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Oikeuslääketieteen laitos on yksi Helsingin yli-
opiston lääketieteellisen tiedekunnan laitoksista.
Se sijaitsee Helsingin Ruskeasuolla (Kytösuontie
11). Tieteellisen tutkimuksen ja erilaisten koulu-
tusten lisäksi laitoksessa tehdään yhteiskunnallise-
na palvelutoimintana oikeuslääketieteellisiä ruu-
miinavauksia ja erilaisia määrityksiä, analyysejä ja
tutkimuksia.

Oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa selvi-
tetään vainajan kuolemansyy. Omaiset voivat tul-
la katsomaan vainajaa. Vainajat ovat joko
teräsla- vetilla tai arkussa. Laitos suosittaa vainajan
kat- somista vasta sen jälkeen, kun ruumiinavaus
on tehty, vainaja on siistitty ja hänet  on pantu
arkkuun.

Opaste aulassa.

Vierailuja varten laitoksen kellarikerroksessa on kaksi huonetta, joita kutsutaan kappeleiksi.
Näissä huoneissa omaiset voivat nähdä vainajan yleensä viimeisen kerran. Tällaisia tilaisuuk-
sia on lähes päivittäin. Kappeleissa voidaan järjestää myös uskonnollisia seremonioita kuten
vainajan hautaan siunaaminen ja uskonnottomiakin seremonioita. Vainajan hautaan siunaami-
sia on harvemmin, noin 5-10 kertaa vuodessa.

 

Minkälaisia kappelit ovat? Isompi kappeli on käytävästä liukuovella erottuva, suorakaiteen
muotoinen, noin 5,5x4 metrin kokoinen, ikkunaton huone. Tila on ilmeeltään kristillinen. Sen
päädyssä on seinään kiinnitetty, musta, 40 mm:n lattaraudasta valmistettu 47 cm leveä ja 140
cm korkea risti. Huoneen pitkällä seinällä on rinnakkain kolme taulua, kunkin leveys 60 cm ja
korkeus 87 cm. Tauluissa on kuva-aiheina muun muassa enkeleitä ja ristejä. Ne vaikuttavat
selvästi kristillisiltä. Tilassa on myös sähköurut, Raamattu, virsikirjoja sekä hiekka-astia ja
lapio vai-najien kristillistä hautaan siunaamista varten. Neutraaliksi voitaneen luonnehtia
kynttiläjalkaa ja kynttilää, joka on sytytetty palamaan, kun vainajaa katsotaan. Tilassa on kuusi
tuolia, mutta joitakin lisätuoleja on mahdollisuus saada tarpeen mukaan.



Pienempi kappeli on aivan
isomman vieressä ja samanta-
painen. Myös sen päädyssä on
edellä kuvattu risti. Pitkällä
seinällä on enkeliä ja naista
esittävä teos. Myös tässä kap-
pelissa on tarpeistona Raamat-
tu ja virsikirjoja sekä kynttilä-
jalka ja kynttilä.

Kimmo Sundström
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