hygieniasta ja puhtaudesta eivät kuitenkaan olleet vain 

lääketieteen kehityksen tuotosta, vaan juurtavan juurensa paljon varhaisemmista käsityksistä 

puhtaasta ja likaisesta.96 Modernissa arkkitehtuurissa puhtaus merkitsi bakteerittomuutta, joten 

puhtaus miellettiin hygieeniseksi.97 Bakteriologian saavutukset korvasivat vähitellen käsitykset 

miasma-teoriasta arkkitehtuurin kontekstissa. Mäkisen mukaan miasma-teoria vaikutti vielä maan 

ensimmäistä sotilassairaalaa suunniteltaessa: teorian mukaan sairaalan tuli sijaita maastossa, joka 

oli kuiva ja korkealla, jotta sairaiden ”pahat huurut” eivät saastuttaisi kaupunkia eli etteivät taudit 

leviäisi kaupunkeihin, mutta myös, jotta rakennuspaikka olisi mahdollisimman terveellinen myös 

itse potilaille.98 Modernissa arkkitehtuurissa bakteerien leviämisen estämiseksi korostettiin valon 

 
94 Henttonen 2009, 54. Kts. myös Adams 2008. 
95 Henttonen 2009, 17. 
96 Antropologi Mary Douglasiin viitaten kts. Henttonen 2009, 323. 
97 Henttonen 2009, 55. 
98 Mäkinen 2000, 107, 115; Makkonen 2012; 78. Luettelujärjestys 1) kaupungit, 2) sairaat herätti pohtimaan, kumpi 

painoi miasma-teorian aikakaudella vaakakupissa enemmän: ihmishenki vai pelko pahoista huuruista? 
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ja raittiin ilman merkitystä. Ne nousivatkin hygienian ohella modernin arkkitehtuurin keskeisiksi, 

kantaviksi elementeiksi.99  

 

Sairaaloiden tilajärjestelyihin vaikuttivat paitsi lääketieteelliset hygieniakäsitykset. 

Modernisaation ”monikerroksisessa prosessissa”100 käsitystä hygieenisyydestä tuotettiin myös 

sukupuolisuuden ja yhteiskuntaluokkien näkökulmasta. Sukupuolen ja sairauden lisäksi 

sairaalamaailman luokittelujen maailmaan astui 1800-luvun lopulla myös luokkakysymys 

maksavien potilaiden myötä.101 Maksulliset, yksityiset osastot erotettiin muista osastoista.102 

Lääketiede ja arkkitehtuuri tulivatkin näin osallistuneeksi yhteiskunnassa tapahtuneeseen 

sukupuolittuneisuuteen sekä luokkaerojen tuottamiseen. Ajan ihanteet, normit ja ajattelutavat 

tuottivat ja vahvistivat tietynlaista pedagogisen ja moraalisen hygienian diskurssia. 

  

Rationaalisuus ja standardisointi 

 

Rationaaliseen sairaalasuunnitteluun vaikuttivat Frederick Winslow Taylorin ja Henry Fordin 

opit rationalisoinnista ja standardisoinnista. Rationalisoinnin tunnetuin oppi onkin taylorismi. 

Taylorismi pyrki ylhäältä käsin ohjailtuun tuottavuuden parantamiseen ja kasvuun 

standardisoinnin keinoin. Fordismin myötä suunnitteluun tuli fragmentteja massatuotannon 

tavoista, liukuhihnamallista. Sairaalarakennus alkoikin rationalisoinnin ja standardisoinnin 

mallien seurauksena muistuttaa konetta, jossa teollisuusrakennusten tapaan itse työprosessi 

nähtiin kaikista tärkeimpänä. Lääketieteen kehittymisen myötä tämä johti Henttosen mukaan 

toimenpidehuoneiden määrän lisääntymiseen ja niiden merkityksen korostumiseen: 

toimenpidehuoneesta tuli sairaalan sydän.103 Rationalisointi näkyi 1900-luvun ensimmäisellä 

puoliskolla sairaala-arkkitehtuurissa myös uudenlaisena tila-ajatteluna: intentiona yhtenäisestä, 

tiiviistä kokonaisuudesta ilma yhtäkään hukka-askelta.104 Sairaala pyrittiin rakentamaan 

 
99 Henttonen 2009, 55. Henttonen huomauttaa vaatimusten valosta, ilmasta ja avoimuudesta olleen tärkeitä tekijöitä 

jo paviljonkirakentamisen aikana, mutta bakteriologian kehityksen myötä ne otettiin suunnittelun keskiöön ja 

väistämättömiksi rakennuspalikoiksi 1900-luvun alun sairaalarakentamisessa. Henttonen 2009, 322. 
100 Henttonen 2009, 281. 
101 Henttonen 2009, 324. Tämä on herättänyt Annmarie Adamsin pohtimaan yhteiskuntaluokan ja sukupuolen 

merkityksiä myös muille rakennuksille, kuten juna-asemien ja hotellien suunnittelulle. Adams 2008, xxi. 
102 Ibid. 
103 Henttonen 2009, 321–322. 
104 Henttonen 2009, 322. 
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keskikäytävän varaan, jonka ympärille sijoittuivat rationaalisesti vuode-, tutkimus-, toimenpide- 

ja huolto-osastot kukin omiin jakoalueillaan eri toimintoja sekoittamatta.105  

 

3.2  Tilkan rakennusosat 

 

Keskityn tässä luvussa Tilkan sotilassairaalan rakennustekniseen puoleen, eli tilan rakennusosiin. 

Rakennettu tila on tutkielmani kontekstissa tarpeellista jakaa ensin sen teknisiin paloihin, jotta 

tilaa on mahdollista tulkita sen menneiden käyttäjien ja heidän muistelmiensa näkökulmasta. 

 

Arkkitehtitoimisto Schulman Oy:n Johanna Luhtala ja Markus Manninen ovat jaotelleet Tilkan 

rakennushistoriaselvityksessä Tilkan sairaalan rakennusosat viideksi erilliseksi palaseksi A:sta 

E:hen. Käytän heidän malliaan myös omassa tutkimuksessani. Tutkimani Tilkan rakennuspalat 

koostuvat niin alkuperäisistä, 1936 valmistuneista osista kuin vuonna 1965 valmistuneista 

laajennusosista, jotka muodostivat yhdessä sotilassairaalan lopullisen, funktionaalisen 

kokonaisuuden. Laajennusosat muuttivat Tilkan tiloja joltain osin hyvin merkittävästikin. 

Laajentaminen vaikutti ilmiselvästi käyttäjien toimintaan tilassa.  

 

Tilkan sotilassairaala koostuu viidestä, toiminnoiltaan omasta mutta toisiinsa kiinnittyneestä 

rakennusosasta. Siipirakennuksesta (A), sen dominoivimmasta ja monumentaalisimmasta osasta 

eli päärakennuksesta (B), lämpökeskuksesta (C) sekä vuoden 1965 laajennusosista (D, E). 

Mannerheimintietä kohti viistosti kaartuva osa D muodostaa yhdessä E-osan kanssa Tilkan 

sotilassairaalasta L-kirjaimen muotoisen kokonaisuuden (kuva 8). Sairaala rakennettiin 

kallioiseen maastoon, ja arkkitehti Johanna Luhtalan mukaan sairaalan molemmat 

rakennusvaiheet noudattivat rakentamisajankohdilleen tyypillistä rakennustapaa.106   

 

Tilkan alkuperäisten rakennusosien B ja C julkisivuissa toistuu sairaalalle ominainen kaareva 

muoto: kaakkoon suuntautuva päärakennus sitä kiertävine parvekkeineen on halkaistun sylinterin 

muotoinen107, josta hieman pelkistetympänä muotona rakennuksen pohjoisjulkisivun 

lämpökeskuksen (C) savupiippua kiertävä spiraaliporras (kuva 9). Maarit Henttonen huomauttaa 

 
105 Henttonen 2009, 322. 
106 Luhtala 2006, 120. 
107 Mäkinen 2000, 118. 
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Elsi Borgin kehitelleen porraskäytävän pyöreän muodon sekä koko rakennusrungon levyisen 

pyöristetyn massan jo Viipurin sotilassairaalaan, mutta suunnitelma jäi toteutumatta. Tilkan 

suunnitelmissa Sortta lisäsi piirustuksiinsa kaarevat parvekkeet Borgin Viipurin luonnosten 

pohjalta.108 Laajennusosassa D on jatkettu teemaa rakennuksen kaarevuudesta, joskin 

horisontaaliseen suuntaan. Koko sairaalan julkisivumateriaali on rappaus. Se yhdistää 

rakennuksen kaksi eri vaihetta toisiinsa. Laajennusosan julkisivua korostaa vanhasta poiketen sen 

omaleimainen alumiinipeltiverhous.109 Sairaalan runkomateriaalit ovat tiili ja betoni. 

Porrashuoneet, parvekkeet sekä välipohjat valettiin betonista.110 Päärakennuksen (B) kantavat 

pystyrakenteet muodostuvat sydänmuurista, siipirakennus (A) betonipilareista. Laajennusosat D 

ja E perustuvat sen sijaan betonista paikalla valettuihin, kantaviin seinäpalkkeihin sekä suuriin 

tasolaattoihin. Laajennusosan kaarevat ulkoseinät ja etelänpuoleinen väliseinä ovat kantavia 

palkkirakenteita, joista toisen väliseinälinjan kohdalla on kantavat pylväät.111 

 

Tilkassa oli sen valmistumisen aikaan 250 potilaspaikkaa. Sotien aikana sairassijamäärä 

nostettiin kuitenkin 400:aan, osittain Neuvostoliitolle tehtyjen alueluovutusten vuoksi.112 

Potilaspaikkojen lisäksi ajan sairaaloihin sijoitettiin usein myös henkilökunnan asuntoja, mutta 

Tilkan tapauksessa näin ei toimittu.113 Potilasosastot toimivat alkujaan vain päärakennuksessa, 

toimenpideosastot siipirakennuksessa. Osastojen tilallinen jako koki kuitenkin muutoksia 

myöhemmin laajennuksen myötä. Funktionalismin mukaisesti toiminnat oli jaettu kerroksittain 

eri osastoihin; toiminnallisuus ja kulkuyhteydet nähtiin ensiarvoisen tärkeinä Tilkan 

tilasuunnittelulle.  

 

 
108 Maarit Henttosen sähköpostiviesti tekijälle 13.3.2021. 
109 Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 2006, 145. Oman muotokielensä luovan alumiinipellin lisäksi Sortta sai 

laajennusosassa Markus Mannisen mukaan mahdollisuuden toteuttaa myös joitakin muita alun perin pois jääneitä 

ideoitaan, kuten 1930-luvun luonnoksissa esitetyt nauhaikkunat. Manninen 2006, 9. 
110 Porrashuoneet, parvekkeet ja välipohjat valettiin hygieniasyistä ilman täytettä. Mäkinen 2008, 21. 
111 Mäkinen 2000, 113; Mäkinen 2008, 21. 
112 Menetettyjen alueiden sairaaloiden potilassijat oli korvattava uusilla. Manninen 2006, 15. 
113 Sotien jälkeen asuntojen järjestäminen sairaalan kasvaneelle henkilökunnalle tuottikin sairaalan asuintilojen 

puutteen vuoksi vaikeuksia. Henkilökuntaa asui sairaala-alueen huonokuntoisissa, vanhoissa puurakennuksissa, 

jonka lisäksi asuinkäyttöön otettiin hätätapauksissa myös sairaalan potilashuoneita. Tilkan ensimmäinen 

laajennussuunnitelma, joka koski myös asuntojen rakentamista, tehtiin jo 1950–51. Manninen 2006, 16–17. 

Vanhoista puurakennuksista Tilkan entiset käyttäjät muistelivat erityisesti Impilinnaksi kutsuttua rakennusta, sekä 

1930-luvun uuden sairaalan jalkoihin jäänyttä Vanhaa Tilkkaa. 
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Päärakennus ja siipirakennus liitettiin toisiinsa päärakennuksen kaarevassa päädyssä sijainneen 

pääportaan kohdalta (kuva 18), joka palveli koko sairaalan liikennettä kaksine potilas- ja 

henkilökuntahisseineen. Pääporrasta kiersivät kaarevat parvekkeet. Vertikaalisen hissiliikenteen 

lisäksi puhdas ja likainen liikenne eroteltiin toisistaan hygieniasyistä pyykki-ja jätekuilujen 

avulla.114 Päärakennuksen kaarta kiertänyt pääporras muodosti kaksoishissikuiluineen komean 

vertikaaliyhteyden kymmenen kerroksen välille115; kellarikerroksesta aina yhdeksänteen 

kerrokseen. 

 

Pyörökaariparvekkeellisessa päärakennuksessa (B-osa) oli yhteensä yhdeksän kerrosta.116 Sen 

ensimmäisessä kerroksessa toimivat pääsisäänkäynti, aula- ja huoltotilat (kuva 10), toisessa 

kerroksessa keittiö-ja ruokailutilat, kolmannesta kerroksesta kahdeksanteen sijaitsivat keskenään 

lähes identtiset potilasosastot ja yhdeksännessä kerroksessa sijaitsi alun perin erillinen 

upseeriosasto.117  Luhtala ja Manninen kuvailivat Tilkan rakennushistoriaselvityksessä aulatilaa 

tehokkaaksi, tiiviiksi ja äärimmilleen pelkistetyksi kokonaisuudeksi.118 Valtaa viestivä 

päärakennuksen julkisivun monumentaalinen teema jatkui myös sisätiloissa; aulatilaan oli saatu 

tilan tuntua näkymäakseleilla, kun näkymät avautuivat tilasta ulos saakka suurten teräslasiseinien 

kautta niin pääsisäänkäynnin kuin odotushallinkin päätteistä. Myös tilan funktio sotilassairaalana 

oli tuotu esiin heti pääsisäänkäynnissä sijoittamalla pääaulaan sekä sisäänkäynnin ja 

siipirakennuksen käytävän risteymän odotushalliin taisteluaiheisia reliefiteoksia. Pääaulan seinän 

levyisen kiinteän penkin yläpuolella oli arkkitehti Ragnar Ypyän suunnittelema ja rappausmestari 

Yrjö Kyllösen toteuttama valkoinen reliefi ”Hyvän ja pahan taistelu” (kuvat 12, 13) ja hieman 

taaempana odotushallin käytävällä toinen sairaalan kahdesta kullatusta jäljennöksestä Elias Ilkan 

ja Erik Bryggmanin suunnittelemasta hautamuistomerkkireliefistä ”Ratsumiehet” (kuvat 14, 15). 

Toinen teosjäljennös oli sijoitettu samansuuntaiselle seinälle poliklinikkatilojen aulaan, eli 

siipirakennuksen puolelle.119 Alkuperäinen mustagraniittinen muistomerkkireliefi suunniteltiin 

 
114 Mäkinen 2000, 112; Luhtala & Manninen 2006, 58. 
115 Luhtala & Manninen 2006, 64. 
116 Päärakennuksessa oli yksitoista kerrosta kellari ja vintti mukaan lukien. Kts. edellinen viite. 
117 Luhtala & Manninen 2006, 64. Aula- ja huoltotilojen lisäksi ensimmäiseen kerrokseen oli sijoitettu myös 

sairaalan toimistoja. 
118 Luhtala & Manninen 2006, 60. 
119 Luhtala & Manninen 2006, 60. 
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vapaussodan suomalaisten hautamuistomerkiksi, ja se sijaitsee Helsingin Vanhassa 

kirkkopuistossa, Kampissa.120 

 

Rakennushistoriaselvityksen mukaan miehisyyttä ja sotilaallisuutta vahvistivat myös tilan kuusi 

massiivista pylvästä121, joita oli sijoiteltu runsaasti myös muualle sairaalarakennukseen tiloihin 

joko symmetrisin tai epäsymmetrisin asetelmin. Pääsisäänkäynti oli koko pohjakerroksen 

levyinen122, ja sen lattiaa koristi omaleimainen, kuviollinen kumiparketti123. Ensimmäisen 

kerroksen toimistot sijaitsivat kaarevan päädyn alimmalla tasolla124, parvekkeiksi kaaret 

avautuivat vasta kolmannessa kerroksessa. Toisen kerroksen kaaressa oli terassi.  

 

Päärakennuksessa sijaitsi myös sairaalan puhdistuskylpylä, eli niin kutsuttu ”vastaanottokylpylä”, 

jota monet Tilkan menneistä käyttäjistäkin vaihtelevin tuntemuksin muistelivat. Puhdistuskylpylä 

muodosti sairaalaan ritualistisen sisäänkirjautumisen toimintamallin, josta lisää tutkielman sivulla 

63. Kylpylä sijaitsi heti odotushallin Ypyän reliefiseinän toisella puolella, ja sen varustukseen 

kuuluivat pukuhuone sekä suuri kylpyhuone, jossa oli kolme ammetta. Puhdistuskylpylän takana 

sijaitsivat vaatehuoltoon liittyvät tilat, eli lajittelu, neulomo sekä pesula, jossa huollettiin Tilkan 

omien lisäksi kaikkien kantakaupungin alueella sijainneiden varuskuntien vaatteet125. Ylempien 

kerrosten potilasosastojen likavaatteet päätyivät pyykkikuilujen avulla suoraan pesulan 

esikäsittelytilaan.126 Pesulatoiminta lakkautettiin Tilkassa 1970-luvulla.127 

 

Päärakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsivat sairaalan keittiö ja ruokasalit (kuva 10). Toinen 

kerros oli alun perin koko rungon leveydeltään keittiön ja ruokailutilojen käytössä128, mutta tilan 

käyttötarkoitusta muuteltiin vuosien aikana. Keittiön valmistustilat sijaitsivat kerroksen keskellä 

 
120 Mäkinen 2000, 119. 
121 Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 2006, 145. 
122 Luhtala & Manninen 2006, 60. 
123 Luhtala & Manninen 2006, 64.  
124 Luhtala & Manninen 2006, 60.  
125 Manninen 2006, 12. 
126 Pesulan tiloista oli suora yhteys ulos ja myös alas kellarin vaatevarastoihin. Kylpylän ja pesulan lisäksi tilassa 

sijaitsivat myös keittiön kylmähuoneet. Rakennushistoriaselvityksen mukaan pesulalla oli myös oma johtajatar, jolla 

oli oma toimistonsa pesulatiloissa. Luhtala & Manninen 2006, 66. Pesulassa työskentelystä tämän tutkielman 

alaluvussa 6.2. 
127 Tila muutettiin liinavaatevarastoksi ja liinavaatteiden lajittelutiloiksi. Luhtala & Manninen 2006, 66.  
128 Luhtala & Manninen 2006, 69.  
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vieden täten tilasta suurimman osan. Lääkäreillä ja hoitajilla oli alun perin omat129  

ruokailutilansa kerroksessa, keittiön henkilökunnan ruokailuhuone ja pukuhuoneet sijaitsivat 

siiven toisessa päässä.130 Kuten sairaalassa muutenkin, myös keittiön tilat oli jaoteltu toimintojen 

mukaan, mutta tilat pyrittiin pitämään samanaikaisesti yhtenäisinä jakamalla toiminnot toisistaan 

puurakenteisin lasiseinin.131 Tällöin tila oli samanaikaisesti hygieenisen eroteltu, mutta kuitenkin 

tilassa liikkumisen kokonaishavainnoin suhteen yhtenäinen (kuvat 16, 17). Lasiseinät myös 

kuljettivat sisään valoa ja loivat tilaan avaruuden tuntua. Luhtalan ja Mannisen kirjoittaman 

selvityksen mukaan Tilkan sairaalan keittiötilat huokuivat käytännöllisyyttä ja kestävyyttä.132  

 

Vuoden 1965 laajennuksen myötä hoitajien ja poliklinikkapotilaiden ruokailutila siirrettiin 

samaan kerrokseen sairaalan siipirakennuksen puolelle, jolloin se teki tulkintani mukaan 

päärakennuksen toiseen kerrokseen tilaa lääkärien kanslioille, toimisto- ja taukotiloille133. 

Hoitajien ruokailutilan siirroksen myötä heräsi kysymys, missä lääkärien ruokailutilat sijaitsisivat 

laajennuksen jälkeen. Selvää oli kuitenkin, että laajennuksen myötä liikettä toisen kerroksen 

aulasta keittiötiloihin hankaloitettiin, sillä suora kulkuyhteys tilojen välille jouduttiin 

katkaisemaan.134 Erikseen mainittakoon myös eräs myöhempi muutos keittiön tiloissa, nimittäin 

Tilkan vanhan höyryleivinuunin purku keittiöstä 1970-luvulla varastotiloiksi. Höyryleivinuunissa 

valmistettiin Tilkan kuuluisaa "pehmeää leipää", harvinaista herkkua, joka herätti paljon iloa ja 

keräsi kiitosta sotilassairaalan potilaiden keskuudessa.135 

 

 
129 Tutkielman tekijälle jäi jokseenkin epäselväksi, kuinka eroteltuna toisistaan tilat sijaitsivat. Molemmat 

ruokailutilat sijaitsivat todennäköisesti alkujaan pääportaan läheisyydessä, sillä Schulmanin 

rakennushistoriaselvityksen mukaan toisen kerroksen laajalle kattoterassille oli alun perin käynti suoraan 

henkilökunnan (tai vain hoitajattarien?) ruokailutilasta. Rakennushistoriaselvityksessä käytettiin jokseenkin ristiin 

mainintoja ”hoitajattarista”, hoitajista, henkilökunnasta ja lääkäreistä, joten oli paikoitellen epäselvää, mistä osasta 

tilan käyttäjien ryhmä ”henkilökunta” milloinkin selvityksessä koostui. 
130 Luhtala & Manninen 2006, 69. Keittiön vieressä sijaitsi henkilökunnan huoltoporras hisseineen, jonka lisäksi 

hissit löytyivät myös valmistustiloista ruokahissin sekä huoltohissin muodossa. Valmistustiloista kuljetettiin tavaraa 

keittiön alapuolella sijaitseviin tavaran vastaanotto-, kylmiö- ja varastotiloihin. 
131 Luhtala & Manninen 2006, 69. 
132 Keraamiset laatat hohtivat tilassa kirkkaan valkoisina, tumma mosaiikkibetonilattia kimalteli, kattopinnat ja 

teräksiset laitteet kiilsivät puhtauttaan. Luhtala & Manninen 2006, 69. 
133 Luhtala & Manninen 2006, 69–71. 
134 Luhtala & Manninen 2006, 70.  
135 Kts. Kilkki (toim.) 2008, 70, 104. Kts. myös "Tilkassa tapahtuu" 1946, SF-Lyhytkuva. 
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Kolmannesta yhdeksänteen kerrokseen sijaitsivat päärakennuksen potilasosastot.136 Kolmannesta 

kahdeksanteen kerroksessa osastoille mahtui kuhunkin 37–38 potilasta, yhdeksännen kerroksen 

upseeriosastolle 24 potilasta, koska huoneet olivat vain yhdelle tai kahdelle hengelle (kuva 19). 

Upseeriosaston potilashuoneiden ovet olivat äänieristyksen vuoksi kaksinkertaiset.137 

Ruokahissin avulla ruoka kulki osastojen tarjoiluhuoneisiin suoraan keittiöstä.138 

 

Potilasosastot olivat pohjamuodoltaan ristinmalliset. Pitkät käytävät ulottuivat läpi siiven (kuva 

20). Käytävän sydänmuurin puoleiselle seinälle sijoittuivat syvempirunkoiset potilashuoneet, 

jotka avautuivat lounaaseen nauttiakseen mahdollisimman runsaasta määrästä auringonvaloa.139 

Märkä- ja huoltotilat sijaitsivat käytävän toisella puolella.140 Sydänmuuriin viistettyihin 

syvennyksiin sijoitetut potilashuoneiden kaksilehtiset ovet pidettiin auki päivisin. Tämän ansiosta 

yhdessä läpi rungon ulottuvan keskustilan sekä käytävän päätyikkunan kanssa, tulvi parantavaa 

auringonvaloa runsain määrin tilaan ja huoneisiin.141 Anne Mäkisen (2000) mukaan avoinna 

pidettyjen ovien vuoksi käytävällä liikkumista ei ollut estetty.142 

 

Potilastilojen keskustilan läntisellä puolella sijaitsi oleskelutila, idänpuolella leveämpi 

ruokailutila. Yhdeksännessä kerroksessa käytävä ulottui päätyyn saakka, alemmissa kerroksissa 

käytävä päättyi alun perin suureen kahdentoista hengen potilashuoneeseen (kuva 21).143 Suureen 

huoneeseen tulvi valoa kolmelta sivulta. Käytävän toisesta päästä oli käynti pääportaaseen.144 

Potilasosastojen tilasuunnittelua leimasivat ilmavuus, valoisuus, pelkistetyt materiaalivalinnat145, 

 
136 Potilasosastojen järjestystä muutettiin vuosien saatossa, mutta alkuperin kerrokset jakautuivat seuraavasti: 

kolmannessa kerroksessa sijaitsivat korvaosasto ja kirurginen osasto; kirurginen osasto vei kerrostilat myös 

neljännestä ja viidennestä kerroksesta, kuudennessa kerroksessa sijaitsi neurologinen osasto, seitsemännessä ja 

kahdeksannessa sisätautiosastot. Luhtala & Manninen 2006, 70. 
137 Mäkinen 2008, 25. 
138 Mäkinen 2008, 23. 
139 Mäkinen 2008, 23. 
140 Toisella puolella sijaitsi myös yksittäisiä potilashuoneita. Luhtala & Manninen 2006, 74. Huoltotiloilla 

tarkoitettiin osastojen aputiloja. Mäkinen 2008, 23. 
141 Luhtala & Manninen 2006, 74–75. 
142 Mäkinen 2008, 25. 
143 1960-luvun laajennuksessa avarat ja valoisat kahdentoista hengen huoneet jaettiin kaikissa kerroksissa kolmeksi 

erillishuoneeksi. Myös kumi- ja linoleumimatot vaihdettiin vinyylimatoiksi, ja esimerkiksi 30-luvulle ominaiset 

opaalipallovalaisimet vaihdettiin 60-luvun tyylin mukaisiksi. Luhtala & Manninen 2006, 76. 
144 Luhtala & Manninen 2006, 74–75. 
145 Lattiat olivat käytävillä kumia, potilashuoneissa linoleumia ja märkätiloissa tummaa mosaiikkibetonia. Luhtala & 

Manninen 2006, 75. 
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selkeät muodot sekä tilojen harkitut mittasuhteet.146 Olavi Sortta esitteli uuden sotilassairaalan 

potilastiloja vuoden 1936 10. Arkkitehti-lehdessä.147  

 

Päärakennuksen kellarikerroksessa toimivat sairaalan tekniset tilat, varastot ja arkistot.148 

Kellarista oli yhteys pääportaan käytävään, käytävän kautta päärakennuksen vieressä alun perin 

sijainneeseen noppamaiseen ”kappeliin” ja sitä reunustaneelle ruumishuoneelle.149 

 

Tilkan siipirakennuksessa (A-osa) oli alun perin neljä kerrosta (kuva 22). Ensimmäisessä 

kerroksessa sijaitsivat poliklinikkatilat odotushalleineen, toisessa kerroksessa lääkärien 

virkahuoneet sekä laboratoriot, kolmannessa kerroksessa röntgenosasto ja fysiatrinen osasto ja 

neljännessä kerroksessa leikkausosasto. Neljän virallisen kerroksen lisäksi siipirakennuksessa oli 

myös vinttikerros, jossa sijaitsi sairaalan juhlasali (kuva 23).150 Ensimmäisessä kerroksen 

poliklinikat kattoivat kirurgiset-, silmä-, hammas-, korva-, nenä-, ja kurkkupoliklinikat 

apuhuoneineen. Osa poliklinikoista toimi samoissa tiloissa sotilassairaalan loppuun saakka.151 

Poliklinikan käytävä ristesi päärakennuksen pääsisäänkäynnin käytävän kanssa toimien 

eräänlaisena jatkeena pääportaan etuosan odotushallille. Pääsisäänkäynnin aulasta odotustilaan 

jatkunut kolmivärinen kumiparketti muutti kuviointiaan poliklinikan käytävälle tultaessa 

poikittaiseksi.152 Käytävää reunusti pylväiden rivi. Käytävältä oli alun perin esteetön näkymä 

pääaulan odotushalliin.153 

 

Siipirakennuksen toisessa kerroksessa oli alun perin laboratorio ja lääkärien työhuoneet. 

Työhuoneet sijaitsivat pääportaan puolella siivessä, siiven takaosassa laboratoriotilat. 

 
146 Luhtala & Manninen 2006, 76.  
147 Luhtala & Manninen 2006, 74. Mäkisen (2000, 14) mukaan ”virka-arkkitehteja” luomuksineen esiteltiin 

arkkitehtuurin kentällä merkittävässä Arkkitehti-lehdessä vain poikkeustapauksissa. Arkkitehtitoimisto Schulmanin 

Tilkan rakennushistoriaselvityksessä on kuitenkin jaettu useita Olavi Sortan Arkkitehti-lehdessä julkaistuja 

kirjoituksia. Lieneekö kyse silkasta tuurista vai juuri poikkeustapauksista? 
148 Alun perin kellarissa oli paikat myös ruoka- ja vaatevarastolle sekä verstaalle. Sodan aikana kellarin seiniä 

vahvistettiin betonilla sen toimiessa osittain pommisuojana. Luhtala & Manninen 2006, 94. 
149 Kellarista pääsi myös siiven päässä sijainneeseen huoltoportaaseen, teknisestä tilasta myös lämpökeskukseen. 

Pääportaan luota lähti matala putkitunneli siipirakennuksen alle, joka jatkui edelleen laajennusosan alle. Luhtala & 

Manninen 2006, 94–96. 
150 Luhtala & Manninen 2006, 60. 
151 Luhtala & Manninen 2006, 79.  
152 Luhtala & Manninen 2006, 79. 
153 1960-luvulla käytävä erotettiin pääaulasta teräslasiseinällä- ja ovella muuttaen käsitystä tilan jatkuvuudesta ja 

runsaudesta. Ibid. 
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Laboratoriolla oli omat koe-eläintallit, jotka sijaitsivat lämpökeskuksessa (C-osassa). Toisen 

kerroksen käytävän päästä oli suora yhteys talleihin.154 Laboratoriotiloissa sijaitsi alkujaan myös 

psykofysiologian laitos "Psyko",155 eli ilmavoimaosasto, joka toimi Tilkan sotilassairaalassa heti 

sen perustamisesta lähtien.156 Vuoden 1965 laajennuksen myötä toinen kerros koki kuitenkin 

kokonaisvaltaisen muutoksen, kun tilan lähes kaikki väliseinät purettiin ja jaettiin uudestaan 

yhdellä väliseinällä uudeksi ruokasaliksi ja laboratoriotiloiksi.157 Selkeiksi huonejaoiksi eroteltu 

tila avattiin uudistuksessa laboratoriotiloja ja muutamia pienempiä huoneita lukuun ottamatta 

yhtenäiseksi, avaraksi tilaksi. Luhtalan ja Mannisen mukaan uusi, tilava ruokasali sai hyvän 

vastaanoton sairaalassa. 

 

Kolmannessa kerroksessa sijaitsivat röntgen-ja fysiatrinen osasto, neljännessä kerroksessa 

leikkausosasto. Leikkausosaston pohjaratkaisu oli ainutlaatuinen Suomessa158, ja sen esikuvien 

arveltiin tulleen alun perin Amerikasta.159 Tilan ristinmallisen käytävän keskustilana oli 

kahdeksankulmainen halli, jonka kulmista oli käynti neljään leikkaussaliin (kuva 26). Salien 

väliin jäivät valmistustilat ja tilat instrumenttien sterilisaatiolle. Kahdeksankulmaisen hallin 

jokaisen sakaran päätteenä oli alun perin ikkunat, joiden lisäksi myös pitkän käytävän päästä 

pilkahteli valoa teräslasiovien välityksellä. Avaruutta lisäsi vielä kahteen leikkaussaliin saatu 

näköyhteys lasisten läpiantokaappien ja ikkunoiden avulla. Näin keskushallista oli helppo valvoa 

samanaikaisesti kaikkien leikkaussalien potilaita.160 

 

Vinttikerros juhlasaleineen purettiin laajennuksen yhteydessä, ja sen tilalle rakennettiin kokonaan 

uusi kerros. Ulkoseinät siirrettiin samaan linjaan alempien kerrosten kanssa. Tilan eteläpuolelle 

 
154 Luhtala & Manninen 2006, 82.  
155 Luhtala & Manninen 2006, 84. Psykofysiologisen laitoksen kutsumanimi oli alusta lähtien "Psyko". 
156 1920-luvulla perustettu ilmavoimien psykofysiologinen laitos siirrettiin Tilkan yhteyteen heti 1936. Kilkki (toim.) 

2008, 191. 
157 Pää-ja siipirakennuksen väliosaa laajennettiin, jotta ruokala saatiin yhdistettyä päärakennuksen keittiöön. Käynti 

päärakennuksen toisesta kerroksesta suoraan keittiötiloihin katkaistiin tässä yhteydessä. Luhtala & Manninen 2006, 

82. 
158 Leikkaussalin ainutlaatuisen pohjaratkaisun lisäksi huomionarvoista oli myös sen poikkeuksellinen tilallinen 

hierarkia. Tila erottui muita korkeampana, ja muotoa korostettiin lisää lattiapinnassa kahdeksankulmaisella 

kehyksellä. Myöhemmin leikkaussali kuitenkin menetti tilallisen hierarkiansa, kun sisäkattoa laskettiin ja 

lattiamateriaali yhtenäistettiin keskushallista kohti käytävätiloja. Luhtala & Manninen 2006, 91.  
159 Mäkinen 2000, 114. 
160 Leikkausosaston päätyseinän ikkunat korvattiin laajennuksen jälkeen valokaapeilla; vaikutelmaa valosta pidettiin 

edelleen arvokkaana elementtinä. Luhtala & Manninen 2006, 89.  
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suunniteltiin kuntoutusosasto voimistelusaleineen ja kuntouttamishuoneineen, toiselle puolelle 

sotilaskoti kirjastoineen, seurustelutiloineen, myynti- ja keittiötiloineen (kuva 28). Myös 

ihotautiosaston kylpyhuoneen laajennus lohkaisi oman osansa tiloista.161 Potilaat kokivat uuden 

sotilaskodin eli sotkun, sen kanttiinin ja aiempaa laajemman kirjaston tärkeiksi paikoiksi. Ne 

toivat paljon iloa162 potilaiden sairaala-arkeen; "monet munkit ja kahvit ja kirjat saivat kyytiä."163 

Sotilaskoti lisäsi potilaiden toimijuutta ja mahdollisuuksia tilassa liikkumiseen.  

  

C-osa, eli lämpökeskus rakennettiin alun perin pannuhuonetta ja siihen liittyvää 

polttoainevarastoa varten. Potilasvaatteiden ja liinavaatteiden164  desinfiointilaitos ja 

laboratorioiden koe-eläintallit toimivat C-osassa erillisen sisäänkäynnin takana. Rakennus 

koostui aumakattoisesta rakennuksesta, siihen liittyvästä terassista ja lämpökeskuksen piipusta 

huoltoportaineen.165 Lämpökeskuksen piippua kiersi henkilökunnan huoltoporras, joka kiinnittyi 

päärakennuksen potilasosastoihin siltamaisella, avoimella väliosalla. Huoltoportaan eteläpuolella 

sijaitsi yhtenäinen hissikuilu sekä henkilöhissille että ruokahissille. 166 Luhtalan ja Mannisen 

mukaan huoltoporras oli avonaisine hissikuiluineen ja spiraalin muotoisine portaineen tilallisesti 

vaikuttava. Huoltoportaan piippu oli maalattu alin perin hehkuvan punaiseksi, Olavi Sortan 

mukaan ”kuvaten siten ulospäinkin sitä lämpöä, mikä sen kanavassa kulkee”.167 

 

Vuoden 1965 laajennuksessa valmistuivat Tilkan sotilassairaalan osat D ja E. D-osa on Tilkan 

kaareva, viisikerroksinen rakennus, jossa sijaitsi vanhalta puolelta siirrettyjä poliklinikoita168, 

luentosali, uudet laboratoriotilat ja uusia potilasosastoja. Kolmannessa kerroksessa sijaitsi 

erityisosasto 10, neljännessä psykiatrinen 11 ja viidennessä kerroksessa sisätautiosasto 12.169 

 
161 Luhtala & Manninen 2006, 92. 
162 ”Se oli liikuntakykyisille potilaille keidas munkkeineen, lehtineen ja kirjastoineen.", "Ja sotilaskoti! Siitä oli 

sairaalan kanttiini kaukana." Kilkki (toim.) 2008, 106–107, 112. 
163 Hannu Knuutila, potilaana Tilkassa. Kilkki (toim.) 2008, 95. 
164 Luhtala & Manninen 2006, 98.  
165 Luhtala & Manninen 2006, 97. 
166 Kuilun takaseinää koristi kahdeksan kerroksen korkuinen teräslasiseinä, joka on edelleen esillä rakennusta 

ulkoapäin tarkasteltuna. Huoltoporras ulottui kellarikerroksesta ullakolle. Luhtala & Manninen 2006, 73. 
167 Mäkinen 2000, 112. Mäkisen mukaan Olavi Sortta kirjoitti Tilkan sisätilojen "kirkkaiden, heleiden värisävyjen" 

(vaaleansinisen, vihertävän keltaisen ja vaalean sinivihreän) muistuttaneen kolme vuotta ennen Tilkkaa valmistuneen 

Paimion parantolan sisätilojen värimaailmaa. Mäkinen 2000, 112–113. 
168 Korva-, nenä- ja kurkkupoliklinikka siirtyivät D-laajennusosaan, loput jäivät vanhaan siipirakennukseen. Luhtala 

& Manninen 2006, 103. 
169 Luhtala & Manninen 2006, 100. Tilkkalaiset kutsuivat osasto 11:sta "Antenniosastoksi". 
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Tilkan potilaspaikkamäärä nousi uusien osastojen myötä 310:sta 344:ään.170 Menetettyä 

juhlasalia korvannut luentosali sijaitsi poliklinikan tilojen lisäksi osan ensimmäisessä 

kerroksessa.  

 

D-osan toisessa kerroksessa sijaitsi siipirakennuksesta siirretty laboratorio. Laboratorio sijaitsi 

kiintoisasti kahden porrashuoneen viistomaisessa välissä, jossa toisen seinän porrastuminen ja 

vastapäisen seinän kaareva muoto koostivat Luhtalaa ja Mannista mukaillen tilasta "yhtenäisesti 

virtaavan”171.  Sisäseinän kaarevuus näyttäytyy kiinnostavana elementtinä myös osan julkisivussa 

työntyen pinnasta ulos loivasti kupertuen.172 Uudet vuodeosastot, osastot 10–12 sijoitettiin 

rakennuksen kolmannesta viiteen kerrokseen (kuva 29).173 Neljännen kerroksen osasto 11 eli 

psykiatrinen osasto avattiin osastoista ensimmäisenä. Psykiatrisen osaston siirtämistä alempaan 

kerrokseen harkittiin Tilkassa potilasturvallisuuteen vedoten jo sotien päätyttyä.174 Mannisen 

(2006) selvityksen mukaan psykiatrinen osasto käsitti myös yhdeksänpaikkaisen suljetun 

osaston175, mutta asian todenmukaisuus jäi itselleni käytössä olleiden lähteiden valossa 

kiistanalaiseksi. Uudella psykiatrisella osastolla kerrotaan olleen myös panssaroidut 

ikkunalasit176, mutta tämäkin seikka jäi jokseenkin epäselväksi. 

 

Rakennuksen kaareva muodon heijastuessa myös sisätiloihin mahdollisti se osastojen tarkkailun 

lasiseinäisestä vastaanottotiskistä. Käytävät saivat valoa koilliseen suuntautuneen päätyikkunan 

lisäksi osaston alkupäähän sijoitetuista ruokailu- ja päivähuoneista.177 Pääosa potilashuoneista oli 

sijoitettu aurinkoiselle etelänpuoleiselle178 seinustalle mahduttaen sisäänsä enintään kuusi 

potilasta kerrallaan (kuva 27). Uusilla potilasosastoilla panostettiin potilaiden tarkkailuun lasisen 

vastaanottokopin lisäksi myös parvekeratkaisuin. Kolmannesta ja neljännestä kerroksesta 

huoneiden edestä etelään avautuneet parvekkeet helpottivat valvontaa. Tilaratkaisulla pyrittiin 

 
170 Kilkki (toim.) 2008, 16; Manninen 2006, 19. 
171 Luhtala & Manninen 2006, 108. 
172 Luhtala & Manninen 2006, 106.  
173 Luhtala & Manninen 2006, 109–111. 
174 "Muutamat potilaat tekivät itsemurhan hyppäämällä korkealta, ja siinä vaiheessa katsottiin, ettei psykiatrista 

osastoa pidä sijoittaa kovin ylhäälle sairaalassa.” Matti Ponteva, Tilkan ylilääkäri, johtajalääkäri 1984–1989. Kilkki 

(toim.) 2008, 186.  
175 Manninen 2009, 19. 
176 Greta Arvola, Tilkan viestittäjä ja viestittäjien valvoja vuosina 1948–1992. Kilkki (toim.) 2008, 156. 
177 Luhtala & Manninen 2006, 110–111. 
178 Luhtala & Manninen 2006, 110. Kuten päärakennuksen potilaskerroksissa, sijoittuivat henkilökunnan tilat, 

huoltohuoneet sekä muutamia pienempiä potilashuoneita käytävän hämärämmälle puolelle. 109. 
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myös viihtyvyyden lisäämiseen. Kolmannen kerroksen parveke liittyi suoraan päärakennuksen 

kattoterassiin.179 

 

Poliklinikkatilat saivat laajennuksen yhteydessä oman, uuden sisäänkäynnin pääportaineen 

vanhan siipirakennuksen (A) ja uuden lisäsiiven taitekohtaan, missä suora seinä muuttuu 

kaarevaksi. Ylemmissä kerroksissa portaan aula yhdistää vanhan ja uuden käytävän.180 Kaarevan 

rakennuksen käytävän päästä oli yhteys E-osan uuteen väestönsuojaan, avoportaan kautta myös 

D-osan toisen kerroksen laboratoriotiloihin sekä E-osan sotilasapteekkiin ja 

ilmavoimaosastolle.181 

 

Toinen 1960-luvun laajennusosista oli Mannerheimintietä reunustava pitkänomainen, 

kaksikerroksinen siipi, E-osa (kuva 30), johon sijoitettiin Tilkkaan pitkään suunnitteilla olleet182 

sotilasapteekki ja oma tila ilmavoimaosastolle. Osan alempaan kerrokseen suoraan 

kalliorinteeseen louhittiin koko siiven pituinen väestönsuoja,183 sotilasapteekki ja uusi 

ilmavoimaosasto ”Psyko” sijaitsivat toisessa kerroksessa. Tila jaettiin kahtia kantavan, kaarevan 

betoniseinän avulla.184 Psykofysiologinen laitos sijoitettiin rakennuksen pohjoispäätyyn, 

sotilasapteekki etelään. Betoniseinän avulla tiloille muodostettiin omat, erilliset kokonaisuutensa. 

Molempiin oli erillinen sisäänkäynti ja molemmista oli avoportaikon kautta käynti ensimmäisen 

kerroksen poliklinikkatilojen käytävälle.185 Sotilasapteekin ja ilmavoimaosaston tilat 

peruskorjattiin vuonna 1989, ja apteekin toiminnan muuttuessa myös sen tilat muuttuivat varsin 

drastisesti. 

 

Laajennusosien D ja E lisäksi 1960-luvulla päärakennuksen (B) kylkeen rakennettiin 

kolmikerroksinen toimistosiipi (kuvassa 10 päärakennuksen vasemmalla puolella). 

 
179 Luhtala & Manninen 2006, 109. 
180 Luhtala & Manninen 2006, 103, 106.  
181 Luhtala & Manninen 2006, 103. 
182 Satapaikkaisen sairaalan lisäksi sotilasapteekin perustamista kaavailtiin Tilkan alueelle jo vuonna 1932. Mäkinen 

112, 2000. 
183 Väestönsuojasta varattiin huonetilat kriisiaikojen leikkaus-, röntgen- ja laboratoriotoimintaa varten, mutta tilat 

olivat kuitenkin pääosin sotilasapteekin käytössä lääkkeiden valmistus- ja varastointitiloina. Väestönsuojaan pääsi 

suoraan poliklinikan käytävältä sekä apteekista pientä, jyrkänoloista luiskaa pitkin. Luhtala & Manninen 2006, 100–

113.  
184 Luhtala & Manninen 2006, 116. 
185 Luhtala & Manninen 2006, 116. 
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Maantasokerroksen tilat sijoitettiin osittain entiseen ruumishuoneeseen päälle.186 Epäselväksi jäi, 

minne ruumishuone siirrettiin laajennuksen myötä. Toimistokerrokseen oli oma sisäänkäynti 

maantasokerroksesta, mutta se liitettiin myös päärakennukseen odotushalliin pienen aulan 

välityksellä.187 Toimistotilat rakennettiin käsittääkseni pääosin Tilkan lääkäreille, ja heidän 

toimistonsa veivät tilaa sekä päärakennuksen että uuden toimistosiiven puolelta. Tilkan 

rakennushistoriaselvityksen mukaan uusi toimistorakennus muutti päärakennuksen tilajärjestelyjä 

siten, että tilaan orientoituvuus heikkeni niin ensimmäisessä kuin toisessakin kerroksessa.188 

Lisäksi, vaikka uuden toimistorakennuksen tilat levisivät myös päärakennuksen puolelle, 

todettiin toimistotilojen uusi kokonaismäärä heti rakennuksen valmistuttua silti liian 

vähäiseksi.189 

 

Tilkan sotilassairaalan lopullinen, kaarevan L-kirjaimen muodostama kokonaisuus muistuttaa 

silmiinpistävästi Sortan Otto Flodinin ja Elsi Borgin kanssa yhteistyössä vuosina 1925–1948 

suunnittelemaa Lastenlinnaa (kuva 5). Lastenlinnan arkkitehtuuri erosi ajan funktionalistisesta 

sairaalarakentamisesta, joka tekee rakennuksesta mielestäni erityisen kiinnostavan. Syitä ajalle 

poikkeuksellisiin muoto- ja materiaalivalintoihin Lastenlinnan fasadissa on pyritty selittämään 

arkkitehtien omien mieltymysten ohella yksinkertaisesti rakennusmateriaalien puutteella, mutta 

myös 1940-luvun arkkitehtuurissa vallinneella romanttisella suuntauksella, joka nähtiin toisaalta 

vastalauseena pelkistetylle modernismille, toisaalta pula-ajan arkkitehtuurina.190 Lastenlinnan ja 

Tilkan arkkitehtonisista yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista lisää tutkielman alaluvussa 6.4. 

 

3.3  Sotilassairaalan loppu ja Tilkan nykyhetki 

 

 Tilkan sairaalassa on perjantaiaamuna hiljaisempaa kuin huopatossutehtaalla. Poliklinikan 

 penkeillä lojuu muutama synkännäköinen sotilas, ja hoitajat hiipivät käytävää edestakaisin 

 terveyskengät suhisten.191 

 
186 Luhtala & Manninen 2006, 94. 
187 Aulassa toimivat komento- ja potilastoimistojen vastaanottotiskit. Aulasta toimistosiipeen lähtevän käytävän 

varrelle sijoitettiin taloustoimisto, rahastonhoitajan ja huoltopäällikön työhuoneet. Luhtala & Manninen 2006, 101.  
188 Luhtala & Manninen 2006, 101. 
189 Ibid. 
190 Henttonen 2009, 308–309. 
191 Niemi, HS 05.11.1990. 
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Tilkan toiminta pysyi pääosin samanlaisena aina 1970-luvulle saakka.192 Vuosikymmenen 

loppupuoliskolta lähtien sairaalan kahdestatoista osastosta oli auki vain kymmenen, toisinaan 

harvempikin. Osastojen sulkemiseen vaikutti Tilkan rakennushistoriaselvityksen mukaan 

toisaalta hoitajapula, toisaalta sairaanhoitoalan uudistus kohti avohoitopainotteisempaa 

työskentelyä.193 Supistusten taustalla oli sairaanhoitoalan avohoitopainotteisuuden ohella 

puolustusministeriössä käynnissä olleet organisaatiouudistukset ja Puolustusvoimien joukko-

osastoja, laitoksia ja varuskuntia koskevat säästösuunnitelmat, jotka jatkuivat 1990-luvulle194 

vaikuttaen väistämättä vahvasti myös Tilkan toimintaan. Säästösuunnitelmien lisäksi Tilkka sai 

osakseen arvostelua lehdistössä; jatkuvasti pitkittynyt remontti ja lisärakennusten tarve näkyi 

sairaalan arjessa. Tiloja kuvailtiin ”paikka paikoin ränsistyneiksi”, laajennusosan putkien 

kerrottiin vuotaneen vaurioittaen siiven pohjakerroksia.195 Helsingin Sanomissa 25.7.1988 

haastateltu Tilkan ylihoitaja kuitenkin pehmensi kritiikkiä muistuttamalla sotilassairaalan 

valoisasta hengestä puutteista huolimatta: ”Tavallisesti sairaaloissa täytyy innostaa potilaita 

nousemaan ylös ja vähän piristymään, täällä joutuu joskus kuuluttamaan kadonneita potilaita 

takaisin vuoteisiin”196.  

 

1990-luvulla kavennuksia tehtiin myös henkilökunnan määrässä, mikä näkyi Tilkassa 

työskennelleen sairaanhoitajan mukaan hoitohenkilökunnan parissa konkreettisesti työn määrän 

lisääntymisenä ja käytännön asioiden hankaloitumisena, mutta myös epävarmuutena työn 

jatkumisesta, sillä ilmeisesti henkilökunnan keskuudessa oli jo levinnyt kuulopuheita Tilkan 

sotilassairaalan mahdollisesta lakkauttamisesta.197 Marraskuun viidentenä 1990 Helsingin 

Sanomat kirjoitti usean hoitajan myös jättäneen Tilkan parempien palkkojen toivossa.198 1990-

luvulla potilaspaikkojen vähentämisen seurauksena joitakin osastoja yhdisteltiin, toisia 

lakkautettiin. Viikonloppujen kerrotaankin olleen sairaalassa ”yhtä ruljanssia”, kun perjantaisin 

tilaan jääneet potilaat tuli siirtää toiselle puolelle taloa osastojen viikonloppuisen 

yhteenkokoamisen vuoksi. Sairaanhoitaja kertoo hoitajia olleen tällöin työvuorossa vain kaksi, ja 

 
192 Matti Ponteva, ylilääkäri, Tilkan johtajalääkäri 1984–1989. Kilkki (toim.) 2008, 190. 
193 Manninen 2006, 21. 
194 Matti Ponteva, ylilääkäri ja Tilkan johtajalääkäri (1984–1989). Kilkki (toim.) 2008, 190; Manninen 2006, 22. 
195 HS 25.07.1988. 
196 Ylihoitaja Eila Kymäläisen haastattelu. HS 25.07.1988. 
197 Riitta Muukkonen, sairaanhoitajana Tilkassa 1985–2003. Kilkki (toim.) 2008, 183. 
198 Niemi, HS 05.11.1990. 



 
37 
 

heidän piti osata hoitaa niin psykiatriset, neurologiset, sisätauti-, iho- kuin infektiopotilaatkin. 199 

Hän kuitenkin kertoo sairaalan koon helpottaneen työntekoa ja lisänneen viihtyvyyttä; pienessä 

talossa kaikki tunsivat toisensa. Muutosten myötä potilaspaikkojen määrä laski aluksi sairaalan 

alkuperäiseen määrään, 250:een, ja lopulta entistäkin alemmas, 140:een. Vuodeosastomäärä 

tipahti kuuteen. 200 

 

1990-luvun loppupuolella sairaalan lopettamisuhka näkyi työyhteisössä epävarmuutena ja 

pelkona varusmiesten sairaanhoidon ja lääkintähuollon tason heikentymisestä. Tilkan kirjoitettiin 

toimivan enää puolella teholla, ja valtiontalouden tarkastusviraston arvosteli sairaalaa liian 

vähäisestä käyttöasteesta.201 Tilkassa työskennellyt lääkäri muistelee uhkasta seurannutta 

lakkauttamispäätöstä karmaisevana ja viikkotolkulla yöunia vieneenä, tuskaisena 

kokemuksena,202 jonka olisi toivottu kierrettävän jollakin keinoin. Myös Puolustusvoimien 

hankkeen johtoryhmän edustajien kerrotaan olleen yksimielisiä siitä, ettei Tilkan 

sotilassairaalatoimintaa tulisi lopettaa.203 Päätös kiinteistön luopumisesta ja sotilassairaalan 

valojen sammuttamisesta oli kuitenkin jo tehty. 

 

Organisaatiouudistuksen supistustoimet näkyivät myös Tilkan ympäristössä. Vielä 1980-luvun 

lopulla Tilkan tontilla sijaitsi avoimena pidettävä vanha puutarha-alue ja sitä reunustava 

luonnonmukaisena hoidettava vyöhyke omenapuineen.204 Ympäristön asukkaiden ja 

luonnonsuojelijoiden vastustuksesta huolimatta205 Puolustusvoimat myi Tilkan suuren 

puutarhatontin. Tilkan entisen osastonhoitajan mukaan puutarha-alue myytiin vuonna 1999.206 

Viheralueen myynti innoitti Tilkan henkilökunnan pohdiskelemaan, josko Tilkka olisi siitä 

saaduilla varoilla viimein remontoitu.207 Markus Mannisen mukaan Puolustusministeriön 

 
199 Riitta Muukkonen, sairaanhoitajana Tilkassa 1985–2003. Kilkki (toim.) 2008, 185. 
200 Manninen 2006, 21–22. 
201 ”Samaan aikaan kun siviilisairaalat ovat tukehtumaisillaan, puolet sotilassairaalan kalliista vuodepaikoista lojuu 

tyhjillään.” Niemi, HS 05.11.1990. 
202 Seppo Savolainen, Tilkan amanuenssi 1964–66, lääkäri ja ylilääkäri 1983–2003, Tilkan johtajalääkäri 1998–2003. 

Kilkki (toim.) 2008, 208. 
203 Matti Ponteva, ylilääkäri, Tilkan johtajalääkäri 1984–89. Kilkki (toim.) 2008, 192. 
204 Arkkitehtitoimisto Schulmanin rakennushistoriaselvityksen mukaan Tilkan sairaala sai viime vuosiin saakka 

tuottoa myymällä 500 kg omenia vuodessa. Rakennuksen lounaispuolella on jäljellä muutamia vanhoja puita, kuten 

saksanpähkinä ja tammia. Luhtala & Manninen 2006, 28. 
205 Kilkki (toim.) 2008, 17. 
206 Paula Tiihonen, (apulais)osastonhoitajana Tilkassa 1975–2004. Kilkki (toim.) 2008, 207. 
207 Ibid. 
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kansliapäällikkökin oli vahvistanut sairaalan johdolle vuonna 1995, että kaavailtua peruskorjausta 

jatketaan tontin vapaata viheraluetta myymällä.208 Lopulta kukaan ei enää puhunutkaan 

remontista.209 

 

Suurin osa Tilkan avoimena säilyneestä puistoalueesta muutettiin asuntotonteiksi (vrt. kuvia 31, 

32, 33), suurissa määrin erityisesti vuodesta 2002 eteenpäin. 210 Mannerheimintien varrelta 

varattiin tontti toimisto- ja liikerakentamiselle. Tilkan sotilassairaala merkattiin vuoden 2002 

kaavaan suojelumerkinnöin Sr-1 päärakennukselle, Sr-2 laajennusosalle.211 

 

Vuoden 2005 lopussa Puolustusvoimat lopetti erikoissairaanhoitopalvelunsa, joten Tilkan 

keskussotilassairaala sekä sotilasapteekki lakkautettiin. Tilkan sotilassairaalan viimeinen 

lipunlasku tapahtui 30.12.2005.212 Vuonna 1984 Tilkkaan perustettu213 sotilaslääketieteen laitos 

toimi rakennuksessa vielä seuraavat puoli vuotta, kunnes sen pääasiallinen toimipaikka 

perustettiin Lahteen.214 Ilmavoimayksikkö sai peruskorjatut tilat Meilahden Biomedicumista.215  

Kirsi Saarikankaan mukaan saksalainen taidehistorioitsija Paul Frankl on todennut rakennuksen 

kuolevan yhtä pian kuin elämä siitä katoaa.216 Vaikka elämä ja liike palasikin Tilkkaan heti 

remontin alettua ja vahvemmin tilan uusien käyttäjien myötä, on tilan käyttötarkoitus muuttunut, 

joten sotilassairaalan ajanjakson päättymistä voi Franklia mukaillen pitää eräänlaisena pienenä 

kuolemana rakennuksen historiassa.217 

 

 

 

 

 

 
208 Manninen 2006, 22. Manninen huomauttaa, että tontin myymisen jälkeen Tilkalla ei olisi ollut enää tilaakaan 

laajentua. 
209 Paula Tiihonen, (apulais)osastonhoitajana Tilkassa 1975–2004. Kilkki (toim.) 2008, 207. 
210 Manninen 2006, 17. Helsingin Sanomissa kiiteltiin asukkaiden yhteistyöstä rakentamiseen. Pasanen, HS 

05.11.1996. 
211 Manninen 2006, 17. 
212 Kilkki (toim.) 2008, 17. 
213 Niemi, HS 05.11.1990. 
214 Manninen 2006, 22. 
215 Matti Ponteva, ylilääkäri, Tilkan johtajalääkäri 1984–89. Kilkki (toim.) 2008, 193. 
216 Saarikangas 1998, 183; Saarikangas 2006, 136. 
217 Saarikangas 1998, 183. 
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Sotilassairaalan jälkeen 

 

 Ennustin että kun Tilkka suljetaan, saadaan lehdistä lukea, kuinka varusmiehet eivät pääse 

 hoitoon. Onneksi olin väärässä.218 

 

Tilkan sotilassairaala siirtyi Senaatti-kiinteistöjen omistukseen muutama vuosi ennen viimeistä 

lipunlaskua, vuonna 2003.219 Keskinäinen Eläkevakutuusyhtiö Etera osti rakennuksen vuonna 

2006220 ja rakennuksessa aloitettiin oikopäätä mittava, rakennuksen suojelumerkinnät huomioiva 

remontti hoiva- ja lääkintäalan yrityksiksi. Kulttuurihistoriallisen kohteen peruskorjaus oli 

teknisesti erityisen vaativa. Uudistunutta Tilkkaa juhlittiin viimein rakennuksen historiaa 

kunnioittaen Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2009.221 Tilkan sairaalan 

päärakennuksessa avattiin Suomen suurin yksityisen hoivakoti222 Esperi Care, jonka lisäksi 

rakennuksessa toimii nykyään useita eri terveydenhuoltoalan yrityksiä. Olavi Sortan 

suunnittelemien rakennusten lisäksi sairaalan pihapiiriin, siipirakennuksen eteläpuolelle 

rakennettiin remontin valmistumisen kanssa samana vuonna viisikerroksinen toimistotalo Tilkan 

Viuhka, suunnittelijana Parviainen Arkkitehdit Oy (kuva 33). 

 

Nykyään Tilkka sijaitsee ahtaasti uudisrakennusten puristuksissa, uteliailta katseilta piilossa. 

Puutarhasta on jäljellä enää vain hyvin kapea kaistale uudisrakennusten reunoilla. Osa Tilkan 

vanhoista männyistä on säästynyt raivaamiselta, mutta suurin osa ennen hyvin vehreästä ja 

happipitoisesta luonnonympäristöstä on korvattu asuinrakennuksilla ja toimistoilla. Vaikka 

Tilkan sairaala onkin ollut jo vuosikymmenen verran muussa käytössä, on pääoven massiivisen 

sisäänkäyntikatoksen päällä kuitenkin edelleen kolmen peltikirjaimen sarja muistutuksena 

rakennusten historiasta: KSS, Keskussotilassairaala. 

 

 

 

 

 
218 Paula Tiihonen, (apulais)osastonhoitaja Tilkassa 1975–2004. Kilkki (toim.) 2008, 207. 
219 Manninen 2006, 22. 
220 Kilkki (toim.) 2008, 17. 
221 Helin, Muuriankkuri 1/2016, 20. 
222 Ibid. 
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4  Aivot ja kädet, järki ja sydän. Tilkan sotilassairaalan käyttäjät 

 

Sairaalaympäristöjä eivät suunnitelleet vain arkkitehdit, vaan myös lääkärit. Elsi Borgin 

edelläkävijätyön223 rinnalla muut ajan suunnittelevat arkkitehdit ja lääketieteen asiantuntijat 

olivat lähes poikkeuksetta miehiä, ja näin oli myös Tilkan sotilassairaalan tapauksessa. Sortta 

piirsi sairaalan yhteistyössä ensisijaisesti sairaalan silloisen ylilääkärin Lauri Ollonqvistin 

kanssa.224 Tarkempaa selvitystä siitä ei kuitenkaan ole, minkä osan suunnittelusta määritteli 

Ollonqvist ja minkä Sortta. Maarit Henttosen mukaan rajan vetäminen arkkitehdin ja lääkärin 

pyrkimisten välille ei ollutkaan kovin yksiselitteistä ja selkeää.225 Hänen mukaansa ajalle oli 

kuitenkin ominaista, että pohjakaavaratkaisut perustuivat pitkälti lääkäreiden laatimiin 

huonetilaohjelmiin, visioihin rationaalisesta työtilasta, ja näiden visioiden toteuttaminen 

piirustusten muotoon jäi arkkitehtien tehtäväksi.226 Tilkan tapauksessa suunnittelua kontrolloivat 

puolustusministeriön lisäksi myös rakennushallinto ja Yleisesikunta, joista jokaisen läpi sekä 

rakennusten luonnokset että lopulliset suunnitelmat tuli hyväksyttää ennen itse rakentamisen 

aloittamista.227 Koska Tilkan sairaala kuitenkin suunniteltiin Puolustusvoimien käyttöön, näkisin 

todennäköisenä suunnitteluun vaikuttaneen edellä mainittujen ja lääkintäeverstinäkin 

toimineen228 ylilääkäri Ollonqvistin lisäksi myös muita puolustusministeriön asiantuntijoita. 

Tilkan hoitajilla ei sen sijaan vaikuttanut olleen sotilassairaalan suunnittelussa minkäänlaista 

roolia, ainakaan siitä ei löytynyt mitään viitteitä. Tämä on kuitenkin mahdollista perustella Tilkan 

institutionaalisella omistajalla ja sen pääasiallisella potilaskäyttäjien ryhmällä. 

 

Perehdyn tässä luvussa aluksi sairaala-arkkitehtuurin tutkimisen institutionaaliseen puoleen. 

Tilkan sotilassairaalan tapauksessa suunnittelun institutionaalisella taustalla ei vaikuttanut 

ainoastaan sairaalainstituutio, vaan myös maanpuolustusinstituutio. Institutionaalisen 

näkökulman jälkeen paneudun biovallan käsitteeseen, sen vaikutuksiin Tilkan sotilassairaalan 

 
223 Naisarkkitehtien asemasta ammattikunnassa, kts. Suominen-Kokkonen 1992; Stratigakos 2016; Colomina 2018. 

https://www.architectural-review.com/essays/outrage/outrage-blindness-to-women-turns-out-to-be-blindness-to-

architecture-itself. Katso myös vuonna 1942 perustettu Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys - Finlands 

Kvinnliga Arkitekters Förening ry. http://www.architecta.fi 
224 Mäkinen 2000, 112. 
225 Henttonen 2009, 321. Ehkei ole selkeää nykypäivänkään sairaalasuunnittelussa? 
226 Henttonen 2009, 321. 
227 Mäkinen 2000, 63. 
228 Mäkinen 2000, 112. 
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tilasuunnitteluun ja käyttäjien toimintaan tilassa. Termin avattuani luku jatkuu ensin 

sairaalahierarkiaan pureutuvaan alalukuun, jonka jälkeen otan tarkasteltavaksi Tilkan 

sotilassairaalan "potilasaineksen". 

 

4.1  Institutionaalisuus ja biovalta 

 

Puolustusvoimien rakennuttamaa sairaala-arkkitehtuuria tutkittaessa on pelkän arkkitehtuurin ja 

tilasuunnittelun lisäksi otettava huomioon myös rakennuksen institutionaalinen aspekti, eli 

instituutioon kuuluvat rakenteet. Instituutiolla on oma toimintalogiikkansa sekä 

ajattelumallinsa.229 Sen rakenteet koostuvat erilaisista, kulttuurisidonnaisista ja 

yhteiskunnallisista osista, kuten taloudesta, politiikasta ja sukupuolesta. Näitä osia tuottamalla ja 

toistamalla ylläpidetään instituution, kuten sairaalainstituution rakenteellista pohjaa. Eri osat 

muokkaavat instituutioiden, tutkimukseni tapauksessa samanaikaisesti sairaala- ja 

puolustusvoimainstituution suunnittelu- ja rakentamisprosessia, joten sukupuoli otetaan aina 

jollain tapaa huomioon tilanjaossa riippuen siitä, millaisiin käyttötarkoituksiin tilaa suunnitellaan 

ja millaisia oletetut käyttäjät tulevat olemaan.230 Tällä tavoin yhteiskunta ja instituutiot ovat 

mukana muovaamassa sukupuolta ja oletuksia sukupuolista.  

 

Sairaala ja puolustusvoimat ovat rakentuneet instituutioina hyvin hierarkkisiksi, joskin keskenään 

erityyppisiksi. Molemmat instituutiot kuitenkin noudattavat niille tavanomaisia valmiiksi 

luokiteltuja ja jäsenneltyjä ajattelumalleja, joilla instituutiot ohjaavat niissä toimivien ihmisten 

tapaa ajatella ja muistaa.231 Sairaaloissa hierarkian alemmat tasot ovat perinteisesti koostuneet 

naisista miesten hallitessa hierarkian ylempiä tasoja.232 Puolustusvoimissa hierarkioiden sisäinen 

sukupuolittuneisuus näyttäytyy siviilisairaaloihin nähden erilaisena, sillä valtaosa asepalveluksen 

käyvistä on asevelvollisuuslainkin nimissä edelleen miehiä. Varusmiesten terveyskäsityksiä 

etnografisesti tutkinut Ojajärvi huomauttaakin, että eräs näkyvä esimerkki armeijainstituutioon 

sisältyvistä luokituksista on sotilaan sukupuoli. Kun sotilaan sukupuolen nähdään noudattavan 

 
229 Ojajärvi 2015, 234. 
230 Henttonen 2009, 33. 
231 Ojajärvi 2015, 234. 
232 Kts. esim. Henttonen 2009, 321. Aiheesta lisää tutkielmani seuraavassa alaluvussa 4.2. 
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luonnollista ja lähes luonnonmukaista jakoa, miehen ruumis määrittyy sotilaan ideaaliksi ja 

normiksi.233  

 

Sukupuolinäkökulman lisäksi puolustusvoimien institutionaalista rakennetta leimaa sen toiminta 

Erving Goffmanin käsitteellistämänä totaalisena laitoksena.234 Totaalilaitoksessa päivän toimet 

suoritetaan tarkan aikataulun ja sääntöjen mukaisesti, samanaikaisesti muiden laitoksessa asuvien 

kanssa. Yksilöistä tulee joukkoja, massoja. Tiukkojen sääntöjen noudattamatta jättämisestä 

rangaistaan. Ojajärven mukaan instituution rakenteisiin vaikuttavan myös sen epäviralliset 

toimintamallit ja luokitukset sekä niiden välillä tasapainottelu. Jatkuva sosiaalinen kontrolli 

ympärivuorokautisine yhteiseloineen, kapeine rooliodotuksineen sekä paine yhdenmukaisuudesta 

vaikuttavat varusmiesten sosiaalisesti muodostuvaan identiteettiin.235 Armeija (Puolustusvoimat) 

on nähty yhä 2000-luvulla totaalisena laitoksena.236 

 

Totaalilaitoksen rakenteet huomioon ottaen hierarkkisuus puolustusvoimainstituutiossa 

näyttäytyy sairaalainstituutiota voimakkaampana, yhtenä hierarkkisimpana laitoksena nykyisiä 

yhteiskuntia tarkastellessa.237 Tästä kertonee osaltaan myös naisten vähäisyys instituution 

rakenteissa. Kuitenkin, vaikka puolustusvoimalaitos onkin sairaalaa voimakkaammin totaalinen, 

myös modernista sairaalasta on puhuttu jokseenkin totaalisena. Sairaalasta kehitettiin 

rationaalinen laitos, joka alkoi muistuttaa samanaikaisesti sekä tehdasta että vankilaa.238 Tehdasta 

sairaala alkoi muistuttaa mahdollisimman paljon terveitä yksilöitä yhteiskunnalle tuottamisen 

tavoitteen kautta, vankilaa omien tarpeiden täyttämisen olemattomuuden vuoksi. Henttonen 

vertaakin omaehtoisuuden puutteellisuudesta ja tarkkailusta johtuen sairaalaan tullutta potilasta 

vankiin.239 

 

 
233 Ojajärvi 2015, 234. 
234 Goffman 1997. 
235 Ojajärvi 2015, 234–235. 
236 Ojajärvi 2015, 234. 
237 Lahelma 2005, 310. 
238 Henttonen 2004, 122; Foucault 2005, 312. Tehtaan ja vankilan kytkösten lisäksi sairaala alkoi muistuttaa myös 

koulua ja kasarmia, jotka puolestaan taas muistuttavat vankiloita. Sairaala alkoi muistuttaa vankilaa jo 

paviljonkirakentamisen aikana. Kts. Myös Adams 2008, xvii. 
239 Henttonen 2004, 122. 
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Vaikka molempien instituutioiden sisällä onkin tapahtunut ja on tapahtumassa jonkinasteista 

hierarkioita murentavaa liikehdintää, elävät tietynlaiset arvottamisen mallit silti yhä edelleen 

instituutioiden paikalleen jämähtäneiden rakenteiden varassa kaksinapaiseksi sukupuolitettuja 

rooleja toisintaen. Puolustusvoimissa naisvarusmies joutuu Ojajärven mukaan tekemään 

jatkuvasti töitä ylittääkseen sukupuolensa rajan ja esittääkseen varusmiehen roolia muiden 

mielestä uskottavasti. Samalla hänen on kuitenkin myös oletettu pitävän yllä varusmiehen rooliin 

sopivaa naiseutta.240 Sama jatkuva vaade itsensä ja kyvykkyytensä todistelusta sukupuolen 

vuoksi ulottuu laajemminkin yhteiskunnan eri alueille, institutionaalisella kentällä esimerkiksi 

koulu- ja työelämän haasteisiin, rakenteisiin ja hierarkioihin. 

 

Esittelen seuraavaksi lyhyesti foucault’laisen biovallan käsitteen, joka on oleellisessa osassa 

tutkimukseni seuraavissa luvuissa.  

 

Michel Foucault’n biovalta-tekniikoiden kohteena on ruumis. Biovalta on jaettavissa kahteen 

osaan: kurivaltaan; ruumiiseen koneena eli manipuloinnin välineenä, sekä biopolitiikkaan; 

ihmiseen lajina, eli väestöpolitiikan kenttään.241 Seksuaalisuus kuuluu molempien osien piiriin 

toimien ikään kuin leikkauspisteenä osien välillä. Ensimmäinen osa tai alue keskittyy ruumiin 

kurittamiseen ja mahdollisimman tottelevaiseksi kouluttamiseen. Kansantalouden kontrolliin 

masinoitua, koneenomaista ruumista hallitaan erinäisin kurinpitotoimin. Yksilö nähdään 

yhteiskunnan käyttövarana, aineksena. Ruumis koneena sai muotonsa Henttosen foucault'laisen 

luennan mukaan esimerkiksi klinikoissa, joissa kliininen lääketiede tavoitteli ruumiin käyttöä 

omiin tarkoituksiinsa manipuloiduttuaan sen ensin vallan mekanismeja hyödyntäen itselleen.242 

Täten klinikat toimivat instituutiona yhtenä biovallan toteuttamisen paikoista. 

 

Toinen biovallan osa keskittyy ihmiseen lajina. Biopoliittinen ihmislaji palvelee elämän 

mekanismeja ja biologisen prosessin perusteita, eli syntymää, kuolemaa ja niiden välisiä 

tapahtumia koskien esimerkiksi lisääntymistä, terveyttä ja elinikää. Henttosen mukaan 

 
240 Ojajärvi 2015, 234. Ojajärvi on pureutunut tutkimuksessaan syvemminkin naisvarusmiehen haasteisiin 

instituutiossa. Kts. erit. luku 5, 103–129. 
241 Foucault 2010, 102. Viittauksia kurivallasta on löydettävissä kuitenkin jo Foucault'n pakottamisen politiikan ja 

kuuliaisten ruumiiden käsitteistä poliittisen anatomian välineinä. Foucault 2005, 187–189. 
242 Henttonen 2009, 43. 
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olosuhteiden on havaittu vaikuttavan näiden variaatioihin, mikä on johtanut siihen, että väestö on 

joutunut systemaattisen poliittisen huomion ja intervention kohteeksi. Vallan käyttö tällä alueella 

on hienovaraista, koska siinä periaatteessa nostetaan yksilön arvo esille.243 Modernissa 

sairaalakontekstissa yksiä biovallan paikkoja ovat Henttosen mukaan olleet synnytyssalit ja 

sairaalan leikkaussali, jotka muistuttivat uudenkiiltävinä, tilavina ja valoisina taiteilijoiden 

ateljeita.244 Eri instrumentein siveltimenään operoineen lääkärin oli mahdollista selektiivisesti 

joko ”vaalia elämää tai hylätä se kuoleman omaksi”245 osoittaen näin valtansa toisen ruumiista ja 

sen käyttöä kohtaan. Yhdessä näiden kahden biovallan osien voimasta ihminen alkaa kontrolloida 

itse itseään. 

 

4.2  Lääkäri tasa-ammatti? 

 

 Lääkärit olivat kuin pieniä jumalia univormuissaan. Kun he tulivat osastolle, oli kaikki 

 ojennuksessa. Lääkärit olivat muutenkin kunnioitettuja, ja kun siihen vielä laitettiin 

 sotilasarvo päälle, niin kyllä siinä sopi olla korkea herra.246 - - Tietysti he olivat 

  sairaalahierarkian huipulla, mutta minä pidin siitä, että heitä sai katsoa vähän ylöspäin.247  

 

Tilkan hoitohenkilökunnasta naiset toimivat sairaalassa hoitajina ja miehet lääkäreinä. Nykyään 

60 % lääkäreistä on naisia.248 Nykyisen sukupuolijakauman vuoksi lääkärin ammatista 

puhutaankin tasa-ammattina. Ammattia voi Suomessa kutsua tasa-ammatiksi kun alalla 

työskentelee vähintään 40 prosenttia naisia sekä miehiä.249 Tasa-ammateissa työskentelee 

kuitenkin vain alle kymmenen prosenttia suomalaisista palkansaajista.250 Kuten johdantoluvussa 

esitin, vaivaa alaa muuttuneesta sukupuolijakaumasta huolimatta edelleen sisäinen 

 
243 Henttonen 2009, 43. 
244 Henttonen 2009 323. Vrt. modernia leikkaussalia 1800-luvun loppupuoliskon amfiteatteria muistuttaviin 

leikkaussaleihin, esim. Royal Victoria Hospital. Adams 2008, 14–22. 
245 Henttonen 2009 323. Kts. myös Foucault 1976. 
246 Ebba Aschan, Tilkassa jatkosodan aikana toiminut lääkintälotta. Kilkki (toim.) 2008, 119. 
247 Seija, sairaanhoitajan Tilkassa 1962–1973. Kilkki (toim.) 2008, 162. 
248 Vuoden 2015 tilasto. Korvajärvi 2016. 
249 THL: Ammattialojen sukupuolen mukainen segregaatio. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-

tila/tyo-ja-toimeentulo/ammattialojen-sukupuolen-mukainen-segregaatio. THL huomauttaa, ettei rekisteriaineistoihin 

perustuvista työelämätilastoista tällä hetkellä saada tietoa sukupuolivähemmistöjen tilanteesta työmarkkinoilla. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä -hankkeessa toteutettu kyselytutkimus on kartoittanut 

sukupuolivähemmistöjen sijoittumista työmarkkinoilla. 
250 Ibid. 
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sukupuolittuneisuus. Kirurgi-lastenlääkäri-jaon lisäksi sisäinen sukupuolittuneisuus näkyy alalla 

hoitotyön sukupuolittuneisuutta tutkineen Laura Sirénin mukaan myös miesten hakeutumisessa 

maskuliinisemmiksi koettuihin tehtäviin, kuten anestesiahoitajiksi, ensihoitajiksi ja psykiatrisiksi 

sairaanhoitajiksi. Sirénin mukaan kyseisiin tehtäviin hakeutuminen voi johtua siitä, ettei työ 

assosioidu aloilla suoraan kehoon ja hoitoon, joten tehtävät erottuvat perinteisestä, naisiin 

liitetystä hoitotyöstä.251 

 

Tutkin tässä luvussa sairaalahierarkiaa ennen ja nyt. Perehdyn työelämän sukupuolittuneisuuteen 

tavoitteenani löytää sukupuolen mukaan jakautuneiden työtehtävien ”ilmiön” taustalla 

vaikuttavat mekanismit. Sairaalahierarkian mekanismien muodostumisen hahmottamiseksi 

tutkinkin luvussa työelämän epätasa-arvoisia rakenteita sukupuolinäkökulmasta252 tarkasteltuna 

myös hoitoalaa laaja-alaisemmin. Syvemmin työelämän rakenteisiin pureutuminen vaatisi 

kuitenkin täysin oman, maisterintutkielmaa laajemman tutkimuksensa.  

 

4.2.1 Sukupuolisegregaatio 

 

Suomen työelämän tasa-arvotilannetta253 laajemmin tarkasteltuna on maamme tilanne moniin 

muihin maihin verrattaessa todella hyvä. Niin työelämää kuin niitä edeltävää 

koulutusmaailmaakin leimaa kuitenkin Euroopan tasolla mitattuna254 vahva sukupuolisegregaatio 

eli eriytyminen sukupuolen mukaan. Tutkimusten mukaan nuoret ohjautuvat vanhempien 

sukupolvien tavoin runsain määrin perinteiseksi mielletyille nais- ja miesvaltaisille aloille, ja 

sukupuolittunut alavalinta tehdään usein jo toiselle koulutusasteelle siirryttäessä.255 Viimeisten 

tutkimusten perusteella oppiaineisiin kohdistuvia sukupuolittuneita valintoja tehdään 

 
251 Sirén 2019, 11.  
252 Keskityn tässä luvussa suomalaisen työelämän sukupuolittuneisiin rakenteisiin, joka saattaa piirtää kuvaa 

sukupuolista sisäisesti monoliittisina. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Moninaisten naisten työelämän polkuihin 

vaikuttavat sukupuolen kanssa samanaikaisesti useat muut epätasa-arvon ja marginalisoinnin rakenteet, kuten 

esimerkiksi ihonväri, ikä, äidinkieli, vammaisuus/vammattomuus, etninen tausta ja yhteiskuntaluokka. Aiheesta 

lisää, lukemattomista esimerkeistä kts. esim. Acker 2012; Keskinen & Vuori 2012. 
253 Suomalaista ja yleisemmin pohjoismaista tasa-arvotilannetta voi kuvata Raija Julkusen mukaan sosiaalipoliitikko 

ja feministi Ruth Listerin (2009) tavoin ”puoliksi tyhjä, puoliksi täynnä” -metaforalla: merkkisaavutuksia on paljon, 

mutta paljon on vielä tehtävää. Julkunen 2016, 254. Mielikuvasta Suomesta tasa-arvon mallimaana ja globaalin 

sukupuolipolitiikan todellisesta merkityksestä Suomelle, kts. Jauhola 2012; Jauhola & Kantola 2016. 
254 Lahtinen, Hoikkala & Aapola-Kari 2019. 
255 Hoikkala 2019, 9. 
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sukupuolistereotypioista johtuen kuitenkin jo alaluokilla.256 Segregaatio on Suomessa hyvin 

voimakasta niin hierarkkisesti eli vertikaalisesti kuin horisontaalisestikin.257 Horisontaalinen 

sukupuolisegregaatio tarkoittaa sukupuolittunutta jakoa eri ammatteihin. Suomalaisen työelämän 

jakautuminen kahtia niin kutsutuiksi ”naisten töiksi” ja ”miesten töiksi” on ala-, toimi- ja 

ammattikohtaisesti syvään juurtunut pulma Suomessa.258 Vertikaalinen sukupuolisegregaatio taas 

tarkoittaa sukupuolittunutta jakautumista eritasoisiin tehtäviin.  

 

Työelämän tutkijoiden, kuten Linda McKien, Marjut Jyrkisen sekä Anna-Maija Lämsän et al. 

(2014) mukaan keskeisin työelämän tasa-arvo-ongelma Suomessa keskittyy juuri vertikaaliseen 

sukupuolisegregaatioon eli naisten miehiä huonompiin mahdollisuuksiin edetä urallaan 

päätöksentekijöiksi. 259 Sairaalahierarkian sukupuolittuneisuuksineen voi nähdä malliesimerkkinä 

molempien segregaatioiden samanaikaisesta ilmenemisestä. Tilkan sairaalahierarkian 

sukupuolittuneisuuden voi näin kuljettaa aina 1930-luvulta nykypäivään: rakenteellinen ongelma 

asuu edelleen sairaalainstituutiossa. 

 

4.2.2 Armeijan harmautta ja jähmeää hierarkiaa 

 

Helsingin Sanomissa julkaistun uutisen mukaan Tilkan 350 työntekijästä kymmenen oli sotilaita 

vuonna 1990. Uutisen mukaan työt oli jaettu siten, että ”valkotakkiset” määräsivät hoidosta ja 

”harmaapukuiset” johtivat sairaalan huolto-, komento- ja potilastoimistoja.260 Tilkassa 

johtajalääkärinä työskennelleen mukaan ammattikuntien välistä hierarkiaa esiintyi sairaalassa, 

mutta hänen mukaansa Tilkan lääkärikunnan sisäinen hierarkkisuus sen sijaan oli mahdollisesti 

lievempää kuin siviilisairaaloissa juuri sairaalan suhteellisesta pienuudesta johtuen. Lääkäreiden 

keskinäistä vähähierarkkisuutta leimasi kuitenkin myös Tilkassa alan vahva sukupuolittuneisuus, 

jota myös kyseisen lääkärin seuraava kertomus menneistä vuosista vahvistaa. Vanhassa Tilkassa 

järjestettiin 1980-luvun alkuun, eli rakennuksen purkamiseen saakka lääkärien yhteisiä 

saunailtoja, jotka antoivat lääkäreille hänen mukaansa mahdollisuuden nauttia ”veljellisestä 

 
256 Oppermann et al. 2021. 
257 McKie & Jyrkinen 2017, 99. 
258 Kts. esim. Mikkelä 2013. 
259 McKie & Jyrkinen 2017, 99; Lämsä, Kangas, Hirvonen, Heikkinen, Biese & Hearn 2014, 332. 
260 Niemi, HS 5.11.1990. 
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yhteiselosta.”261 Tilkassa kerrotaan olleen myös naispuolisia lääkäreitä 1970-luvulta lähtien262, 

mutta tutkimusaineiston tuomatta ilmi yhtään tällaista tapausta jäi arvoitukseksi, kuinka paljon 

naispuolisia lääkäreitä Tilkassa tosiasiassa työskenteli.263 Tämän vuoksi myös Tilkan lääkärien 

mahdollinen erikoistumiseen liittyvä sukupuolittuneisuus jäi mahdottomaksi selvittää. 

Naispuolisten lääkäreiden muistelmien puuttumisen vuoksi onkin vielä tavanomaistakin 

selvempää, mitä osaa lääkäreistä kutsu yhteisiin saunailtoihin koski.264 Voi olla, etteivät 

valtahierarkiassa ylimpänä työskennelleet lääkärit kyenneet näköalapaikaltaan265 näkemään 

valtasuhteiden epätasa-arvoisuutta, tai sitten koko hoitohenkilökunta, myös hierarkiassa alempina 

toimineet olivat hyväksyneet Tilkassa vallinneet sairaalahierarkkiset rakenteet. 

 

Valkotakkisten lääkärien rinnalla työskennelleiden Tilkan hoitajien välinen hierarkkisuus oli  

todettavissa jo työasujen tiukan värikoodauksen perusteella. Sairaanhoitajien asu oli valkoinen, 

apuhoitajan keltainen ja sairaala-apulaisen sininen. Päähineet, hilkat, olivat kaikilla valkoiset. 

Värikoodatut puvut olivat käytössä Tilkassa vielä 1970-luvulla. Eräs Tilkan sairaala-apulainen 

kertoi heidän peräti pukeutuneen kerran juhannuksena valkeisiin mekkoihin toiveessaan siitä, että 

joku olisi erehtynyt luulemaan heitä sairaanhoitajiksi.266 Samainen, vuonna 1986 tehtävässä 

aloittanut sairaala-apulainen kertoi havahtuneensa asemaansa pahnan pohjimmaisena jo heti 

ensimmäisten päivien aikana Tilkassa: 

 

 (…) kun menin laukkuineni ylpeänä huoneeseen, jonka ovella luki ”henkilökunta”, 

 aiheutin kiusallisen tilanteen. Ei ”henkilökunta” tarkoittanut sairaala-apulaista. Keittiön 

 takana olevat portaat saivat riittää meidän taukopaikaksi. Ei nyt sentään hoitajien kanssa 

 sopinut samaan huoneeseen mennä.267 

 

 
261 Matti Ponteva, ylilääkäri ja Tilkan johtajalääkäri 1984–1989. Kilkki (toim.) 2008, 189. 
262 Ibid. 189–190. Helsingin Sanomissa 5.11.1990 julkaistun uutisen mukaan vielä kyseisinä aikoina tosin vain 

varusmiespalveluksen suorittaneita naisia. 
263 5.11.1990 HS uutisoi Tilkassa työskennelleen kaksi naista lääkäreinä, mutta tämä ei tullut ilmi missään 

yhteydessä Minna Kilkin toimittamassa teoksessa. 
264 Sukupuolesta johtuvasta ulossulkemisesta ja homososiaalisesta ilmapiiristä työelämässä, vrt. esim. Aavik 2015; 

Lämsä, Jyrkinen & Heikkinen 2012, 17–21. 
265 Manninen 2010, 26. 
266 Satu Kreivi-Palosaari, sairaala-apulaisena Tilkassa vuodesta 1986. Kilkki (toim.) 2006, 136. 
267 Satu Kreivi-Palosaari, sairaala-apulaisena Tilkassa vuodesta 1986. Kilkki (toim.) 2006, 135. 
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"Henkilökunta"-kyltti ovessa ei ollut merkki, että siitä voisi astua sisään kuka tahansa: myös 

Tilkan lääkäreiden ja hoitajien kerrotaan viettäneen kahvitunnit keskenään eri paikoissa. Tilkan 

entinen sairaanhoitaja tyrskähtää, että ”eihän sinne meidän liinavaatevarastoomme mitään 

lääkäreitä olisi mahtunutkaan.”268 Muistelmien perusteella jotkin hierarkkiset rakenteet kuitenkin 

murenivat vuosien varrella; jossakin vaiheessa lääkärit rupesivat juomaan kahvinsa hoitajien 

kanssa, ja sairaala-apulaiset alkoivat osallistua raporttien kirjoittamiseen.269 Korvaosaston 

osastonhoitajana työskennellyt kertoo lääkärien juoneen kahvinsa omassa kirjastossaan vielä 

1970-luvulla, mutta myöhemmin osastolla alettiin aamukahvitella koko joukko yhdessä nauru 

raikaen.270 Muistelmien perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että ajan myötä käytännöt 

esimerkiksi taukopaikkojen suhteen vaihtelivat myös osastojen välillä. Ennen 1960-luvun 

laajennusta henkilökunnan kerrotaan juoneen purnaamatta kahvinsa joko aiemmin mainitussa 

liinavaatevarastossa tai samassa tilassa näytepurkkien kanssa, eli noin neljän neliömetrin 

kokoisessa ahtaassa toimenpidehuoneessa.271 Puhelinkeskuksen työntekijöillä taas ei ollut 

ollenkaan sosiaalitiloja. Kahvihetket oli eristetty työhuoneesta sermillä.272 

 

Kahvihetkiä koskettaneen osastojen välisen hierarkian lisäksi muistelmien perusteella osastojen 

välillä esiintyi myös laaja-alaisempaa hierarkia-ajattelua. Tilkassa sairaanhoitajana työskennellyt 

kertoo osastojen välillä vallinneen kateuden, eivätkä kaikki arvostaneet toistensa työtä.273 

Alkujaan päärakennuksen ylimmässä kerroksessa toimineella upseeriosastolla työskenteli hänen 

mukaansa ”hienokäytöksisisä sairaanhoitajarouvia”. Sairaanhoitaja työskenteli osastolla itsekin 

hetken, ja kertoo, että oli iso ero palata sen jälkeen takaisin tavalliselle mokuosastolle.274 

Upseeriosaston arvo hierarkiassa suhteessa muihin osastoihin oli ehkä itsestäänkin selvänä 

pidetty asia sotilassairaalassa. Vähemmän näkyvä, mutta muistelmia tulkittaessa kouriintuntuva 

 
268 Seija, sairaanhoitajana Tilkassa. Kilkki (toim.) 2008, 173.  
269 Heidi Uschanow, (apulais)osastonhoitaja Tilkassa 1971–1996. Kilkki (toim.) 2008, 179. 
270 Paula Tiihonen, (apulais)osastonhoitaja Tilkassa 1975–2004. Kilkki (toim.) 2008, 204. 
271 Ansku, Tilkassa sihteerinä 1961–1982. Kilkki (toim.) 2008, 129. 
272 Greta Arvola, Tilkan viestittäjä. Arvola työskenteli pitkän uran Tilkassa (1948–1992), joten hän näki omin silmin, 

miten sairaalan käytännöt ja tilat muuttuivat vuosien aikana. Alkuaikoina hänestä tuntui, ettei puhelinkeskusta 

arvostettu ollenkaan. Puhelinvälittäjän pestiin nimityksestä huolimatta Arvola joutui vuosien varrella ties 

minkälaiseen työnsä ylittävään tehtävään Tilkassa; puhelinvaihteen lisäksi hän teki potilaiden sisäänkirjoituksia, 

arkistonhoitotehtäviä, puhelinkassan tilitystä, karhusi puhelinrahoja potilailta ja lajitteli saapuneen postin. Jonkin 

aikaa keskuksen tehtäviin kuului myös ruumishuoneen hoito silloin, jos omaiset halusivat tulla katsomaan vainajaa 

virka-ajan jälkeen. Kilkki (toim.) 2008, 150, 161, 156. 
273 Seija, sairaanhoitajana Tilkassa 1962–1973. Kilkki (toim.) 2008, 173. 
274 Seija, sairaanhoitajana Tilkassa 1962–1973. Kilkki (toim.) 2008, 173. 
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osastojen välinen hierarkia vaikutti vallinneen Tilkan psykiatrisen osaston ja sairaalan muiden 

osastojen välillä. Psykiatrisella osastolla työskennellyt hoitaja kertoo muiden osastojen 

henkilökunnan vierastaneen osastoa ja sen potilaita.275 Toinen psykiatrisen osaston hoitaja 

vahvistaa osaston jokseenkin syrjittyä asemaa hierarkiassa: jos sairaalassa tapahtui jotakin 

hämminkiä ja jokin asia oli epäjärjestyksessä, syytettiin siitä psykiatrisia potilaita.276 Hän 

huomauttaa, ettei syy läheskään aina ollut kuitenkaan osaston potilaissa. Korvaosaston 

hoitohenkilökunta kertoo kuitenkin osaston hoitajilla ja lääkäreillä olleen keskenään läheiset, 

välittömät suhteet. Korvaosaston osastonhoitaja kertoo koko henkilökunnan osallistuneen eri 

tutkimusprojekteihin, ja leikkaussalissakin oli aina ilo ylimmillään.277 

 

Henttosen naisten- ja lastensairaaloiden tutkimuksessa kävi ilmi myös se, että sairaalahierarkian 

korkeimpia tasoja hallinneet saivat enemmän yksityistä tilaa ja siten enemmän liikkumavaraa 

ympärilleen kuin hierarkian alemmilla tasoilla työskennelleet.278 Kuten Tilkan tapauksessa, myös 

ajan siviilisairaaloissa hierarkian alemmilla tasoilla työskennelleet olivat pääasiassa naisia; 

sairaanhoitajien lisäksi myös kätilöitä ja lastenhoitajia.279 Sairaalahierarkian huipulla 

työskennelleiden lääkärien vapaus yksityiseen tilaan näkyi hyvin konkreettisesti jo ajan 

tilasuunnittelussa. Tilkkaa lukuun ottamatta sairaalarakennusten yhteyteen suunniteltiin 

lääkäreille omat, tilavat asunnot ja työhuoneita. Alemmilla hierarkian tasoilla työntekijöiden 

odotettiin Henttosen mukaan jakavan asuintilansa toisten samanarvoisten kanssa. Sairaalan 

huoltohenkilökunta asutettiin sen sijaan yleensä pohjakerroksiin.280 Tilkan tapauksessa 

huoltohenkilökuntaa asui Vanhassa Tilkassa. Vaikka Tilkkaan ei sijoitettukaan 

hoitohenkilökunnan asuintiloja, rakennettiin ajan muiden sairaaloiden tapaan sairaalan 

välittömään läheisyyteen asuntola erityisesti sairaalaan hoitajille. Henttosen mukaan hoitajilta 

odotettiin myös naimattomuutta.281 Tilkkalaisten muistelmat vahvistavat vaateen 

naimattomuudesta koskeneen myös heitä ainakin vielä 1960-70 -lukujen taitteessa; 

 
275 Psykiatrisen potilaat leimattiin usein lintsareiksi. Heidi Uschanow ei ajatellut näin. Uschanow toimi 

(apulais)osastonhoitaja Tilkassa 1971–1996. Kilkki (toim.) 2008, 178, 184. 
276 Riitta Muukkonen, Tilkan sairaanhoitaja 1985–2003. Kilkki (toim.) 2008, 184. 
277 Paula Tiihonen, (apulais)osastonhoitaja Tilkassa 1975–2004. Kilkki (toim.) 2008, 201, 206. 
278 Henttonen 2009, 324. 
279 Henttonen 2009, 321. 
280 Henttonen 2009, 324. 
281 Henttonen 2009, 324. 
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naimisiinmeno oli miltei kielletty sairaalassa, joten Tilkan sairaanhoitaja kertoo joutuneensa 

lääkintäeverstin tentattavaksi mentyään kihloihin.282 

 

Hoitoalan nykypäivänäkin hyvin merkittävä sukupuolittuneisuus luo mielikuvan hoitotyöstä 

kutsumusammattina. Kutsumuksen merkitys yksilötasolla on yleisesti tärkeä ja vaalittava asia 

työtä haettaessa, mutta hoitoalaa koskien sen symbolisella merkityksellä on haittansa: 

naispainotteisella hoitoalalla pitkään jatkuneen perinteen mukaan naisten tekemästä työstä ei ole 

nähty tarpeelliseksi maksaa korvausta.283 Sairaanhoitajana Tilkassa 1960–1970-luvuilla 

työskennellyt vahvistaa ajan käsitystä toteamalla, että vaikka sairaanhoitajan ammattia pidettiin 

hänen aikanaan korkeassa arvossa, sai työstä sen määrään ja raskauteen verrattuna vain pienen 

korvauksen. Ajateltiin, ettei hoitaja mitään palkkaa vaadikaan; ”ei hän tarvitse kuin rukousmaton, 

kun hänellä on kutsumus ja halu auttaa”284. Käsityksen voi nähdä heijastuvan yhä nykyhetkeen 

naisvaltaisen hoitoalan palkkauksessa ja työn arvostuksessa. Hoitotyön arvostuksen onkin koettu 

tutkimusten perusteella arveltu parantuvan lisäämällä mieshoitajien määrää hoitoalalla: Laura 

Sirénin mukaan terveydenhuoltoalan työntekijöiden keskuudessa on vastausten perusteella 

syntynyt mielikuva siitä, että jos hoitotyö jakautuisi sukupuolellisesti tasapuolisemmin, saattaisi 

sillä olla myönteinen vaikutus palkkauksen paranemiseen alalla.285 

 

4.2.3 Päällekkäiset hierarkiat 

 

Koska Tilkka suunniteltiin ja rakennettiin sotilaiden käyttöön, vaikutti tiloissa sairaalahierarkian 

lisäksi itsestään selvästi myös sotilashierakia. Sairaalahierarkiassa sukupuolittuneisuus on 

nähtävissä eri sukupuolien määrällisessä sijoittumisessa hierarkian eri asteille, mutta myös 

työtehtävien sisäisenä sukupuolittuneisuutena. Näennäisesti mahdollisuudet millä tahansa 

sairaalahierarkian tasolla työskentelylle ja hierarkiassa nousemiselle ovat Suomessa kuitenkin 

sukupuolille yhtäläiset. Tilanne näyttäytyy merkittävästi erilaisena sotilashierarkiaa ja Suomen 

 
282 ”Minkäslaisen miehen olette ottanut? Pystyykö hän elättämään teidät, onko hän edes lääkäri?” Hoitaja kertoo 

myös poliklinikan hammaslääkärin valistaneen nuorta rouvaa, ehkä vähän huumori mielessä, että lapsia ei sitten 

ainakaan tehdä, sillä armeijalla ei ole varaa äitiyslomiin. Hoitaja irtisanoutuikin tyttärensä synnyttyä. Hän kuitenkin 

jatkoi myöhemmin Tilkassa muita sijaistavana ja puolipäiväisenä työntekijänä. Seija, sairaanhoitajana Tilkassa 

1962–1973. Kilkki (toim.) 2008, 167. 
283 Sirén 2019, 7. Suomalaisen hoitotyön historiasta, kts. Haho 2006. 
284 Seija, sairaanhoitajana Tilkassa 1962–1973. Kilkki (toim.) 2008. 170. 
285 Sirén 2019, 22. 
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Puolustusvoimia tarkastellessa jo maamme asevelvollisuuslain huomioon ottaen. Naisten 

osallistumisesta asepalvelukseen onkin oltu hyvin kiinnostuneita heti vuonna 1995 tehdystä 

asepalveluslakimuutoksesta lähtien.286  

 

Naispuolisten varusmiesten, ”naisvarusmiesten”, viralliselta nimitykseltä vapaaehtoisen 

asepalveluksen suorittaneiden naisten kokemuksista tehdyn tutkimuksen lisäksi on tutkittu myös 

naisten mahdollisuuksia sotilashierarkiassa kapuamisessa. Esimerkkinä mainittakoon Heli 

Häyrynen, joka on tutkinut vuonna 2017 valmistuneessa väitöskirjassaan varusmiespalveluksen 

johtajakoulutuksen merkityksiä naisille uran ja johtamisosaamisen kannalta. Hänen selvityksensä 

mukaan militäärikontekstissa on edelleen nähtävissä sukupuoleen liittyvä stereotyyppinen 

ajattelumalli naisista hoivaavina, toisista välittävinä ja empaattisina henkilöinä. Häyrynen 

kuitenkin täsmentää, etteivät naissotilaiden ja naissotilasjohtajien kyseisenlaiset stereotypittelyt 

ole välttämättä tarkoituksellisia, mutta stereotypiat ovat silti edelleen hallitsevia instituution 

sisällä. Ne estävät Häyrysen mukaan näkemästä mahdollisuuksia, joiden avulla kehitetään 

johtajistoa niin militäärikontekstissa kuin laajemminkin työelämässä ja yhteiskunnassa. Häyrynen 

toivoisinkin, että johtajakoulutuksessa otettaisi paremmin ja laaja-alaisemmin huomioon ihmisten 

moninaiset taidot, ja että moninaisuus näkyisi myös palkattavissa keskenään erilaisina ihmisinä. 

Jos moninaisuutta ei hyödynnetä, seuraa siitä sukupuolinäkökulmasta tarkasteltuna naisten 

ulossulkemista miehille sopiviksi arvioiduista tehtävistä, mutta myös todellisten 

osaamisresurssien alikäyttöä työelämässä.287 Sitkeä ja keskeinen tasa-arvon ongelma työelämän 

kontekstissa liittyykin myös Häyrysen mukaan siihen, että naisten on miehiä vaikeampi edetä 

johtamisuralla.288 

 
4.3  "Eikä meitä surulla ruokita"289. Tilkan potilaat 

 

 Minut ohjataan kirurgiselle osastolle. Sairaanhoitaja johdattaa potilashuoneeseen, ja 

 astuessani sisään tervehdin potilaita, jolloin saan muminaa vastaukseksi. Lähestyessäni 

 
286 Lepistö 1999, 6. Lepistö on tutkinut naisten vapaaehtoista asepalveluksen suorittamista, ja huomasi tutkimusta 

aloittaessaan hyvin monen muunkin tutkijan olleen kiinnostuneen hänen kanssaan samanlaisista kysymyksistä. 
287 Häyrynen 2017, 14. 
288 Häyrynen 2017, 15. 
289 Hakkapeliitta 33/1940. Kansilehti. 
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 tyhjää vuodetta kuulen jonkun sanovan, että kaikki, jotka siinä sängyssä ovat maanneet, 

 tulevat kuolemaan. Ymmärsin ja sanon: Hyvä tietää.290 

 

Tilkan sotilassairaalan potilaat olivat ensisijaisesti asevelvollisia. Tilkan terveyspalveluihin olivat 

oikeutettuja myös Puolustusvoimien ja Puolustusministeriön henkilökunta, rajavartiolaitos 

mukaan lukien. Helsingin Sanomissa 1978 haastatellun Tilkan johtajalääkärin mukaan 

varusmiehet käyttävät sairaalapalveluja kuusi kertaa enemmän kuin siviilit.291 Palvelujen 

käyttöaste on saattanut kokea muutoksia sairaanhoidon hajauttamisen jälkeen. 

 

Tilkassa oli lupa hoitaa tilan kapasiteetin aika ajoin292 mahdollistaessa myös siviilipotilaita. 

Markus Mannisen mukaan siviilipotilaiden hoitaminen nähtiin työtehtävien monipuolisuuden 

lisäksi toimivana käytäntönä myös hyvän kuvan antamiseksi: siviilipotilaita hoidettaessa suuri 

yleisö näkisi Puolustusvoimien sairaalassa annettavan aivan yhtä hyvää hoitoa kuin 

siviilipuolellakin. Tätä painotettiin myös ajan lehtimiehille heidän tutustuessaan sairaalaan.293  

Pyrkimyksenä mahdollisimman hyvämaineiseksi sairaalaksi Tilkassa annettu hoito kohtasi 

kuulopuheissa294 kuitenkin myös kritiikkiä. Tilkassa työskennelleen ylilääkärin ja johtajalääkärin 

mukaan Tilkan rahallinen tilanne oli erityisesti sotavuosina ja heti sotien jälkeen varsin vaikea, 

jonka lisäksi ja josta osiltaan myös johtuen sairaala oli silloiselta varustukseltaan ja 

sairaanhoidolliselta tasoltaan rajallinen. Lisäksi henkilökunnan määrä suhteessa potilaspaikkoihin 

ja hoidettuja potilaita kohti laskettuna oli hänen mukaansa selvästi pienempi kuin 

siviilisairaaloissa. Johtajalääkäri kertookin 1940–1950- luvuilla liikkuneesta huhusta, jonka 

mukaan joillakuilla kenraaleilla olisi ollut rintataskussaan lappu: ”Hätätilanteessa ei viedä 

Tilkkaan”.295 Yleisesti ottaen muistelmissa oli kuitenkin hyvin vähäisesti juuri hoitoa koskevaa 

kritiikkiä sotilassairaalan toiminnan ajalta, vaikka tietenkin sitäkin kirjoituksissa esiintyi. 

Vähemmän mukavat muistot keskittyivät Tilkan entisen potilaiden keskuudessa kuitenkin 

 
290 Urho Hurmekoski, potilaana Tilkassa 1949. Kilkki (toim.) 2008, 74–75. 
291 Keskiverto varusmies käy palvelusaikanaan lääkärin vastaanotolla kahdeksan kertaa ja hammaslääkärillä yli 

kolmesti. Castrenin haastattelu. HS 27.06.1978. 
292 Tilkan rakennushistoriaselvityksen mukaan siviilipotilaita otettiin etenkin kesäisin tilan vajaakäytön 

välttämiseksi, sillä kesäisin sotilassairaalassa oli tavanomaista hiljaisempaa. Manninen 2006, 14. 
293 Manninen 2006, 14. 
294 ”(...) kokemukseni Tilkasta on myönteinen, enkä oikein voi yhtyä sen aikaiseen lentävään lauseeseen: "Tilkka on 

niin huono sairaala, että siellä ei voi hoitaa muita kuin kapiaisia!” Ville Koivisto, Tilkassa potilaana 1954. Kilkki 

(toim.) 2008, 82. 
295 Matti Ponteva, ylilääkäri ja Tilkan johtajalääkäri 1984–1989. Kilkki (toim.) 2008, 191. 
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enimmäkseen toisten potilaiden käytökseen sairaalassa. Suurimmalla osalla potilaista oli mukavia 

muistoja vierustovereistaan, mutta sekaan mahtui myös muutamia ikävämpiäkin sattumuksia 

pienestä ärhentelystä ja välinpitämättömyydestä tapaturmaisiin kuolemiin.296 

 

 Nyt olen täällä viihtyisässä huoneessa, ympärillä on hiljaista, ei ole kiirettä minnekään. 

 Ruoka on hyvää, hoitajat ystävällisiä, kaverit mukavia. On aikaa levätä.297 

 

Potilaiden kokemukset Tilkasta ovat pääosin positiivisia, usein ylistyssanoinkin kuorrutettuja. 

”Kuin paratiisi keskellä varusmiespalvelun harmautta”298, kommentoi eräskin varusmies aikaansa 

Tilkassa. Hoitoon kohdistuneeseen kritiikkiin nähden on huomionarvoista, että potilaat kehuivat 

muistelmissaan ruuan lisäksi erityisesti juuri hoidon tasoa; tohtoreita kiiteltiin nimeltä toisinaan 

paternaalisinkin299 sanankääntein, ruoka sai kehuja erityisesti juuri sotien jälkeen300. Sairastelusta 

ja kivuista huolimatta aika sairaalassa voittikin varmasti ajan yksikössä. Ilmapiirin kerrottiin 

olleen Tilkassa myös varusmiessairaalaa rennompi, ”mutta kuitenkin sotilaallinen”301.  

 

Määrärahojen vähyys ja vuosien mittaan kasvava remontin tarve tuntuivat kuitenkin vaikuttaneen 

myös potilaisiin ja heidän kokemuksiinsa sairaalassa olosta. On vaikea sanoa, kuinka paljon 

esimerkiksi Tilkan ilmapiirin kokemisen tulkintoihin vaikutti hierarkkisuus ja kuinka paljon 

esimerkiksi tilanpuutteesta ja fyysisistä puitteista johtuvat tuntemukset, mutta esimerkiksi 1960-

luvulla ilmapiirin kerrottiin olleen kireä.302 Potilaiden osuudesta muistelmista oli poimittavissa 

laaja-alaisemminkin kritiikkiä juuri 1960-70 -luvuilta303, mutta epäselväksi jää kuitenkin oliko 

hoidon tasossa todella moittimista juuri silloin, vai onko kritiikin ajallisessa painottumisessa kyse 

 
296 Kilkki (toim.) 2008, 78, 93, 156, 186, 245. Kts myös HS 06.04.1970. 
297 Veikko Pietala, potilaana Tilkassa 1947. Kilkki (toim.) 2008, 70. 
298 Jukka Salminen, potilaana Tilkassa 1979. Kilkki (toim) 2008, 105. 
299 Joillain Tilkan potilaista on lääkäreistä lämpöisen isällisiä muistoja, esimerkiksi Tilkassa vuonna 1954 potilaana 

olleella Matti Arvid Niemisellä: ”Tohtori Heinänen oli osastomme ylilääkäri. Kun toipumiseni alkoi näyttää 

todelliselta, hän eräänä päivänä kierrokselle tullessaan tuli petini viereen, laski kätensä olkapäälleni ja lausui isälliset 

onnentoivotukset toipumiseni johdosta. Mielsin hänet sillä hetkellä lähes isäkseni. Oma isäni oli kuollut Ruotsissa 

evakkomatkalla, kun olin kymmenen vuoden ikäinen. Se päivä taisi olla viimeinen, jolloin näin tohtori Heinäsen. 

Tilalle tuli tohtori Helve. Molemmista minulla on isällisiä muistikuvia.” Kilkki (toim.) 2008, 81.  
300 "Se oli juhla-ateria. (..) Santiksessa oli aina nälkä, nyt ei ollut." Veikko Pietala, potilaana 1947. Ruoka sai 

osakseen kuitenkin myös arvostelua: "(...) ruokailu yläkerrassa oli arpapeliä, eteen saattoi tulla sokkiannoksia." 

Harry Halén, potilaana 1960-luvulla. Kilkki (toim.) 2008, 70, 90. 
301 Pia Ratinen, varusmies ja potilaana Tilkassa 2000-luvulla. Kilkki (toim.) 2008, 112. 
302 Harry Halén, potilaana Tilkassa 1960-luvulla. Kilkki (toim.) 2008, 90. 
303 Kts. Kilkki (toim.) 2008, 99, 101. 
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silkasta sattumanvaraisuudesta. Tilkan johtajalääkärinä 1980-luvulla työskennellyt vetoaa hoidon 

tasoa koskevassa kritiikissä sairaalan hoitotuloksiin ja kirjoittaa, ettei niiden perusteella voi tehdä 

sellaisia johtopäätöksiä, että hoito olisi ollut huonoa.304 Myös vuonna 1965 toteutunut laajennus 

varmasti helpotti työntekijöiden oloja ja vaikutti sitä kautta kohottavasti myös sairaalan 

ilmapiiriin, vaikkakin hyvin pian laajennuksen valmistuttua huomattiin, että Tilkkaan tarvittaisiin 

vielä paljon enemmän tilaa ja perustavanlaatuisempaa remontointia. 1980-luvulla Tilkan tiloista 

kommentoitiin, että vaikka tekniset puutteet olivat sairaalassa huomattavat, "oli hoito hyvää, 

yksilöllistä ja tarvittaessa nopeaa."305 

 

Siviilipotilaat 

 

Siviilipotilaista suurimman osan kerrotaan olleen erikoismaksuluokan potilaita sekä 

kantahenkilökunnan omaisia.306 Potilaina oli myös hoitohenkilökunnan perheenjäseniä, lapsia, 

joista osa asui Tilkassa työskennelleiden vanhempiensa kanssa aivan sairaalan vieressä, samassa 

pihapiirissä Vanhassa Tilkassa. Tilkan entisen ylilääkärin ja johtajalääkärin mukaan 

siviilipotilaita oli joillakin osastoilla enemmän kuin toisilla yksinkertaisesti siitä johtuen, ettei 

varusmiesten keskuudessa ollut aina riittävästi leikkaushoitoa tarvitsevia. Lääkäreiden oli 

kuitenkin säilytettävä leikkaustaitonsa, joten siviilipotilaita voitiin siitä syystä ottaa Tilkkaan 

tiettyjä operaatioita varten enemmän.307 Siviilipotilaat kuvailivat Tilkan sairaalaa ”kiiltävän 

puhtaaksi ja kalseaksi"308 ja myöhemmin ”sokkeloiseksi ja vanhanoloiseksi”309. Kohtelun 

kerrotaan kuitenkin olleen ystävällistä alusta lähtien.310 Siviilipotilaina olleet ja Tilkan 

pihapiirissä asuneet lapset muodostavat oman, kiinnostavan lisänsä Tilkan potilaskannan 

tarkastelulle, joskin ensisijainen fokukseni on sairaalan aikuisissa käyttäjissä. Olen kuitenkin 

ottanut myös lasten kokemuksia huomioon tutkimuksessani, jos olen nähnyt niiden sopivan 

kontekstiin. Huomionarvoista on, että Tilkan lapset olivat ehtineet kasvaa aikuisiksi siihen 

mennessä, kun sotilassairaalan toiminta lakkasi. Täten he ovat kertoneet myös muistelmansa 

 
304 Ibid. 
305 Hannu Pohjanpalo, potilaana Tilkassa ensimmäisen kerran 1950-luvulla. Kilkki (toim.) 2008, 106–107. 
306 Kilkki (toim.) 2008, 163. 
307 Tilkan ylilääkäri, myöhemmin myös Tilkan johtajalääkäri (1984–1989) Matti Ponteva. Kilkki (toim.) 2008, 186. 
308 Ritva Viljanen, kitarisaleikkauksessa Tilkassa alle kouluikäisenä 1940–1950-lukujen taitteessa. Kilkki (toim.) 

2008, 228–229. 
309 Hilkka Mattila, siviilipotilaana Tilkassa 2002. Kilkki (toim.) 2008, 252–253. 
310 Ibid. 
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Tilkasta vasta aikuisina. Kontekstiin upotettuina lasten muistelmat sulautuvat pääasiallisten tilan 

entisten käyttäjien joukkoon, joskin olen aina tarvittaessa täsmentänyt entisen käyttäjän iän 

tutkimukseni alaviitteissä. 

 

5 Tilkan tiloissa 

 

 Katselin epäuskoisena ympärilleni, että tännekö sitä nyt pitää jäädä, kolkon oloiseen 

 rakennukseen! (...) Kävelin rappuja ylös testatakseni jalkojani. Kaikki kerrokset näyttivät 

 samoilta. Tupakkaparveke vasemmalla ja osaston ovi edessä. Oven takana olikin kuin 

 toinen maailma, jos sitä vertasi rappukäytäviin ja auloihin. Osasto oli jopa kodikas.311 

 

Tilkan sotilassairaala koki elinkaarensa aikana monenlaisia käänteitä. Tilkka rakennettiin sotien 

välisenä aikana, ja valmistumista pian seurannut sodanaikainen elämä ja toiminta sairaalassa 

poikkesi myöhemmistä rauhan ajan käytännöistä. Kuitenkin valtaosa Tilkan historiasta koostuu 

juuri rauhan ajan vuosista, joten on ilmeistä, että myös tutkimukseni painotus on rakennuksen 

sodanjälkeisessä ajassa. Tämän lisäksi sodanaikaisista vuosista kerrotut muistelmat ovat vain 

murto-osa kokonaismäärästä. 

 

Jaottelen tässä luvussa sairaalan tilasuunnittelun, siinä tapahtuneet muutokset sekä sairaalan 

toiminnat ja käytännöt rakennuksen entisten käyttäjien kokemana. En pidä niinkään ensisijaisena 

sitä, onko entisten käyttäjien muistelmista poimittavissa yhtäläisyyksiä tehtyjen muutoksien 

kanssa, vaan olen sen sijaan kiinnostunut siitä, miten muutokset näkyivät käyttäjien arjessa. 

Millaisen vastaanoton erinäiset uudistukset saivat käyttäjien keskuudessa, ja miten muutokset 

mahdollisesti vaikuttivat toisaalta hoitohenkilökunnan työskentelyyn ja liikkumiseen tilassa, 

toisaalta potilaiden kokemuksiin sairaalassa viettämästään ajasta. Tilasuunnittelu, sen muutokset 

ja rajoitukset ovat hienovaraisia vallankäytön mekanismeja. Tämän vuoksi olen kiinnostunut 

tutkimaan sitä, kokivatko käyttäjät tilassa liikkumisen vapaaksi vai kenties automaattiseksi, 

ennalta määrätyksi, mutta myös sitä, miten vallan ja kurin verkostot näyttäytyivät käyttäjille 

heidän arjen käytännöissään ja toiminnoissaan. Luvun ensimmäinen osa keskittyy itse 

liikkumiseen, toinen osa vallan ja kurin osuuteen tilasuunnittelussa sekä sairaalan käytännöissä, 

 
311 Konsta Ojanen, potilaana Tilkassa. Kilkki (toim.) 2008, 110. 
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kolmas osa liikkumisen rajoihin tilassa, ja viimeinen osa sotilassairaalatilassa liikkumisen eroihin 

suhteessa ajan siviilisairaaloihin. 

 

Sairaalarakennuksessa havaittiin puutteita pian sotien jälkeen. Toimistotilojen määrä osoittautui 

liian vähäiseksi, lisäksi ne sijaitsivat epäkäytännöllisesti kolmessa eri kerroksessa. 

Hoitohenkilökunnalle ei ollut suunniteltu pukeutumis- ja peseytymistiloja. Suuren ongelman 

muodosti myös vajaus varastojen määrässä. Tavaraa jouduttiin varastoimaan ullakolle ja 

esimerkiksi lämpökeskuksen polttoaineena käytetty kivihiili ulos puurakennusten alle, 

elintarvikkeita voitiin säilyttää vain lyhyitä aikoja pilaantumisvaaran takia.312 Myös pula 

elintarvikkeista oli suurta sodan jälkeen.313 Henkilökunnan asuinrakennuksena toimineessa 

Vanhassa Tilkassa oli vuosikertomusten mukaan havaittavissa ”silmiinpistäviä rappeutumisen 

oireita”314, mutta rakennus toimi silti asuinkäytössä Tilkan pihapiirissä peräti vuoteen 1981 asti, 

kunnes se lopulta purettiin.315 Sairaala-alue oli sota-aikaa lukuun ottamatta vartioimaton ja 

aitaamaton, mikä helpotti ulkorakennuksiin murtautumista. 

 

Henkilökunnan asuintilojen rakentamista Tilkkaan kaavailtiin sotien jälkeen jokaisessa tehdyssä 

laajennussuunnitelmassa. Ensimmäisessä laajennussuunnitelmassa vuosilta 1950–51 

puolustushallinnon rakennusosastolla Tilkkaan luonnosteltiin rakennettavaksi neljä 

asuinrakennusta, joista yksi olisi ollut kaksitoistakerroksinen asuntola ja yksi ylilääkärin 

omakotitalomainen asunto. Luonnokset piirsivät Elsi Borg ja Vilho Noko.316 Ainoa toteutunut 

suunnitelma oli asuntolarakennus, joskin sekin vain kuusikerroksisena. Asuntola valmistui 

vuonna 1952 Mannerheimintien varteen, ja koostui hieman yli sadasta pienestä asunnosta, 

yhteiskeittiöstä, juhlasalista ja saunasta.317 Asuntolarakennus purettiin 2017. Tilkan 

henkilökunnasta asuntolassa asui pääosin hoitajia. Yksityisasunnoissa muualla kaupungissa asui 

Mannisen mukaan edelleen 67 henkeä, muun muassa kaikki Tilkan lääkärit.318 Asuntolan ja 

yksityisasuntojen lisäksi henkilökuntaa asui Tullinpuomin läheisyydessä, Mannerheimintie 

 
312 Manninen 2006, 16. 
313 Kilkki (toim.) 2008, 16. 
314 Kilkki (toim.) 2008, 16. 
315 Mervi Paussoi-Päivärinne, muutti viisihenkisen perheensä kanssa Vanhaan Tilkkaan vuonna 1965. Kilkki (toim.) 

2008, 139. 
316 Manninen 2006, 17. 
317 Manninen 2006, 18. 
318 Manninen 2006, 18. 
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46:sessa rakennetussa Naistentalossa, Tilkan pihapiirin vanhassa puurakenteisessa Impilinnassa 

(kuva 31) sekä aiemmin mainitussa Vanhassa Tilkassa. Impilinnan ja Vanhan Tilkan lisäksi 

henkilökuntaa asui alkujaan myös pihapiirin kahdessa muussa huonokuntoisessa 

puurakennuksessa, mutta ne purettiin 1950-luvulla. Impilinna purettiin vasta 1972.319 Tilkan 

pihapiirissä lapsuutensa asunut muistelee Impilinnan ja Vanhan Tilkan purku-uhan lähestymistä 

ja sitä myötä sairaalan vaikutuspiiristä poismuuttoa haikein mielin: ”Siinä oli tietynlaista lopun 

ennettä (…) kaikki olivat henkisesti lähdössä pois.”320 Kertojan mukaan lapsiperheet lähtivät 

Tilkasta 1970-luvulla. 

 

Suuri tarve asuntojen lisäksi oli muun muassa iho- ja sukupuolitautiosaston siirtämisellä 

ajanmukaisiin tiloihin Suomenlinnasta sekä mielenterveyspotilaiden tutkimus- ja hoitopakkojen 

lisääminen.321 Ihotautiosasto siirrettiin Tilkkaan lopulta vuoden 1965 laajennuksen yhteydessä322, 

jolloin myös mielenterveyden hoitoon saatiin lisää tilaa osaston 11 turvin. Tilkan 1965 laajennus 

jäi Olavi Sortan viimeiseksi323 työksi ennen hänen eläkeikäänsä. Tilkkaan suunniteltiin lisää 

muutoksia vielä 1967, jolloin piirtäjäksi valittiin arkkitehti Osmo Lappo. Lappo suunnitteli 

alueelle asuntoja ja potilasturvallisuuden kannalta välttämättömät lisätilat kuten heräämishuoneen 

ja teho-osaston. Lapon suunnitelmat jäivät kuitenkin toteuttamatta. Leikkausosaston heräämö 

valmistui kuitenkin lopulta vuonna 1976, suunnittelijaan rakennusosaston arkkitehti Heidi 

Vähäkallio-Hirvelä. Kriittisten potilaiden valvontatila eli teho-osasto toimi toistaiseksi 

kirurgiaosaston yhteydessä.324 

 

Tilkassa työskenneltiin siviilisairaaloihin verrattaessa melko askeettisissa puitteissa. Puitteiden 

korjaamista ja laajamittaisempaa remontointia rajoittivat ensisijaisesti jatkuva määrärahojen 

puute. Mannisen mukaan suurin osa vuosikorjaukseen tarkoitetuista varoista meni teknisten 

laitteiden huoltotöihin, joiden lisäksi päärakennuksen ikkunat olivat jatkuvasti korjauksen alla 

 
319 Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 2006, 7. 
320 Jouni Suonheimo, asui Vanhassa Tilkassa 1962–1972. Kilkki (toim.) 2008, 148. 
321 Mannisen mukaan mielenterveyden hoitoon oli saatava kiireesti lisää tilaa Puolustusvoimissa tapahtuneiden 

itsemurhien hälyttävästä määrästä johtuen. Manninen 2006, 16–17. 
322 Manninen 2006, 19. 
323 Sortta piirsi laajennuksen kanssa samana vuonna, 1957, myös Takaharjun sotilasparantolarakennuksen 

laajennuksen ja muutossuunnitelman, mutta suunnitelmaa ei toteutettu. Mäkinen 2000, 243. 
324 Manninen 2006, 21. 
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varsinkin länsipuolelta puhaltavan tuulen määrän vuoksi.325 Viistosuuntainen sade tunkeutui 

ikkunoiden alareunasta sisään, minkä lisäksi ikkunoista käynyttä vetoa kuvattiin etenkin talvisin 

olosuhteiltaan sietämättömäksi.326 Ongelmaa pyrittiin korjaamaan 1960-luvulla tiivisteiden ja 

yksinkertaisen putkituksen avuin, mutta Tilkan rakennushistoriaselvityksen tutkimuksen mukaan 

työ suoritettiin vain muutamissa ikkunoissa. Osastonhoitajana Tilkassa työskennellyt kertoo 

hoitohenkilökunnan tunkeneen tuuletusikkunoiden väliin talvisin vanua, jottei tuuli olisi 

”puhaltanut suoraan potilaiden nenään.”327 Tilkassa 1960-luvun puolivälistä loppuun asti 

työskennellyt lääkäri kommentoi, ettei Tilkassa tehty missään vaiheessa kokonaisvaltaista 

remonttia, vaikka rakennus olikin sen tarpeessa kasvavissa määrin jo 1960-luvulta lähtien. 

Lääkäri kommentoi, että hänen aikanaan rakennuksessa tehtiin ainoastaan yksi ikkunaremontti, 

”jossa pokat maalattiin ikkunoitten välistä, ei muuta”.328 Tilkan hoitohenkilökunnan muistelmissa 

toistuva teema kuitenkin oli, että kuluneisiin puitteisiin tottui. Hiljalleen rapistumiskuntoon 

päästetyn sairaalarakennuksen tilaa kompensoivat hyvä työyhteisö ja yhteishenki: Tilkan henki. 

 
5.1 Ennalta määrättyä vai vapaan tahdon mukaista liikettä? 

 

Ranskalaisen kulttuurintutkija Michel de Certeaun mukaan tila on risteymä, jossa erilliset, 

liikkuvat kappaleet kohtaavat. Liikkuvat kappaleet muodostuvat eläimistä, kulkuneuvoista, 

hisseistä, ilmasta ja tuulesta; niiden liikkumisesta ja liikkeestä syntyvistä äänistä.329 Myös Kirsi 

Saarikankaan mukaan ympäristö on aina aistein koettu kokonaisuus. Hänen mukaansa rakennetut 

tilat ovat paitsi huomaamatonta arkipäivän tilaa, myös korvin kuultavaa, nenällä haistettavaa, 

materiaalista ja käsin kosketeltavaa.330 Tila koetaan ääninä, tuoksuina, uusien ihmisten 

välityksellä, pintojen tuntuna, tilan kosketuksena iholla sekä ennen kaikkea tilassa liikkumisena, 

jonka kautta kaikki edellinen saa lisää merkityksiä ja runsastuttaa ensimmäistä havaintoa tilasta. 

Tällöin uuteen tilaan siirryttäessä vahvin aistimus ei rakennukaan välttämättä visuaalisesta 

muutoksesta. 

 
325 Manninen 2006, 16. 
326 Ibid. 
327 Paula Tiihonen, (apulais)osastonhoitajana Tilkassa 1975–2004. Kilkki (toim.) 2008, 208. 
328 Seppo Savolainen, amanuenssi 1964–66, lääkäri ja ylilääkäri 1983–2003, Tilkan johtajalääkäri 1998–2003. Kilkki 

(toim.) 2008, 208. 
329 Saarikangas 1998, 188. 
330 Saarikangas 1998, 190. 
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Tilan havainnoinnin ja tilassa liikkumisen vapauden lisäksi liike voi olla myös tilasuunnittelun 

ansiosta ennalta määrättyä ja toiston kautta lopulta automaattista. Myös Tilkan tiloissa käyttäjien 

liikeradat alkoivat nopeasti toistaa itseään. Voikin kysyä, onko ihmisruumis mahdollista nähdä 

koneena toistuvien liikkeiden ja toimintojen seurauksena? Rakennusajankohdan 

funktionalististen ihanteiden ja biovallan valossa konemaisen rationaalinen toiminta nähtiin 

tavoiteltavanakin ruumiin tilana. Ruumiista tuli esineen kaltainen, objektiruumis toiston kautta. 

Käytännön toiminnot muuttuvat automaattisiksi toistossa, jolloin Tilkan entisten käyttäjien voi 

nähdä kulkeneen tilassa tottumuksesta331  kuin autopilotilla, tietyt liikkeet satoja ja tuhansia 

kertoja toistaen. Lopulta käyttäjät eivät välttämättä edes havainnoineet omaa liikkumistaan tilassa 

ruumiin toimiessa ainoastaan kanavana automatisoituneelle liikkeelle. 

 

Tilkan yksi silmiinpistävimmistä tietynlaista liikerataa noudattavista, toistuvista liikkeistä tilassa 

oli sairaalaan saapuminen ja siitä seuraava, ritualistinen toimintojen ketju. Niin varusmiehet kuin 

siviilipotilaatkin muistelevat saapumisensa Tilkkaan noudattaneen jotakuinkin samaa mallia, 

jossa aulassa sisään kirjautumisen jälkeen ohjattiin vastaanottokylpylään, jonka yhteydessä 

luovutettiin pois omat vaatteet. Sairaalaan saapunut subjekti muuttui potilaaksi omat 

yksilöllisyyttään ilmaisevat vaatteet luovutettuaan. Samalla tavoin kuin sotilaan rooliin 

sosiaalistuessaan tuli yksilö riisua ensin siviiliyhteiskunnan rooleista.332 Omasta siviilielämästä 

vaatteiden muodossa irtauduttuaan oli puhdistautumisseremonian aika. Tämän jälkeen 

pukeuduttiin sairaalan vaatteisiin, otettiin hissi ylös ja asetuttiin ennalta määrätylle osastolle. 

Joissakin, mahdollisesti kiireettömämmissä tapauksissa, ennen kylpyä potilaille saatettiin tehdä 

erinäisiä tarvittavia kokeita ja tarjota ruokaa, mutta usein ruokailu seurasi aikataulussa vasta 

osastolle sijoittumisen jälkeen. Potilaat kulkivat tilassa henkilökunnan johdattamina, kunnes 

rutiiniin totuttuaan ja sairaalatilan ääriviivat hahmoteltuaan saivat hieman enemmän vapauksia 

tilassa liikkumiselle. Parvekkeita ulommas potilaita ei kuitenkaan päästetty muuten kuin 

harvoissa poikkeustapauksissa. 

 

Suuret teräslasiovet jäsentelivät Tilkan tiloissa liikkumista. Potilashuoneissa lasin, eli suurten 

ikkuna-alojen käyttö runsastui mahdollisimman runsaan auringonvalon saamiseksi, mutta lasia 

 
331 Muistin kerrostumista ja tottumusmuistista, kts esim. Bergson 1999. 
332 Lepistö 1999, 13. 
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käytettiin lääketieteen ja modernin arkkitehtuurin suhde huomioon ottaen sairaalassa laaja-

alaisemmin myös hygieniasyistä. Läpinäkyvä, röntgenkuvamainen333 arkkitehtuuri nähtiin 

puhtaan avoimena, bakteerittomana ja mitään peittelemättömänä. Katseen lävistämänä334 se 

mahdollisti kuitenkin myös aiempaa terävämmän tarkkailun, kontrolloinnin ja kurinpidollisen 

tilassa toimimisen. Lasiarkkitehtuuri onkin siksi jatkuvaa esillä olemista. Siihen liittyy alituinen 

tietoisuus jonkun katseen alle joutumisesta, jonkun toisen tarkkailtavana olemisesta. Ikkunoiden 

läpinäkyvyyden, mutta myös niistä oman kuvajaisensa peilaavina potilaat saattoivatkin 

Panopticon-mallin mukaisesti alkaa tarkkailla itse itseään.335 Tilkan rakennusosat-luvussa 

selvitin, ettei potilaiden tarkkailua pyritty salailemaan. Sortta itse arvioi laajennusosan uusien 

potilasosastojen parvekeratkaisun helpottaneen tarkkailua336, jonka lisäksi kaarevan käytävän 

varrelle sijoitettujen potilashuoneiden päässä sijainnut lasinen valvontakoppi mahdollisti 

tilasuunnittelun ansiosta henkilökunnan osaston taukoamattoman valvonnan. 

 

Arkkitehtuuriteoreetikko Beatriz Colominan mukaan ei ole merkitystä onko tilassa todella 

katseen alla vai ei, sillä itsereflektio mahdollisen katseen alla olemisesta on jo tapahtunut.337 

Osastoa tarkkaillut, todennäköisesti osastonhoitaja, saattoi alkaa tarkkailla myös itse itseään, 

kaikki liikkeet paljastavassa akvaarioissa kun istui. Sama itsereflektion malli toistui myös Tilkan 

päärakennuksessa sijainneissa keittiötiloissa, jossa ruoka valmistettiin toimintojen erotteluun 

perustuen ruudukkomaisen lasikopin sisällä. Colominan mukaan lasi onkin arkkitehtuurissa 

katselun mekanismi, joka tuottaa subjektin.338 Itse sanoisin, että lasi ei itsessään tuota subjektia, 

mutta se mahdollisesti muokkaa yksilön käsitystä itsestään tarkkailun kohteeksi joutumisen 

seurauksena. Aistiva ruumis on samanaikaisesti subjekti ja objekti.339  

 

Hoitohenkilökunnan potilaisiin kohdistaman tarkkailun, mutta myös potilaiden sekä 

mahdollisesti henkilökunnankin itse itseensä kohdistaman tarkkailun vuoksi onkin 

 
333 Colomina 2019, X-Ray Architecture. Rakennuksen julkisivun lasi muistuttaa erityisen paljon röntgenkuvaa niin 

sanotuksi maitolasiksi käsiteltynä. 
334 Henttonen 2009, 322. 
335 Foucault 2005 [1975], 273–274. 
336 Manninen 2006, 19. 
337 Colomina 1992, 82. 
338 Colomina 1992, 83. 
339 Colomina 1992, 82–83; Merleau-Ponty 1964/1968. Merleau-Pontyn sanotaan tosin kritisoineen havainnon 

fenomenologisessa ajattelussaan näköaistin valta-asemaa suhteessa muihin aisteihin. Kts. Pallasmaa 2002. Aisteista 

myös Heiskanen 1987, 217–230. 
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mielenkiintoista pohtia, oliko kaikki liike Tilkan tiloissa tosiasiassa täysin omaehtoista. 

Kaltaisiaan tarkastellessa saattaa huomaamattaan alkaa tarkkailla myös itseään. Tilkan potilaiden 

useat kertomukset vierustovereiden hiljaisesta tarkastelusta vahvistavat panopticonmaisen 

havainnoinnin olleen läsnä myös Tilkan tiloissa. 

 

Tilkan tilojen on mahdollista nähdä olleen liikkeessä myös ilman käyttäjien tilaan tuomaa 

kerrosta, sillä sairaalan muotokieli kaareutuvine parvekkeineen, portaikkoineen ja seinineen piti 

tilan jatkuvassa liikkeessä. Kaareutuville seinille asetellut valaisimet sekä oviaukoista ja 

ikkunoista tulviva valo rytmittivät käytäviä. Omaa liikettään ja tilan haltuunottoa toivat myös 

sairaalan reliefit, pylväät ja kumiparketin kuviointi. Ne ohjailivat tilassa liikkuvan käyttäjän 

katsetta haluamaansa suuntaan. Tilkka saikin tällä tavoin oman moniaistillisen hengen. Sykkivän 

muurisydämen ja avaran tilan ilmavirrassa kulkevan, käytävän verissuonimaisesta verkostosta 

pumppaavan hengityksen. 

 

5.2  Vallan ja kurin verkostot tilasuunnittelussa ja käytännöissä 

 

 (…) ei ollut Tilkassa vastassa pelkkä sairaalahierarkia. Muutaman neliön 

 asuntolahuoneeseen patjaan ja putkisänkyyn kirjatut SA kertoivat olennaisen: olemme 

 tekemisissä itse Suomen armeijan kanssa.340  

 

Puolustusvoimissa kurivaltaa harjoitetaan pukeutumisen, ruokailun, ajan, koulutuksen, työn, 

harjoitusten, huvin, vapaa-ajan ja tulojen kautta.341 Yhteydenpidon vaikeuttamisen, tiukan 

päivärytmin ja vapaa-ajan rajoitusten, pakotetun yhdessäolon (esimerkiksi joukkomajoitusten), 

yksilöiden henkilökohtaisten siviilielämän tekijöiden sekä eettisten ristiriitojen342 kokonaisuuden 

vaikutuksesta totaalilaitoksen käytäntöihin sopeutuminen voidaan kokea hyvin hankalana ja 

kriisiyttävänä ympäristönä. Irina Lepistön mukaan uusi elämätilanne varusmiehenä voi olla 

kuitenkin myös myönteinen kokemus. Irtautuminen vanhoista kuvioista voi olla myös 

 
340 Satu Kreivi-Palosaari, sairaala-apulaisena Tilkassa vuodesta 1986 eteenpäin. Kilkki (toim.) 2008, 135. 
341 Lepistö 1999, 13. 
342 Lepistö 1999, 13. 
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mahdollisuus uuteen alkuun tarjoamalla uuden tilaisuuden koulutukseen ja yhteisöelämän 

opetteluun.343 

 

Puolustusvoimien harjoittama kuri, kontrollointi ja valta näkyivät Tilkan sotilassairaalassa 

potilaille ja henkilökunnasta erityisesti hoitajille eri tavoin. Kurinpidosta huolehtivat erityisesti 

Tilkan lääkärit, mutta myös kantahenkilökunnan kerrotaan käyttäneen kurivaltaa varusmiehiä, 

potilasenemmistöä kohtaan. Kasarmeilta tuttu järjestys valui hienovaraisen suoraan 

Keskussotilassairaalan toimintajärjestykseen, koska Tilkan lääkärit omasivat lääkärin tittelin 

lisäksi usein myös korkean sotilasarvon. Tilkan potilaat, siviileitä lukuun ottamatta, tulivat 

sairaalaan kesken palvelusajan. Tilkassa nähtiin täten ilmeisen tärkeäksi se, ettei yksiköissä 

totutetuksi tehty kurinpito, sääntöjen ja tiukan päiväjärjestyksen noudattaminen katkeaisi 

sairastumisen vuoksi. 

 

Ilmeisin potilaita koskeva metodi, jolla armeijan kuri tuotiin Tilkkaan, oli heitä koskeva vaatimus 

asennossa seisomisesta sängyn vieressä tai jalkopäässä joka aamu lääkärinkierron ajan. 

Petipotilaiden piti sen sijaan maata asennossa sängyissään, kädet suorina peiton päällä.344 

Tämäkin käytäntö pehmeni kuitenkin vuosien varrella, ja muutos herätti uusissa, tuoreissa 

lääkäreissä myös närkästystä: 1960-luvulla amanuenssina Tilkassa toiminut ja siellä 1980-luvulla 

lääkärinä aloittanut kertoi ilmapiirin muutoksesta verrattuna amanuenssiaikoihin mainitsemalla, 

että asiallisten ja terveydentilastaan kiinnostuneiden varusmiesten lisäksi joukosta löytyi myös 

sellaisia, jotka lääkärinkierrolla tervehtimisen sijaan vain ”käänsivät kylkeä ja jatkoivat Aku 

Ankan lukemista tai radion kuuntelua.”345 

 

Armeijahierarkia asetettiin toisinaan myös vastakkain sairaalahierarkian kanssa. Hierarkioiden 

kaksintaistelu oli ilmeistä esimerkiksi vuoden 1954 upseeripotilaan kertomuksessa osaston 

ylihoitajan käytöksestä. Kyseisen ylihoitajan kerrotaan toimineen epäoikeudenmukaisesti 

potilaitaan kohtaan, ja vahvasti tähän sekä potilaan upseeriarvoon vedoten potilas kieltäytyi 

 
343 Lepistö 1999, 14. Viitteitä varusmiespalveluksen pelastaneen joitakin ihmiskohtaloita oli löydettävissä myös 

Tilkan potilaiden muistoista. Kts. esim. sivu 76, Kilkki (toim.) 2008. 
344 Jotkut potilaat muistelevat asennossa makaamista huvittunein mielin. Kts. esim. Seppo Selin, Tilkassa potilaana 

1961–1962. Kilkki (toim.) 2008, 86. 
345 Seppo Savolainen, amanuenssi Tilkassa 1964–66, lääkäri ja ylilääkäri Tilkassa 1983–2003, Tilkan johtajalääkäri 

1998–2003. Kilkki (toim.) 2008, 196. 
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keittiön aputöistä, jotka kuuluivat sairaalassa päiväpotilaiden tehtäviin. Työstä kieltäytymisen 

seurauksena ylihoitaja vaati ylilääkärin paikalle, ja lopputulos oli selvä: upseeripotilas vapautui 

keittiöpalvelusta.346 Tapauksen perusteella vaikuttaa siltä, että armeijahierarkiaa ja -kuria saivat 

ylläpitää vain sodan- tai armeijankäyneet miehet, mutta eivät henkilökunnan naiset. 

Samanaikaisesti esimerkiksi lääkärien vaatimaa asennossa seisomista ei kyseenalaistettu kuin 

yksittäistapauksissa, joissa lääkärit nähtiin ”vain” lääkäreinä347, eivätkä sen lisäksi myös 

sotilasarvojensa korottamina. Usein kuitenkin pelkkä asema lääkärinä riitti yksin arvostuksen 

ylläpitämiseksi, joskin, kuten sanottu, suurimmalla osalla oli valkotakin lisäksi myös korkea 

sotilasarvo.  

 

Lääkärit tuli nähdä kunnianarvoisina ja vähintään heidän läsnäollessaan potilaan tuli noudattaa 

tiettyä kurinomaista käytöstä, jossa arvostus heitä kohtaan korostui. Heidän silmissään huonoista 

käytöstavoista saattoi seurata peräti tutkimusten ja hoidon epääminen ja suoraan takaisin 

yksikköön lähettäminen, kuten eräälle varusmiehelle kerrotaan vuonna 1969 käyneen.348 

Sairaalassa tehtiin hyvin selväksi, kuka sanelee ehdot ja kuka määrää. 

 

Hoitajat sovelsivat kurinpitoa toiminnassaan potilaita kohtaan harvemmin. Luultavasti kyse oli 

hyvin pitkälti heidän alemmasta asemastaan sairaalahierarkiassa, mutta toisaalta myös siitä, ettei 

heihin välttämättä suhtauduttu Suomen Puolustusvoimien omistamassa sairaalassa 

samanarvoisesti kuin asevelvollisiin, vaikka hoitajat olivatkin ikään kuin esimiehen asemassa 

potilaisiin nähden. Hoitajien harjoittama kuri ei ollut kuitenkaan täysin olematonta sairaalassa, 

vaikkakin vaikuttaa siltä, että sen määrä vaihteli sotilassairaalan ajanjakson aikana ja myös 

osastojen välillä. 1960–1970- luvuilla sairaanhoitajana Tilkassa työskennellyt kertoi, että ainakin 

hänen aikanaan kirurgisella osastolla oli ”sotilaallinen komento potilaille”, ja erityisessä arvossa 

olivat osastonhoitajat, joita pidettiin melkein jumalasta seuraavina. Osastonhoitajien 

 
346 Ville Koivisto, upseeripotilas Tilkassa 1954. Kilkki (toim.) 2008, 82. 
347 ”Potilaat seisoivat asennossa sänkyjensä vieressä, mikäli siihen kykenivät. Minä laitoin kädet selkäni taakse, 

jolloin ylilääkäri kysyi tiukkaan sävyyn, mitä minä piilottelen selkäni takana. (…) En valkotakin alta erottanut 

mitään arvomerkkejä. Kun hän oli seuraavaa potilasta jututtamassa, laitoin taas kädet selkäni taakse, ja se oli liikaa 

ylilääkärille. Hän palasi eteeni ja sanoi tiukkaan sävyyn, että täällä seisotaan asennossa, kun HÄN on paikalla.” Jouni 

Miettinen, potilaana Tilkassa 1970-luvulla. Kilkki (toim.) 2008, 99. 
348 Varusmies oli lääkärin vastaanotolla purukumi suussaan. Lääkäri raivostui: ”Mitä te tänne tulette märehtimään 

kuin lehmä, ulos täältä!” Varusmies joutui palaamaan takaisin tykistöön ilman tutkimusta ja hoitoa. Veikko 

Hyytiäisen kertomana, jonkun toisen aikalaisen varusmiehen kokemana. Kilkki (toim.) 2008, 97. 
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auktoriteettiasema hoitohenkilökunnan hierarkiassa tulikin esiin muistelmissa usein. 

Osastonhoitajilla oli kaikki langat käsissään: he saivat määrätä kaikesta, joskus siitäkin, kuinka 

kauan potilasta pidettiin sairaalassa.349 Osastonhoitajien aseman korostaminen kirjoituksissa on 

sairaalahierarkian kontekstissa merkityksellistä, sillä hierarkian sukupuolittuneisuuden huomioon 

ottaen osastonhoitajina työskenteli ainoastaan naisia. Eri hoitajien arvostus ja huomioiminen 

painottuikin juuri entisten hoitajien muistelmiin, kun entiset potilaat sen sijaan kiittelivät pääosin 

Tilkan lääkäreitä. 

 

Hoitajien käyttämästä, armeijassakin yleisestä auktoriteetin osoittamisesta kertoo hoitajien 

keskuudessa vallinneen, osastonhoitajia koskevan arvostuksen lisäksi myös upseerin vuoteen 

1954 sijoittunut kertomus ylihoitajasta. Upseeri kertoi ylihoitajan kerran niin sanotusti 

”räjäyttäneen” potilaiden vuoteet heidän syödessään aamiaista. Käskyä petien uudelleen 

sijaamisesta toteltiin säntillisesti, vaikka komentajana olikin ”vain” ylihoitaja.350 Kuitenkin, kuten 

osastonhoitajien tapauksessa, on mahdollista, että ylihoitajienkin auktoriteettiasema on muuttunut 

vuosien saatossa. Niin Tilkan sotilassairaalan ajanjakson aikana, kuin myös nykypäivään 

verrattuna. Hoitajien kurinpidon ajallispaikallisesta vaihtelusta, mutta toisaalta myös 

subjektiivisesta vaihtelusta kertovatkin useat muistelmat erityisesti 1960-luvun jälkeisistä 

vuosista. Hoitajat vaikuttivat ymmärtäneen varusmiehiä ja pyrkineen toimimaan heidän tukenaan 

esimerkiksi siten, etteivät he raportoineet erilaisista pienistä kommelluksista eteenpäin 

Puolustusvoimille, jotta varusmiehille ei seuraisi tekosistaan ikävyyksiä. Erilaisiin töppäyksiin 

suhtauduttiinkin toteamalla esimerkiksi, että ”jokaisella on oikeus yrittää”351, mutta 

todennäköisesti vakavampiin tilanteisiin aina puututtiin ja suhtauduttiin tiukemmin. Hoitajien 

ystävällisyydestä, joskin yksittäisiä potilaita suosivana toimintana teksteistä oli luettavissa myös 

tapauksia, joissa hoitajat antoivat toisinaan erillisvapauksia mukaville ja hyvin käyttäytyville 

potilaille.352 

 

 
349 Seija, sairaanhoitajana Tilkassa 1962–1973. Kilkki (toim.) 2008, 162. 
350 Ville Koivisto, upseeripotilas Tilkassa 1954. Kilkki (toim.) 2008, 82. Koivisto kertoi kyseisen ylihoitaja-Saarelan 

työskennelleen monissa sotilassairaaloissa, ja tämä kertomus voikin olla muualta kuin Tilkasta, esimerkiksi jostakin 

pienemmästä varusmiessairaalasta. Jos näin on, voi myös olla, ettei kertoja ollut saanut vielä upseerin arvoa, eikä 

voinut siksi arvoonsa vedoten kieltäytyä petien uudelleen sijaamisesta. 
351 Kilkki (toim.) 2008, 133. 
352 Muisto "seurustelu-upseerista”, Kilkki (toim.) 2008, 162–163. 
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  Alku oli sokki. Tilkan termistökin oli aivan toinen kuin tavallisissa sairaaloissa: ei puhuttu 

 vaatteista vaan varusteita, sieltä ei päässyt pois vaan sieltä komennettiin pois. Pojilla oli 

 siniharmaat potilaspuvut, joita en ensin tunnistanut vaan ihmettelin, onko talo täynnä 

 remonttimiehiä.353 

 

Vaikka hoitajat sovelsivat auktoriteettiasemaa ja järjestystä potilaita kohtaan lääkäreitä ja 

kantahenkilökuntaa harvemmin, olivat kuri ja tarkkuus osa heidän jokapäiväistä elämäänsä 

työtehtävien parissa. Sairaalan pedit tuli pedata "särmästi"354 ja esimerkiksi lähtevä likapyykki 

tuli viikata, laskea ja merkata virheettömästi. Kun likapyykki tuli puhtaana takaisin, se laskettiin 

taas.355 Tämä "arvokas tehtävä"356 lankesi sairaanhoitajan vastuulle. Jos puhtaana takaisin tulleen 

pyykin seasta puuttui jotain, kuten side, joutui sairaanhoitaja maksamaan kadonneen pyykin 

omasta pussistaan.357 Myös armeijan byrokratiasta tutut poistoilmoitusten kirjoittamiset kuuluivat 

sairaanhoitajien tehtäviin Tilkassa. Roskiin ei saanut heittää mitään, ellei tavarasta ollut tehty 

poistoilmoitusta. Marraskuun 1990 Helsingin Sanomien mukaan esimerkiksi vanhojen 

lakanoiden käytöstä poistamisesta päätti puumerkillään johtajalääkäri.358 Poistoilmoitus tuli tehdä 

vähintään kolmena kappaleena, esimerkiksi rikkoutuneesta lautasesta selvitys tuli tehdä 

useampanakin kappaleena359, jolloin työajasta kului hoitajan kertomana valtaosa paperien 

hoitamiseen. 360 Itse potilaille jäi vain vähän aikaa. Sairaalan tolkuttoman byrokratian kerrottiin 

kiukuttaneen tilkkalaisia. Useat hoitajat kertoivatkin alun sopeutumisvaikeuksista, joista varmasti 

iso osa oli perusteltavissa Tilkan sotilaallisilla ja askeettisillakin oloilla. Oli paljon sellaista 

”mistä piti mennä yli”361. Alun haasteita muistelleet totesivat kuitenkin lopulta integroituneensa 

osaksi Tilkan tempoa ja tapoja.362 

 
353 Paula Tiihonen, (apulais)osastonhoitaja Tilkassa 1975–2004. Kilkki (toim.) 2008, 193. 
354 "Minäkin opin sen keltaisen päiväpeiton tähtikuvion saamaan vuoteen jalkopään keskimmäisen metallipinnan 

kohdalle”. Tuulikki Hyle, röntgenhoitajaoppilas Tilkassa 1960-luvulla. Kilkki (toim.) 2008, 125. 
355 Ibid; Seija, sairaanhoitajan Tilkassa 1962–1973. Kilkki (toim.) 2008, 172. 
356 Seija, sairaanhoitajan Tilkassa 1962–1973. Kilkki (toim.) 2008, 172. 
357 Ibid. 
358 Niemi, HS 05.11.1990. 
359 Ibid. 
360 Nimimerkki ”Meikun hoitaja” kertoo, mitä on kuullut Tilkan sairaanhoitajalta siellä työskentelystä. Kilkki (toim.) 

2008, 246–247. 
361 Paula Tiihonen, (apulais)osastonhoitajana Tilkassa 1975–2004. Kilkki (toim.) 2008, 193. 
362 ”Puoli vuotta mietin ja stressasin, jäänkö vai lähdenkö. Sitten loksahti: hei haloo, tämähän onkin hyvä paikka, 

mikäs täällä ollessa” Ibid. Myös esim. (apulais)osastonhoitaja Heidi Uschanow (Tilkassa 1971–1996): ”Muistan kun 

kerran lääkärinkierron aikana seisoin ja katsoin ulos ikkunasta ja mietin, mitä minä täällä teen. Mutta jo parin 

kuukauden kuluttua viihdyin hirveän hyvin”. Kilkki (toim.) 2008, 172, 175. 
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Tilkan tilojen sotilasfunktio näkyi myös siinä, ettei sairaalassa ollut erikseen osastoa siviilipuolen 

naispotilaille, vaikka sitä sairaalaan kaavailtiinkin. Viisikymmentäluvulla huoneissa ei ollut 

kertomusten perusteella vielä omia vessoja ja pesuhuoneita, josta syystä siviilipotilaiden täytyi 

käyttää samoja saniteettitiloja varusmiesten kanssa. Naispotilas kertoi pesuhetkien tuntuneen 

tästä syystä tukalilta.363 Vielä 2000-luvulla siviilien kerrotaan hoitaneen aamuiset hammaspesut 

yhdessä ”sotapoikien” kanssa sairaalan pesuhuoneissa.364 

 

Sotilaskuri murenee 

 

Tilkkalaisten muistelmien pohjalta ei ole poimittavissa selkeää ajanjaksoa, koska sotilaallinen 

kuri alkoi hälventyä taka-alalle Tilkan sisäisissä toimintatavoissa. Vielä vuonna 1977 Tilkan 

hoidon ja lääkityksen kerrotaan olleen ”sotilaallisen karua ja säntillistä”365, mutta Tilkan entisen 

lääkärin mukaan 1980-luvulla sairaalassa ei ollut enää esimerkiksi erityistä ”sotilaallista 

kiertojärjestelmää” käytössä, vaikka osastosta vastaavat lääkärit kävivätkin vierailuilla 

huoneissa.366 Helsingin Sanomien marraskuun 1990 artikkelin mukaan lääkärinkierto oli edelleen 

käytössä sairaalassa; ”Ympärillä hyörivä valkotakkisten saattue selvittää vamman laadun ja sen 

latinankielisen nimen (kuva 34, 35)."367 Voi kuitenkin olla, että kierto toteutettiin 

poikkeuksellisesti tilauksesta vain uutisen saamiseksi, tai sitten loppuaikojen lääkärikierto ei enää 

vastannut sisällöltään yhtä tarkkaa ja kurittavaa potilaiden tarkkailua, millä tavoin Tilkassa oli 

aikaisemmin tapana toimia. 

 

Sotilashierarkiaa heikkeni sairaalassa huomattavasti vuonna 1979, kun upseeriosasto 

lakkautettiin. Osaston tilalle sijoitettiin laivastolääketieteellinen tutkimusyksikkö. Muutamaa 

vuotta myöhemmin kerrokseen muutti myös kliinisen fysiologian osasto, eli muun muassa 

keuhkojen ja sydämen toimintaa testaava yksikkö. Näistä tutkimusyksiköistä ja 

psykofysiologisesta laitoksesta muodostettiin vuonna 1984 sotilaslääketieteen laitos, joka oli 

 
363 Irma Soinio, siviilipotilaana Tilkassa. Kilkki (toim.) 2008, 232–233. 
364 Hilkka Mattila, siviilipotilaana Tilkassa 2002. Kilkki (toim.) 2008, 252–253. Tilkkaan kaavailtiin erillistä naisten 

osastoa jo 1950-luvun ensimmäisessä laajennussuunnitelmassa, mutta suunnitelma karsiutui pois seuraavan 

laajennus- ja peruskorjaushankkeen aikana 1957–1965. Manninen 2006, 16–18. 
365 Seppo Suuronen, potilaana Tilkassa 1977. Kilkki (toim.) 2008, 102. 
366 Matti Ponteva, ylilääkäri ja Tilkan johtajalääkäri 1984–1989. Kilkki (toim.) 2008, 187. 
367 Niemi, HS 05.11.1990. 
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jaettu meri-, maa- ja ilmavoimaosastoihin.368 Upseeriosaston sulkemisen jälkeen 

kantahenkilökuntaan kuuluvat potilaat yritettiin aluksi sijoittaa omiin, pienempiin huoneisiin, ja 

ruokalassa heillä oli omat pöydät, mutta viimeisinä aikoina kaikkien kerrotaan olleen sulassa 

sovussa; titteliin katsomatta samoissa tiloissa.369 Eräs vuoden 2002 naispotilas eli siviilipotilas 

kommentoi kaikkien yhdessä ruokailua: ”Minä mummoikäinen ja nuoret pojat söimme sairaala-

asuissa sanomatta toisillemme sanaakaan. Ihmettelin, miksi pojat eivät puhu keskenään, mutta 

taisivat olla eri puolelta Suomea ja ventovieraita, eikä sairaana puhe luista.”370 Potilaan huomio 

oli kiinnostava, ja hänen päätelmänsä voi osua oikeaan. Toisaalta puhumattomuuteen saattoi 

vaikuttaa myös ennen sairaalaan tuloa palvelusaikana opittu tottelevaisuus. 

 

Vaikka päärakennuksen ylimmän kerroksen upseeriosasto lakkautettiinkin jo sotilassairaalan 

toimintavuosien aikana, kuvasti Tilkan päärakennus täydellisesti hierarkkista ajatusta 

valtapyramidista, jonka huipulla korkea-arvoisimmat istuvat. Ajatus valtapyramidista toimii 

vertauskuvallisesti myös siksi, että upseerien huoneita oli vain muutama muiden osastojen ollessa 

suurempia: pyramidi laajenee, mitä alemmas sen hierarkiassa laskeutuu. Valtapyramidimuodon 

lisäksi pelkkä upseerien läsnäolo sairaalassa saattoi saada alempiarvoiset potilaat noudattamaan 

sisäistä kuria.371 

 

Toinen ilmeisistä muutoksista Tilkan kurissa ja järjestyksessä oli teitittelyn jääminen pois 

puheesta. Varusmiesten sinuttelu oli erikseen säännöillä kielletty372, mutta käytäntöön oli tulossa 

korjausliike sen alettua näyttäytyä ainakin osalle henkilökunnasta kyseenalaisena. Etenkin itseä 

nuorempien muodollista puhuttelua alettiin oudoksua373, minkä myötävaikutuksesta muun 

muassa osastonhoitajat päättivät alkaa harjoittaa omaehtoisia sinuttelusulkeisia. Muistelmien 

perusteella teitittely vaikutti hävinneen käytöstä kokonaan 1970-luvun aikana374, mutta vielä 

 
368 Myöhemmin laitokseen lisättiin vielä epidemiologia. Manninen 2006, 21. 
369 Paula Tiihonen, (apulais)osastonhoitaja Tilkassa 1975–2004. Kilkki (toim.) 2008, 202. 
370 Hilkka Mattila, siviilipotilas Tilkassa 2002. Kilkki (toim.) 2008, 252–253. 
371 Foucault Ecole militaire-sotakoulusta ja upseerien asunnoista. Foucault 2005, 234–235. 
372 ”Komentotoimiston päällikkö oli aiemmin sanonut: ”Muistakaa, varusmiehiä ei sinutella!"  Mutta eipä aikaakaan 

kun kaikkihan me sinuttelimme.” Greta Arvola, Tilkan viestittäjä. Kilkki (toim.) 2008, 161. 
373 ”Tajusin, miten hullulta se kuulosti, kun puhuin niin muodollisesti nuorelle miehelle. Päätin että minä ainakin 

rupean sinuttelemaan” Heidi Uschanow, (apulais)osastonhoitaja Tilkassa 1971–1996. Kilkki (toim.) 2008, 177. 
374 ”Vartiopoikiakin meidän piti teititellä 1970-luvulla.” Heidi Uschanow, (apulais)osastonhoitaja Tilkassa 1971–

1996. Kilkki (toim.) 2008, 177. 
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vuonna 1990 Tilkasta kirjoitettiin, että sotilaan olisi tullut puhutella lääkäriä ”herra tohtoriksi.”375 

Säännöstä huolimatta osastoilla oli alettu sinutella lääkäreitä, joskin edellä mainitussa 

kirjoituksessa sotilaiden sanottiin kysyneen varmuuden vuoksi osastolle tullessaan, miten 

henkilökuntaa olisi kutsuttava. Joukko-osastojen kouluttajia Tilkan höltyneen kurin kerrottiin 

harmittaneen.376 

 

5.3 Liikkumisen rajat käyttäjien arjen toiminnoissa 

 

 (...) milloinkaan sotilaita ei näkynyt, ainoastaan joskus parvekkeilla. Puutarhaa penkkeineen ja 

 istutuksineen pidettiin hirveän hyvässä kunnossa, mutta eivät potilaat  siellä koskaan kuljeskelleet. 

 Kuri oli kai niin kova, ajateltiin että kun sairaalaan tullaan, niin siellä ollaan, kunnes tervehdytään ja 

 lähdetään takaisin yksikköön. Olen jälkeenpäin miettinyt, miten potilaat sen kokivat. Minua ainakin 

 olisi ahdistanut olla pitkään sairaalassa niin, ettei ollenkaan olisi päässyt pihalle.377 

 

Tilkan sotilassairaalassa eri käyttäjäryhmien liikkumista tilassa rajattiin ja tarkkailtiin 

arkkitehtonisten ratkaisujen avulla. Selvitin Tilkan rakennusosia käsitelleessä luvussa, että 

potilasosastojen ovia pidettiin auki päivisin, jolloin potilaiden käytävillä liikuskelu oli melko 

vapaata. Hoitohenkilökunnan liikkumisen rajoihin vaikuttivat sen sijaan sairaalahierarkian 

muodostamat ehdot, joita käsittelin tarkemmin luvussa 4.2. Vaikka potilaiden liikkuminen tilassa 

olikin Tilkassa mahdollisesti siviilisairaalaa ja ennen kaikkea joukko-osastoyksikköjä 

omaehtoisempaa, oli tilkkalaisten muistelmista poimittavissa myös useita potilaiden liikkumista 

rajoittavia kertomuksia. Esittelen seuraavaksi yhden esimerkin Tilkan potilaan tilassa liikkumisen 

rajoittamisesta. 

 

Tilkassa kuumehoureisena potilaana ollut varusmies kuuli hoitajilta hortoilleensa käytävillä ja 

nähneensä koko ajan painajaisia. Sekavuustilassaan sängyn laidatkaan eivät estäneet potilasta 

karkaamasta käytäville. Ilmeisesti tästä syystä hänet siirrettiin pienempään, kolmen hengen 

huoneeseen, jossa oli potilaan mukaan metallinen, lukittu ovi. Lukollisen oven lisäksi potilas oli 

 
375 Niemi, HS 05.11.1990. 
376 Niemi, HS 05.11.1990. 
377 Jouni Suonheimo (s. 1958) asui lapsena vanhassa Tilkassa. Kilkki (toim.) 2008, 146. 
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sidottu jaloista kiinni sänkyyn.378 Tilkassa työskennelleen hoitajan mukaan sairaalan 

neuropsykiatrisella osastolla oli kantahenkilökunnan potilaiden huoneen lisäksi kaksi huoneitta, 

joita kutsuttiin suljetuiksi.379 Suljettu tila tai ei, rajoittivat potilashuoneiden lukitut ovet tilassa 

liikkumista merkittävästi, niin liikkeessä sisään mutta ennen kaikkea ulos. Yksi mahdollinen syy 

Tilkan lukituille huoneille oli se, että sairaalassa hoidettiin päävartioston vaatimuksesta 

muutamia arestipotilaita, joita piti vahtia osastolla.380 Tilkassa oltiin kuitenkin tiukkoja 

arestipotilaiden ottamisen suhteen. Kun arestipotilas halusi mennä kanttiiniin, piti osastoa 

vartioineesta kuudesta varusmiehestä yhden ”vartiopojan” olla aina hänen mukanaan.381 

Myöhemmin lääkintämiehiksi kutsutuista vartiopojista kerrotaan kuitenkin olleen enemmän 

haittaa kuin hyötyä, ja lopulta heidät otettiinkin pois osastolta. Arestipotilaiden lisäksi 

muistelmissa ilmi tulleet huomiot panssaroiduista ovista sekä panssaroiduista ikkunoista 

vahvistavat tarpeellisiksi nähtyjä keinoja tilassa liikkumisen rajoittamisesta, joskin rajoitusten 

pyrkimyksenä olikin taata sairaalaan mahdollisimman turvalliset oltavat. 

 

Potilaiden näkökulmasta mahdollisuus liikkua sairaalatilassa vapautui vuosien saatossa. 2000-

luvulla potilaiden kerrotaan liikuskelleen käytävillä ”juttelemassa ja uusia tuttavuuksia 

solmimassa”, mistä tavallisten sairaaloiden tylsyys oli kaukana.382 Liikkumisen vapautumiseen 

vaikutti varmasti erityisesti sotien jatkuvasti taemmas historiaan vetäytyminen. Armeijallinen 

kuri näkyi Tilkassa kuitenkin enemmän tai vähemmän sotilassairaalan ajanjakson loppuun 

saakka. Kuitenkin jo vuonna 1947 eräs potilas kertoi mahdollisuudestaan liikkua tilassa 

vapaasti383, mutta vastaavanlaisten muistelmien harvalukuisuuden vuoksi arvelen liikkumisen 

todellisen vapautumisen tapahtuneen vasta paljon myöhemmin. On todennäköistä, että 

liikkumisen mahdollisuudet olivat Tilkassa paljon monipuolisemmat kuin mihin varusmiehet 

olivat yksiköissä tottuneet. Tästä syystä sairaalatilassa liikkumista saatettiinkin pitää jo 1950-

luvun taitteessa täysin vapaana, vaikkei niin tosiasiassa ollutkaan. Eri hoitoihin ja kuntoutuksiin 

 
378 Jouni Paassilta, Tilkassa potilaana vuonna 1966. Kilkki toim. 2006, 92–93. 
379 Heidi Uschanow, (apulais)osastonhoitaja Tilkassa 1971–1996. Kilkki (toim.) 2008, 175. 
380 Matti Ponteva, Tilkan ylilääkäri, Tilkan johtajalääkäri 1984–1989. Kilkki (toim.) 2008, 188. 
381 Heidi Uschanow, (apulais)osastonhoitaja Tilkassa 1971–1996. Kilkki (toim.) 2008, 175–176. 
382 Pia Ratinen, varusmies ja potilaana Tilkassa 2000-luvulla. Kilkki (toim.) 2008, 112. 
383 Veikko Pietala, potilaana Tilkassa 1947. Kilkki (toim.) 2008, 71. 
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kulkemisen, jumalanpalvelusten384 ja ruokailun lisäksi potilailla oli kuitenkin liikkumavaraa 

myös kirjaston ja kanttiinin käyttöön, millaisia mahdollisuuksia tavanomaisissa sairaaloissa ei 

välttämättä kaikille potilaille suotaisi. Myös aurinkoisilla parvekkeilla loikoilu, oleilu, seurustelu 

ja pelailu (kuvat 24, 25) toivat iloa ja liikuntoa sairastavien päiviin.385 

 

Tilkan erilainen, omanlaisensa henki muihin sairaalarakennuksiin verrattuna tuli esiin 

säännöllisesti toistuen niin potilaiden kuin henkilökunnankin kertomuksissa; "oltiin kuin yhtä 

perhettä", muistelee Tilkassa työskennellyt viestittäjä386 aikaansa sotilassairaalassa. Lisäksi 

Tilkan pihapiirissä lapsuutensa viettäneitä koskivat jokseenkin eri säännöt suhteessa liikkumisen 

rajoituksiin. ”Lapsethan aina tunkevat joka paikkaan” 387, totesi eräskin Vanhan Tilkan asukas. 

”Tosin sairaala tuntui sen verran viralliselta ja arvokkaalta, ettemme olleet siellä usein” hän 

muistelee. 

 

5.4 Eroavat liikeradat ja tilasuunnittelu sotilassairaalassa ja siviilisairaalassa 

 

On ilmeistä, että Tilkan tilat ja tilassa liikkuminen erosivat ajan siviilisairaaloissa liikkumisesta. 

Erot ajan sairaaloiden välillä konkretisoitui myös Tilkan entisten käyttäjien muistelmissa sekä 

Tilkkaa koskevassa uutisoinnissa. Osa sairaala-apulaisista ja hoitajista oli työskennellyt ennen 

Tilkkaan tuloaan siviilisairaaloissa, joissa heidän kerrotaan mahdollisesti tottuneen Tilkkaa 

väljempään byrokratiaan. He eivät sen vuoksi aina ymmärtäneet, miksi vessapaperirullakin on 

kuitattava varastonhoitajalle. Tilkan byrokraattisessa paperisodassa sairaala- ja armeijamaailma 

olivatkin toisinaan törmäyskurssilla hoitohenkilökunnan kokemuksissa: ”Kesti kauan ennen kuin 

taloon tultuani tajusin, että jokaisessa rätissä on roikuttava kiinni kynsin hampain”, kertoi talossa 

vuosikymmeniä työskennellyt ylihoitaja Helsingin Sanomille marraskuun 1990 haastattelussa.388  

 
384 Tilkassa järjestettiin jumalanpalveluksia ainakin vielä 1950-luvun taitteessa ja hartauksia ainakin vielä 1960-

luvulla. Kts. Kilkki (toim.) 2008, 71, 88. Aineistostani ei selvinnyt, säilyivätkö kirkolliset käytännöt osana arjen 

toimintoja Tilkassa sotilassairaalan ajanjakson loppuun, vai luovuttiinko niistä kenties ajan saatossa. 
385 ”Heinäkuu 1973 oli kuuma. Viikon ajan olin seitsemännessä kerroksessa. Istuimme parvekkeella ja otimme 

aurinkoa", Kimmo Tuomaala, potilaana Tilkassa. Kilkki (toim.) 2008, 100; "Iloisia toipilaita parvekkeilla päivää 

paistattamassa", Hakkapeliitta 40/1940, kuvateksti, 1095. 
386 Greta Arvola, Tilkan pitkän linjan viestittäjä ja viestittäjien valvoja. Tilkassa 1948–1992. Kilkki (toim.) 2008, 

149. 
387 Jouni Suonheimo, asui lapsuutensa Vanhassa Tilkassa vuosina 1962–1972. Kilkki (toim.) 2008, 142. 
388 Ylihoitaja Mirja Leinon haastattelu osana artikkelia. Niemi, HS 05.11.1990. 
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Anne Mäkisen mukaan Tilkka edusti selvemmin funktionalismia kuin 1930-luvun alun sairaalat. 

Tilkan potilasosastojen pohjakaavaratkaisu perustui kuitenkin ajan siviilisairaaloiden tapaan 

keskikäytävämalliin.389 Keskityn tässä alaluvussa pääosin siviilisairaaloihin390, jotka sijaitsevat 

Tilkan tapaan Helsingissä. Erikoissairaanhoito keskittyi Suomessa 1920–1940-lukujen aikana 

suuriin kaupunkeihin; yliopistokoulutukseen keskittyneet sairaalat sijaitsivat pääkaupungissa 

pienempien kaupunkien ja maaseudun sairaanhoidon jäädessä resursseiltaan merkittävästi 

vaatimattomammaksi puitteiltaan ja käytössä olevilta voimavaroiltaan.391 Paikallisuudesta 

Tilkkaan nähden perehdynkin tässä luvussa erityisesti Naistenklinikan, Viipurin naisensairaalan 

ja Lastenlinnan tilasuunnitteluun ja tilassa liikkumisen eroihin.  

 

Helsingin Naistenklinikalla oli oma osasto yksityispotilaille. Yhden tai kahden hengen 

potilashuoneet olivat sijoitettu sairaalan sisäpihan puolelle. Yleisen puolen huoneet olivat 

yleisimmin kuuden hengen suuruisia. Pienempien huoneiden lisäksi maksavaa potilasluokkaa 

vaikutettiin kohdelleen sairaalassa muutenkin arvostavammin: hyvin varusteltua hotellihuonetta 

tai kotoista makuuhuonetta muistuttavissa tiloissa oli esimerkiksi omat puhelimet potilaiden 

käytettäväksi.392 Yleisten osastojen potilailla ei ollut Henttosen mukaan samanlaista valtaa tilaan; 

huoneiden yleisilme oli pelkistetty ja hygieenisen lääketieteellinen. Henttosen mukaan yleisen 

puolen potilaita ei miellettykään tilan käyttäjiksi, vaan aineistoksi.393 Yksityispotilaat saivatkin 

erityisoikeudekseen asioida sairaalassa omassa, itsenäisessä valtakunnassaan, jolloin heidän ei 

tarvinnut nähdä vilaustakaan yleisten osastojen maailmasta.394 Tilkassa yksityispotilaiden ryhmä, 

eli erityismaksuluokan potilaat ja kantahenkilökunnan läheiset sijoitettiin samoille osastoille 

varusmiesten kanssa; joskin joillakin osastoilla oli omat huoneet siviilipotilaille.395 Kuten 

tutkielman aiemmissa luvuissa selvitin, olivat peseytymistilat silti yhteiset sotilaille ja siviileille. 

 
389 Mäkinen 2000, 115. 
390 1930-luku oli myös aktiivista parantolarakentamisen aikaa tuberkuloositapausten runsaasta määrästä johtuen. 

Erityisesti keuhkotuberkuloosia varten suunniteltuja parantoloita rakennettiin lukemattomasti; vuosikymmenen 

loppuun mennessä maahamme oli rakennettu yhteensä 18 parantolaa. Tuberkuloosin historiasta ja 

tuberkuloosiparantoloista Suomessa, kts. Hakosalo 2016; 2017. 
391 Henttonen 2009, 23. Lisää pääkaupunkiseudun sairaaloiden historiasta, kts. Ihatsu, Lehtonen, Piha & Seitsalo 

2017. 
392 Henttonen 2009, 302. Kts. myös Forty 1984, 84–88. 
393 Henttonen 2009, 302. Kursiivi tutkielmantekijän oma korostus. 
394 Uusi Suomi kirjoitti Naistenklinikasta vuonna 1934. Henttonen 2009, 301. 
395 Kts. esim Kilkki (toim.) 2008, 239. 
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Tilkan potilasosastoja ei ollut myöskään eroteltu sukupuolen mukaan, vaikka erillistä naisten 

osastoa sairaalaan useaan otteeseen kaavailtiinkin. 

 

Siviili- ja sotilassairaaloiden toimenpideosastot muistuttivat materiaalivalinnoiltaan toisiaan; 

sileät ja koristeettomat laatta-, lasi-, metalli-, ja muovipinnat antoivat mielikuvan hygieniasta. 

Paradoksaalisesti esteettistä hygieniaa kuitenkin myös väisteltiin ajan siviilisairaaloissa: 

Henttosen mukaan joitakin ajan lastenhoitolaitosten ja naistensairaaloiden tiloja sisustettiin ja 

koristeltiin toisinaan runsaastikin, tavoitteena tuoda tilaan kodin tuntua.396 Yksityispotilaiden 

huoneita lukuun ottamatta kodinomaisuus näkyi sairaalassa kuitenkin vain hoitohenkilökunnan 

tiloissa.397 Tilkassa koristeiksi saivat riittää sairaalan sotilasfunktion huomioon ottaen 

pääsisäänkäynnin aulan kolme reliefiä. Epävirallisesti tilaa kerrotaan koristellun kuitenkin myös 

lasimaalauksilla: erään osastonhoitajan kerrotaan maalanneen muutaman kerran vuodessa 

osastonsa päätylasiin maisema-aiheita.398  

 

Henttosen mukaan Naistenklinikan ja Viipurin synnytyssalit oli suunniteltu enemmän hygieniaa 

ja hoitohenkilökunnan työergonomiaa kuin synnyttäjää ajatellen.399 Tilkassa kritiikkiä saivat sen 

sijaan sairaalan metalliputkisängyt. Sängyissä ei ollut pyöriä. Hoitohenkilökunnalla oli 

paikoillaan seisoneiden sänkyjen lisäksi käytettävinään kaksi rullapaaria, joilla esilääkityt potilaat 

vietiin leikkaussalin pöydän viereen. Potilas kiipesi leikkauspöydälle, ja leikkauksen jälkeen 

hänet kärrättiin taas osastolle. Näin toimittiin ainakin vielä 1970-luvulla. Iltavuorossa oli tällöin 

vain kaksi hoitajaa, jotka nostivat velton ihmisen sänkyyn. Apua ei haettu ja armoa ei annettu, 

”painoi potilas kuinka paljon tahansa.”400 Epäselväksi jäi, saatiinko Tilkan potilassänkyihin 

renkaat joskus myöhemmin sotilassairaalan toiminnan aikana.  

 

Yhteistä ajan siviilisairaaloille ja Tilkan sotilassairaalalle oli myös potilaiden tarkkailu. Osastolla 

ollut potilas ei voinut periaatteessa koskaan tietää, milloin joku hoitohenkilökunnasta päätti 

 
396 Henttonen 2009, 314, 324–325. 
397 Henttonen 2009, 315; Adams 72–84. 
398 Paula Tiihonen, (apulais)osastonhoitaja Tilkassa 1975–2004. Kilkki (toim.) 2008, 207. 
399 Henttonen 2009, 316. 
400 Paula Tiihonen, (apulais)osastonhoitajana Tilkassa 1975–2004 & Seija, Tilkan sairaanhoitaja 1962–1973. Kilkki 

(toim.) 2008, 172, 200. 
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piipahtaa huoneessa.401 Kuten lasin käyttöä käsitellessä osassa tutkielmaani totesin, siivilöityi 

panopticonmainen kurinpidollinen tarkkailu henkilökunnan tarkkailusta myös potilaiden itse 

itsensä tarkkailuksi. Lasin käyttö tarkkailun välineenä toistui myös kaikissa ajan sairaaloissa. 

Esimerkiksi Viipurin naistensairaalan leikkausosastosta kirjoitettiin, että sen levein 

väliseinäikkunoin sekä peilein lääkärillä on näköala osaston kaikkiin osiin välittämättä siitä, 

missä kohtaa tilaa hän olikaan.402 Helsingin Lastenklinikalla potilashuoneiden väliset seinät sekä 

käytävän ja huoneiden väliset seinät varustettiin suurin lasi-ikkunoin403, Lastenlinnassa 

lasiratkaisu rajoitettiin potilashuoneiden ja käytävien välille.404 Lastenhoitolaitoksissa 

potilashuoneisiin asennettiin lisäksi pienoismikrofonit pienten potilaiden valvomisen 

helpottamiseksi.405  

 

Suurin ero Tilkan ja ajan siviilisairaaloiden välillä keskittyi henkilökunnan asumispolitiikkaan. 

Ajan tavan mukaan laitoksen henkilökunta asui sairaala-alueella, mikä näkyi Henttosen mukaan 

erityisesti yliopistollisten sairaaloiden käytännöissä. Kuitenkin myös yksityisissä ja kunnallisissa 

sairaaloissa asui henkilökuntaa. Hoitohenkilökunnan välittömän läheisyyden potilaisiin voi 

Henttosen mukaan liittää käsitykseen hoitotyöstä kutsumusammattina. Epävirallisina päivystäjinä 

työntekijät, erityisesti sairaanhoitajat eivät voineet kieltäytyä, kun heitä haettiin potilaan 

luokse.406 Henkilökunnan asuntojen sijoittelu noudatti sairaalahierarkiaa; Henttosen mukaan ajan 

piirustukset todistivat, että mitä korkeampi sosiaalinen status, sitä erillisempi asunto. 

Ylilääkäreiden asuntojen yhteydessä oli usein myös oma vastaanotto,407 professoreilla 

sairaalarakennuksesta erotellut asuintalot.408 Naistenklinikalla professorien asuinrakennus 

yhdistettiin käytävällä sairaalan osaan, jossa sijaitsivat sairaalan yksityisosastot, apulaisopettajien 

asunnot, ylihoitajattaren ja ylikätilön asunnot.409 Osan pohjakerroksessa oli asunnot sairaalan 

huoltohenkilökunnalle.410 Sairaalan toisessa osassa sijaitsivat asunnot lääketieteen kandidaateille, 

 
401 Henttonen 2004, 123. 
402 Henttonen 2009, 266–267. 
403 Henttonen 2009, 268. 
404 Henttonen 2009, 269. 
405 Henttonen 2009, 270–271. Henttosen mukaan yksi asiakirja kertoo mikrofoneja olleen vain isojen lasten 

osastolla: "Isompi lapsi oppii nopeasti, että joku näkymätön valvoo leikkejä ja omaksuu myös itse tarkkailijan osan." 
406 Henttonen 2009, 302. 
407 Esim. Viipurin naistensairaala ja Naistenklinikka. Vastaanotolle johti oma sisäänkäynti; yksityispotilaiden ei 

tarvinnut käyttää julkisia reittejä yleisten sairaalatilojen läpi. Henttonen 2009, 303, 305. 
408 Henttonen 2009, 304. 
409 Henttonen 2009, 304–305. 
410 Henttonen 2009, 305. 
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vanhemmille ja nuoremmille apulaislääkäreille sekä amanuensseille. Kellarissa oli asunto 

portieerille ja teknikolle.411 Asumishierarkia näkyi myös yliopistosairaaloissa: ajan tavan mukaan 

sairaalan ylin kerros suunniteltiin sairaanhoitajien asuntotiloiksi. Hoitajilla oli yhteisessä käytössä 

keittiötilat, kylpyhuoneet ja seurusteluhuone.412 Sama kaava toistui Tilkan tontille myöhemmin 

rakennetussa asuntolarakennuksessa.  

 

Lastenlinnassa asui henkilökunnan lisäksi myös opiskelijoita. Toisin kuin Tilkan korkeassa 

päärakennuksessa, sijaitsi Lastenlinnan kaksitoistakerroksisessa torniosassa oppilaiden ja 

henkilökunnan asuntolat. Hierarkiaa noudattaen asunnot oli sijoiteltu siten, että kolmannesta 

neljänteen kerrokseen sijaitsivat taloushenkilökunnan ja sairaala-apulaisten asunnot, viidennestä 

yhdeksänteen kerrokset olivat oppilaiden käytössä, ylimmät kolme kerrosta taas kuuluivat 

hoitohenkilökunnalle. Myös torniosassa noudatettiin ajalle tyypillistä keskikäytävämallia. 

Jokaisen kerroksen päässä sijaitsi muita suurempi, kylpyhuoneellinen asunto, joka kuului 

osastonhoitajalle. Kunkin osaston osastonhoitaja sai näin mahdollisuuden valvoa kerroksen kuria. 

Henttosen mukaan tarkkailuaspektiin viitattiin myös torniosan rakennuslupaa haettaessa.413 

Osastonhoitajaa lukuun ottamatta saniteetti- ja keittokomerotilat olivat kussakin kerroksessa 

asukkaiden yhteisessä käytössä.414 

 

6  Sairaista sotilaiksi. Loppupäätelmät 

 

 KSS 1 eli elämäänsä. Mielikuviin se jäi jyhkeänä, tehdasmaisena myllynä, jonka tuuteista 

 kukin tipahti taholleen. Kaikessa vallitsi armeijamainen rutiini, mutta silti annos inhimillisyyttä, 

 joka antoi tunnun siitä, että tosiaan oli hoidossa. Että joku oli ottanut varusmiehen asian tosissaan 

 ja pyrki auttamaan.415 

 

Tämän maisterintutkielmani tarkoitus oli selvittää, miten sotilas- ja sairaalahierarkiat näkyivät 

Tilkan tilasuunnittelussa, ja miten hierarkiat vaikuttivat käyttäjien kokemuksiin tilasta. 

Hierarkioiden rinnalla tutkin, miten sukupuoli näyttäytyi tilasuunnittelussa, mutta ennen kaikkea 

 
411 Henttonen 2009, 305. 
412 Henttonen 2009, 303. 
413 Henttonen 2009, 306. 
414 Ibid. 
415 Harry Halén, potilaana Tilkassa 1960-luvulla. Kilkki (toim.) 2008, 91. 
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osana hierarkioita. Tutkin myös, mikä rooli vallankäytöllä ja kurilla oli hierarkioissa, ja sitä 

myöten niiden vaikutusta myös sairaalan arjen toiminnoissa. Sairaalan toimintatavoissa ja 

tilasuunnittelussa heijastuivat peilikuvan tavoin kaksi rakennuksen sisällään pitämää hierarkian 

tuotantolaitosta. 

 

Tutkimukseni valossa sairaala- ja sotilashierarkioiden samanaikaisen ja päällekkäisen 

vaikutuksen tilassa voi todeta vaikuttaneen tilassa institutionaalisina rakenteina, tietynlaisena 

ennalta määriteltynä tilasuunnitteluna sekä työtehtävien jakaantumisena sukupuolen ja työarvon 

mukaan. Sotilassairaala olikin laitoksena monella tapaa hyvin sukupuolittunut ja hierarkkinen. 

Annetusta kritiikistä ja hierarkkisuudesta huolimatta vaikutti kuitenkin siltä, että sairaalassa 

viihdyttiin, niin potilaat kuin henkilökuntakin. Olisi kiinnostavaa tarkastella, miten tilanteeseen 

suhtauduttaisiin nykypäivän valossa. Mukauduttaisiinko armeijalliseen kuriin kuin aina ennenkin, 

vai olisiko tilan tutkijan mahdollista lukea runsaammasta kritiikistä epätasa-arvoisuutta ja kenties 

myös alisteisia asemia koskien? Aika on voinut kullata entisten käyttäjien muistoja, ja toisekseen, 

ehkei monikaan halunnut toimia soraäänenä joukosta negatiivisesti erottumisen pelossa. 

 

Perehdyin tutkielmassani myös Puolustusvoimien sotilashierarkiaan erityisesti instituution 

maskuliinisuuskäsitteitä tarkastelemalla. Sairaalahierarkian puolelta olin erityisen kiinnostunut 

naisista työelämän epätasa-arvon näkökulmasta. Tutkin sairaalahierarkian sisäisiä epätasa-

arvoisia rakenteita tuoden työtehtävien hierarkkisuuden 1930-luvulta nykypäivään ongelmien 

toistaiseksi ainaisella ajankohtaisuudella. Tarkoitukseni oli selvittää syitä niin Puolustusvoimien 

kuin sairaaloiden sukupuolittuneiden rakenteiden taustatekijöille sekä se, onko tilanne muuttunut 

vuosien varrella. Puolustusvoimainstituution ja työelämän tasa-arvoon keskittyvien tutkimusten 

valossa näyttää siltä, että hierarkkiset rakenteet elävät ja hengittävät instituutioissa vahvoina yhä 

edelleen. Vaikka käsitykset ideaalimaskuliinisuudesta ovatkin jokseenkin laajentuneet 

yhteiskunnassamme, leimaa mallia silti yhtä edelleen silmiinpistävästi myös Puolustusvoimien 

tuottama käsitys tietynlaisesta, määrätynlaisesta maskuliinisuudesta ainoana ja oikeana 

representaationa miehisyydestä ja maskuliinisuudesta. Toistaiseksi onkin vaikuttanut siltä, että 

vaikka Puolustusvoimat ja sairaalahierarkia saavat edelleen kritiikkiä osakseen, ei epäkohtiin olla 

kuitenkaan innostuttu puuttumaan riittävästi rakenteiden murenemiseksi. Rakenteita 

tasavertaisemmiksi, avoimemmiksi ja hierarkiattomammiksi muuttamalla vaikutus instituutiossa 
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toimiviin yksilöihin ja yksilöistä muodostuvien ryhmien väliseen dynamiikkaan olisi varmasti 

enimmäkseen positiivinen. Kuitenkaan erityisesti Puolustusvoimista tehdyn tutkimuksen valossa 

vaikuttaa siltä, ettei minkäänasteinen rakenteellinen muutos ole toivottua. Paradoksaalisesti 

asepalveluksen sukupuolinen epätasa-arvoisuus saa nykypäivänä osakseen kuitenkin runsaasti 

kritiikkiä.  

 

Tilkan asema maamme sotilassairaaloiden kentällä kuin myös laajemmin Puolustusvoimien 

rakentamisessa on ollut hyvin ainutlaatuinen, sillä Suomessa toimi kerrallaan enimmillään vain 

yksi keskussotilassairaala Tilkan rinnalla. Tilkan sotilassairaalassa vallitsikin vahvasti muista 

ajan sairaaloista poikkeava, oma erityislaatuinen henkensä: Tilkan henki. Tilkan henkeen vaikutti 

varmasti sairaalahenkilökunnan vähäisyys ja siksi tiiviys verrattuna siviilisairaaloihin. Eri alojen 

erikoislääkäreitä oli helppo tavata ja konsultoida Tilkassa; tiedonkulku sujui verkkaisesti eri 

yksikköjen sisällä ja niiden välillä. Tilkkalaiset kertoivat hyvään yhteishenkeen vaikuttaneen 

vahvasti myös sotilasterveydenhuollon kausivaihtelun ymmärtäminen, eli joustava työn 

tekeminen joko ajoittain lisätunteinta, ajoittain leppoisammissa oloissa. Näkisinkin, että hyvin 

epätodennäköisesti missään suuremmassa sairaalassa olisi mahdollista rakentua samankaltaista ja 

Tilkkaan vertailukelpoista yhteisöä kuin mitä tämä tietylle käyttäjäryhmälle suunniteltu 

sairaalarakennus tiiviinä ja ulospäin sulkevanakin ryhmänä tiloista itselleen muokkasi. Tilkan 

sotilassairaalan voikin nähdä kompaktina, sairaalan muotoinen mikrokosmoksena, jossa 

subjektiiviset affektit saivat työyhteisön koon vuoksi kollektiivisen muodon, samalla tapaa kuin 

affektien kulkiessa totaalilaitoksessa.  

 

Tilkan tiloissa on ollut ilo kulkea, joskin omasta kokemuksestani toistaiseksi puuttuukin sairaalan 

kokeminen omin aistein havaittuna ja tulkittuna kokonaisuutena. Sen käyttäjät, muistelmien 

perusteella etenkin hoitohenkilökunta, upposi tilan tempoon ja tapoihin niin tiiviisti, että he 

kokivat palveluksesta takaisin siviilielämään palaamisen ontoksi ja tyhjäksi. Sydämiin jäi 

pyörökaariparvekkeellinen, kaarevan L-kirjaimen muotoinen ja seinustoiltaan valkeaksi rapattu, 

tilkitsemätön aukko. 

 

 

 



 
77 
 

LÄHTEET 

 

Painamattomat lähteet ja kirjallisuus 

 

Aavik, Kadri 2015. 'The most important decisions are made in the sauna': the role of social  

capital in creating intersectional privilege in the career narratives of Estonian male managers. 

Norma: International Journal for Masculinity Studies. Vol.10(1). 39–54. 

 

Acker, Joan 2012. Gendered organizations and intersectionality: problems and possibilities. 

Equality, Diversity and Inclusion, Vol. 31 No. 3. Emerald Group Publishing Limited. 214–24. 

 

Böök, Netta, Kolhonen Pasi, Lehtovuori Panu, Mälkki Mikko & Wallberg Mathias 2015. 

Hennalan varuskunta-alue. Kulttuuriympäristöselvitys. Arkkitehtitoimisto Livady Oy. Helsinki: 

Grano Oy. 

 

Colomina, Beatriz 2018. Outrage: Blindness to women turns out to be blindness to architecture 

itself. The Architectural Review. Julkaistu 8.3.2018. https://www.architectural-review.com/ 

essays/outrage/outrage-blindness-to-women-turns-out-to-be-blindness-to-architecture-itself 

Haettu 05.02.2021. 

 

Helsingin yliopiston kirjasto (Hulib.) 

           Sosiologia 

 Minna Lindqvist, 2016. "Heteroseksuaalisen maskuliinisuuden tyyssija" 

 – Homo- ja bi-miesten kokemuksia varusmiespalveluksesta. Pro gradu -tutkielma. 

 

Hoikkala, Tommi 2019. Esipuhe. Teoksessa Jenni Lahtinen (toim.) "Mikä ois mun juttu" – 

nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Purkutalkoot-hankkeen 

loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2019:86. 

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 

sr. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 

 



 
78 
 

Jyväskylän yliopiston kirjasto (OSC) 

 Kasvatustieteiden laitos 

  Irina Lepistö, 1999. Naisena miesten maailmassa. Pro gradu -tutkielma. 

 

Karelia-ammattikorkeakoulu (Theseus) 

 Sairaanhoitajakoulutus 

  Laura Sirén, 2019. Hoitotyön sukupuolittuneisuus ja sen vaikutus työilmapiiriin.  

  Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö. 

 

Kuuva, Sari 2018. Ruumiillinen tieto sairaalaympäristössä: Valokuvia suomalaisista 

mielisairaalahistoriikeista. Referee-artikkeli. Ennen ja nyt, historian tietosanomat 2018 (4). 21–

32. 

 

Lahtinen, Jenni, Hoikkala Tommi, Aapola-Kari Sinikka 2019. Johdanto. Teoksessa Jenni 

Lahtinen (toim.) "Mikä ois mun juttu" – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien 

kehyksissä. Purkutalkoot-hankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 

julkaisusarja, 2019:86. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Opiskelun ja 

koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 11–16. 

 

Luhtala, Johanna & Manninen Markus 2006. Hel SS Tilkka. Tilkka Rakennushistoriaselvitys. 

Arkkitehtitoimisto Schulman Oy. 

 

Lämsä, Anna-Maija, Kangas Emilia, Hirvonen Petri, Heikkinen Suvi, Biese Ingrid & Hearn Jeff 

2014. Naisten johtamisuriin kohdistuvat stereotypiat. Hallinnon tutkimus 33 (4). 332–351. 

 

Lämsä, Anna-Maija, Jyrkinen Marjut, Heikkinen Suvi 2012. Women in Managerial Careers. 
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