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• Uusi luonnonsuojelualue Päijät-Hämeen keskussairaalan viereen                                                                   

• Lahden luonnonsuojeluvalvoja Asko Riihelä kontaktoi toimijoita

• Mukaan lähtivät Phhyky, LAMK, Luonnonvarakeskus ja Aalto-yliopisto

• Terveysmetsän kohderyhmän ja terveysmetsälle sopivan alueen määrittäminen, konseptin luominen ja 

yleissuunnitelman muodostaminen terveysmetsälle.

• Kintterön terveysmetsähankkeen ohjausryhmän kokoonpanossa mukana Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän (PHHYKY), Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK/LAB) sekä Tapio. 



PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36095

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36095


PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄDiplomityö 2018
Ina Westerlund



PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄDiplomityö 2018
Ina Westerlund



PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄDiplomityö 2018
Ina Westerlund



PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄDiplomityö 2018
Ina Westerlund



PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Elämyskeidas
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Yhteistyö taiteilijoiden kanssa

• Lahden Taiteilijaseuralle Suomen Kulttuurirahaston 

Päijät-Hämeen rahastolta 5000€ avustus 

puuveistospuiston perustamiseen

• Teoksissa huomioidaan erilaisia näkökulmia ja kokijoita

• Veistospuisto suunnattu Phks:n asiakkaille, heidän 

omaisilleen, sairaalan henkilökunnalle, alueen asukkaille 

(mm. päiväkoti, palvelutalot, koulut), sekä retkeilijöille ja 

matkailijoille

• Veistospuisto on esteetön ja maksuton

• Heinäkuussa 2019 workshop: paikan päällä tehtiin 

puuveistoksia terveysmetsän sisääntulon tuntumaan

• Puuveistokset luonnossa eivät ole ikuisia

- puuveisto-workshopista vuosittainen tapahtuma

- ylläpitää terveysmetsän sisäänkäyntiä elävänä                       

- johdattaa ihmisiä taiteen keinoin kulkemaan myös 

syvemmälle metsään luonnonsuojelualueelle

• Tavoitteena on myös paikallisen ympäristötaide- ja 

kesänäyttelyperinteen elvyttäminen. 
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Missä mennään nyt?

• Psykiatrian ohjatut ulkoilut, teoksien valokuvaus →

keskustelun aiheita + taiteen kokemus

• Kävelyistä hyviä kokemuksia 

• Potilaille taiteen keinoin vaihtelua osastoarkeen 

• Yhteisötaiteilijan vetämänä lisäulottuvuutta

• Tekeillä taiteilijan johdolla veistospuiston kartta, 

jossa reitti + perustiedot teoksista: potilaille 

havainnointia tukeva väline johon he täydentävät 

omia tuntemuksia ja vaikutelmia

• Potilaiden omia teoksia, yhteisötaideteos?

• Herättänyt mielenkiintoa asukkaissa

• Läheinen päiväkoti hyödyntänyt terveysmetsää 

• Henkilökuntaakin käynyt metsään tutustumassa 

vapaa-ajalla
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H2020

• Green Routes

- EU:n Horisontti2020-ohjelman hanke

- tavoitteena on kasvattaa kaupunkien osaamista

luonnon erilaisten hyvinvointivaikutusten

hyödyntämiseen osana kaupunkisuunnittelua, 

päähakijana Limerickin yliopisto

• Lahden osalta hanke kohdentuu Kintterön terveysmetsän 

toteutukseen ja yhteistyöhön sen eri hyödyntäjien kanssa.

- luodaan Kintterön terveysmetsän käyttöön

liittyvä toimintamalli yhteistyössä Phhykyn

kanssa 

- toteutetaan tarvittavat investoinnit ja hankinnat

alueen reitteihin ja rakenteisiin


