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Diplomityöni on suunnitelmapainotteinen työ, jossa 
suunnittelun kohteena on Sodankylän uusi hyvinvointi-
keskus ja uusi asuinalue, jonne uusi hyvinvointikeskus 
sijoittuu. Pääpainona on näiden kahden edellä mainitun 
muodostama kokonaisuus, sekä hyvinvointikeskuksen 
luonnossuunnitelma. Kokonaisuuden kantavia teemoja 
ovat arktisuuden ohella hyvinvointi ja puu- ja hybridi-
rakentaminen. Suunnitelman taustalla on Christian Nor-
berg-Schulzin Genius Loci – Towards a phenomenology 
of architecture (1980) –teokseen pohjautuva ajatus, jonka 
mukaan merkityksellinen elinympäristö luo perustan ih-
misen hyvinvoinnille. Merkityksellisellä elinympäristöllä 
tarkoitetaan muun muassa arkkitehtuuria, joka perustuu 
paikan hengen ymmärtämiselle.

Työ on toteutettu Sodankylän arktinen puurakentaminen 
–hankkeelle. Suunnitellusta asuinalueesta olisi tarkoitus 
tulla hankkeelle aluerakennuskohde ja hyvinvointikes-
kuksesta hankkeen varsinainen pilottikohde. Suunnitel-
massa paneudutaan asuinalueen, hyvinvointikeskuksen 
ja ympäröivän kontekstiin muodostaman laajan kokonai-
suuden suunnitteluproblematiikkaan. Lisäksi pohditaan 
arktisen asuinalueen suunnitteluun liittyvien näkökohti-
en ohella nykyaikaisen hyvinvointikeskuksen tärkeimpiä 
ominaisuuksia ja suunnittelussa huomioon otettavia seik-
koja. Alueen analyysissä pyritään ymmärtämään paikan 
henkeä syvällisesti, jolloin on mahdollista luoda merkityk-
sellistä elinympäristöä. Hyvinvointikeskuksen toimintaan 
liittyvässä analyysissä pureudutaan nykyaikaisen tervey-
denhuollon rakennuksen tärkeimpiin ominaisuuksiin.

Lopputuloksena syntyy moninaisten lähtötavoitteiden 
synteesinä suunnitelma eheästä asuinalueen ja hyvinvoin-
tikeskuksen muodostamasta kokonaisuudesta. Kokonais-
suunnitelman lisäksi suunnittelua jatketaan tarkempaan 

mittakaavaan hyvinvointikeskuksen osalta, jolloin voi-
daan varmistua, että keskuksen toiminnan vaatimukset 
tulevat huomioiduksi aluesuunnitelmassa. Suunnitelmas-
sa on havainnollistettu nykyaikaisen hyvinvointikeskuk-
sen tärkeitä piirteitä, kuten sijoittumista normaalin elä-
män keskelle, jolloin potilaat eivät ole eristettynä muusta 
maailmasta ja hoitotulokset ovat näin paremmat.

Työn rakenne koostuu kolmesta pääkohdasta, joista en-
simmäisessä, johdannossa taustoitan työtä kertomalla 
työn taustalla olevista hankkeista ja lähtökohdista sekä 
kuvaan työskentelyprosessin kulkua. Toinen osa koostuu 
luovan prosessin tarkemmasta kuvauksesta, jossa kuvaan 
eri vaiheissa tehtyä työtä analyysistä tavoitteiden asetta-
misen kautta ideointiin. Kolmas osa käsittelee syntynyttä 
suunnitelmaa ensin aluetasolla ja sitten rakennuksen ta-
solla. 

Tiivistelmä
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Abstract

My diploma thesis is design oriented. The subject of 
the thesis is the new wellness center for municipality of 
Sodankylä, and a new residential area where the wellness 
center is located. Main focus is on the entirety formed 
by the wellness center and the residential area, as well 
as on the design of the wellness center. Leading themes 
of the whole are, besides arctic environment, welfare 
and wooden and hybrid construction. The basis of the 
plan is formed by idea based on the book Genius Loci, 
Towards a Phenomenology of Architecture by Christian 
Norberg-Schulz (1980) whereby meaningful environment 
creates the foundation for human welfare. Meaningful 
environment consists among other things of architecture 
that relies on the spirit of the place.

Thesis is executed for the project called Arctic Wooden 
Construction of Sodankylä (Sodankylän arktinen 
puurakentaminen). The residential area planned in this 
thesis is intended as a housing estate for the project while 
the wellness center is the actual pilot scheme. Main focus 
on the design is on the planning problematic of the large 
entirety formed by residential area, welfare center and the 
surrounding context. Besides that, the aspects concerning 
of planning an arctic residential area, as well as qualities of 
a modern wellness center and matters taken into account 
in the design process are discussed. In the analysis of 
the design area, the aim is to understand the spirit of the 
place profoundly at which time it is possible to create 
meaningful environment. In the analysis concerning the 
operation of the welfare center the most important features 
of a modern welfare center are seized. 

As an end result of synthesis of multiple starting goals 
a plan of solid entirety formed by residential area and 
wellness center is born. Besides the master plan design 

is being continued into a more accurate scale on the part 
of the wellness center, when it can be made sure that the 
demands of the operation of the center are taken into 
account in the masterplan. The important features of a 
modern wellness center are illustrated in the plan, such 
as location in the middle of normal everyday life in which 
case the patients aren´t being isolated from the rest of the 
world resulting in better curing results.

The structure of the thesis is formed by three main parts. 
In the first one, the introduction, I describe the background 
of the thesis by narrating the projects and starting points 
behind the thesis and describing the working process. 
The second part consists of more accurate description of 
the creative process, in which I describe the work done 
in different phases from analysis through setting design 
goals ending up in ideation. The third part discusses the 
born design first in the scale of the master plan focusing 
then on the building design scale.
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Tämä diplomityö on toteutettu pääasiassa kevättalven ja 
kesän aikana 2016. Työ on tehty tilaustyönä Sodankylän 
arktinen puurakentaminen –hankkeelle(SAP), joka on Eu-
roopan aluekehitysrahaston, Sodankylän kunnan ja pai-
kallisten yritysten rahoittama kehittämishanke vuosina 
2015-2016. Olen diplomityöprosessin aikana työskennellyt 
hankkeen työntekijänä yhteensä kolmen kuukauden ajan 
kevään 2016 aikana suunnitelmia työstäen ja muuna aika-
na täydentänyt diplomityötäni taustoittavalla ja suunnit-
telutyötä tukevalla kirjallisella aineistolla. Haluan kiittää 
Sodankylän kuntaa ja projektissa osallisena olleita henki-
löitä tästä mahdollisuudesta sekä siitä, että olette antaneet 
hedelmällisen työskentely-ympäristön diplomityölleni. 

Lopputuloksen toivon auttavan tulevaisuudessa Sodan-
kylän kuntaa suunnittelun kohteena olevan Kamauksen 
alueen jatkokehittelyssä sekä lähivuosina toteutettavan 
uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelussa ja valmiste-
lussa. Lisäksi toivon suunnitelman auttavan osaltaan SAP 
–hankkeen tavoitteiden, kuten puurakentamisteollisuu-
den elpymisen Sodankylässä ja lähialueilla, täyttymistä. 
Hankkeen tavoite, että Sodankylästä voisi tulevaisuudes-
sa tulla arktisen puurakentamisen kansainvälinen edellä-
kävijä ja että paikalliset yritykset tuottaisivat lappilaises-
ta puusta valmistettuja rakentamisen ratkaisuja vientiin 
maailman arktisille alueille ja muuallekin, tuntuu erittäin 
inspiroivalta ja toivottavalta kehitykseltä Lapin tulevai-
suutta ajatellen. Uskon että laadukkaalla arkkitehtuurilla 
tulee olemaan suuri rooli näissä edellä mainituissa tule-
vaisuuden projekteissa, koska hyvää ympäristöä luomalla 
voidaan taata Lapin kehitykselle suotuisat puitteet jatkos-
sa.
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1  Johdanto

Sodankylä tarvitsee lähivuosina uuden hyvinvointikes-
kuksen vanhan, alun perin 1960-luvulla rakennetun ja 
huonoon kuntoon toiminnallisesti ja teknisesti päässeen 
terveyskeskuksen tilalle. Suomessa ja globaalisti vallit-
sevan kehityksen mukaisesti Sodankylässäkin aiotaan 
liittää terveyskeskukseen terveydenhuollon palveluiden 
lisäksi myös muun muassa niin sosiaalihuollon, mielen-
terveyden kuin suun terveydenhuollon palveluita, jolloin 
aletaan puhua hyvinvointikeskuksesta. Keskittämisellä 
haetaan taloudellisten hyötyjen ohella myös asiakasko-
kemuksen parantamista: kaikki hyvinvointiin liittyvät 
palvelut löytyisivät tulevaisuudessa yhdeltä luukulta. 
Samalla Suomessa on ollut ja on edelleen meneillään so-
siaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus), jon-
ka tavoitteena on turvata kaikille suomalaisille yhtäläiset 
mahdollisuudet terveydenhuollon palveluiden saatavuu-
delle. Väestö vanhenee kiihtyvällä tahdilla yleisesti, mutta 
kuten Sodankylässä, äkilliset uudet työperäiset muutot 
voivat vaikuttaa tähän trendiin. Edellä mainitut seikat 
monien muiden ohella ovat valmistelutyössä huomioita-
via epävarmuutta aiheuttavia asioita kun ennakoidaan tu-
levaisuuden hyvinvointikeskuksen tarpeita. Samalla kun 
terveyskeskuksista aletaan puhua hyvinvointikeskuksina 
niiden laajentuneen palvelutarjonnan takia, on taustalla 
myös tarkoitus profiloida perusterveydenhuoltoa uuden-
laiseksi mielikuvaltaan. Palveluiden käyttämiseen pitäisi 
olla matala kynnys, jolloin pääpaino hyvinvointikeskusten 
toiminnassa olisi entistä enemmän ihmisten hyvinvoinnin 
ja terveydentilan ylläpitämisessä. Nykyään liian usein ha-
keudutaan hoitoon vasta siinä vaiheessa kun muita vaih-
toehtoja ei todellakaan enää ole. Terveydenhuoltoon ja sen 
rakennuksiin liittyy perinteisesti vahva negatiivinen mie-
likuva, ja ehkä siksi niihin ei haluta hakeutua vasta kuin 
viimeisessä hädässä. 

Myös sote-uudistus tähtää osaltaan tämän vallitsevan 
tilanteen muuttamiseen. Pienempien alueellisten hyvin-
vointikeskusten tehtävä tulevaisuudessa tulee entisestään 

korostumaan ennalta ehkäisevässä hoidossa sekä valista-
jana hyvinvointiin liittyvissä seikoissa. Erikoissairaanhoi-
don palvelut keskittyvät suurempiin keskussairaaloihin, 
joissa ihminen käy tarvittaessa saamassa korkealuokkais-
ta, tehokasta ja viimeisimmän tiedon mukaista hoitoa. 
Kuntoutus voi myös tapahtua hyvinvointikeskuksissa. 
Tämä on suuri mahdollisuus ajatella hyvinvointikeskus-
ten konsepti täysin uudella tavalla. Millaista muuta toi-
mintaa, kuin edellä mainitut perinteiset sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelut, uusissa hyvinvointikeskuksissa 
voitaisiin järjestää? Millaisia nämä uudet rakennukset ovat 
luonteeltaan ja yleiseltä atmosfääriltään? Arkkitehtuu-
rilla ja maankäytön suunnittelulla on tärkeä rooli tule-
vaisuuden terveydenhuollon rakennusten profiloimises-
sa. Hyvinvointikeskusten arkkitehtuuri ei tarvitse, eikä 
myöskään saa olla niukkuuteen ja ankeuteen perustuvaa, 
kuten perinteisissä terveyskeskuksissa tuntuu usein ole-
van, vaan sen täytyy olla kutsuvaa ja laadukasta, kuten 
tärkeillä julkisilla rakennuksilla yleensäkin. Maankäytön 
suunnittelulla puolestaan voidaan vaikuttaa siihen, mihin 
hyvinvointikeskuksia sijoitetaan. On alettu huomata, että 
parhaat hoitotulokset saavutetaan kun potilaita ei eristetä 
pois normaalielämästä, vaan päinvastoin tuodaan heidät 
elämän keskelle, jolloin potilaan motivaatio sekä mahdol-
lisuudet tervehtyä kasvavat huomattavasti (Kjisik 2014: 
17). Maailmalla vallitsevan megatrendin mukaan uusien 
terveydenhuollon rakennusten paikka on kaupunkikuval-
lisesti keskeisillä paikoilla, jolloin ne voivat saada sellai-
sen arvon, joka niillä tärkeinä julkisina rakennuksina kuu-
luisikin olla. Sijoittamalla terveydenhuollon rakennukset 
hyvin saavutettaville, näkyville ja keskeisille paikoille 
sekä panostamalla niiden laadukkaaseen ja ilmeeltään 
houkuttelevaan arkkitehtuuriin tuetaan erinomaisesti 
myös tavoitetta terveydenhuollon ennaltaehkäisevästä ja 
valistavasta tehtävästä.

Sodankylän kirkonkylällä eli keskustaajamassa on tällä 
hetkellä pulaa asunnoista johtuen pääasiassa kaivostoi-
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minnasta kunnan alueella. Sodankylään kaavaillaan tällä 
hetkellä lähivuosina alkavaa uutta mittavaa kaivoshan-
ketta, joka toteutuessaan voisi kasvattaa keskustaajaman 
väkilukua huomattavasti. Jos näitä uusia investointeja ei 
synny, yleinen kehitys koko Sodankylän kunnan väkilu-
vussa on lievästi laskeva, kuten monien pienempien paik-
kakuntien kohdalla tänä päivänä. Keskustaajaman väki-
luvun odotetaan sen sijaan nousevan joka tapauksessa, 
johtuen kunnan alueella sijaitsevien pienempien kylien 
asukkaiden muuttaessa joko työn tai vanhuuden vuoksi 
keskustan tuntumaan. Asuntoja siis tullaan tarvitsemaan. 

Sodankylän arktinen puurakentaminen –hankkeen tulok-
sena pyritään toteuttamaan keskustan tuntumaan uusi 
asuinalue, joka toimisi pilottialueena paikallisten yritys-
ten toteuttaman arktisen puurakentamisen kehittämises-
sä. Uusi hyvinvointikeskus myös sijoittuisi tälle uudelle 
alueelle, ja olisi samalla arktisen puurakentamisen var-
sinainen pilottikohde. Näin meneteltäessä Sodankylään 
saadaan uusi hyvinvointikeskus, joka nykytrendien mu-
kaisesti sijoitettaisiin keskeiselle ja elävälle paikalle. Yksi 
tärkeistä tavoitteista uudelle hyvinvointikeskukselle näin 
sijoittuessa on sen toimiminen Sodankylän ja arktisen 
puurakentamisen käyntikorttina Sodankylässä vieraile-
ville ihmisille. 

Puurakentaminen, ja arktinen sellainen, tuntuu varsin 
luontevalta kehitykseltä Lapin teollisuutta ajatellen. Puu 
on paikallinen ja uusiutuva materiaali, joka on paitsi omi-
naisuuksiltaan, kuten ulkonäöltään ja mielikuvaltaan ih-
misille yleensä mieluinen, sillä on myös useiden tutkimus-
ten mukaan restoratiivisia vaikutuksia luonnon tapaan. 
Lisäksi puu on ajankohtainen materiaali sen ekologisuu-
den vuoksi. Nykyään Suomen rakentamismääräyksissä 
lähdetään siitä, että kansainvälisiin päästötavoitteisiin 
päästään rakentamisen osalta eristystä ja talotekniikkaa 
lisäämällä, joka ei ota lainkaan huomioon rakennuksen 
koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä tai rakennusmate-

riaalien ekologisuutta. Uusimpien huhujen mukaan tähän 
kuitenkin on tulossa muutos, joka edesauttaa puun käyt-
töä entistä enemmän. Myöskään nykyisissä määräyksissä 
ei huomioida sitä seikkaa, että nykyaikainen seinäraken-
ne, vaikka onkin hyvin toimiva, on myös erittäin herkkä 
vaurioille ja virheille käytön ja rakentamisen aikana. Puu 
on uusiutuva materiaali, jota on käytetty perinteisessä ra-
kentamisessa Suomessa ja Lapissa kautta aikojen. Näin 
ollen se on hyvin varmatoiminen, joka osaltaan edesaut-
taa ekologisuuden tavoitteen saavuttamista pidentämällä 
rakennusten käyttöikää.

Olen aiemmalta koulutukseltani puuseppä, ja maisterivai-
heessa olen keskittynyt rakennussuunnittelun kursseihin, 
joissa harjoitustöiden suunnitelmat ovat olleet pääasiassa 
puurakenteisia rakennuksia. Opintojen lomassa olen ollut 
työelämässä arkkitehtitoimistossa, jossa olen ollut teke-
misissä suurimittakaavaisen julkisen hirsirakentamisen 
kanssa. Muun muassa näistä syistä kiinnostuin Sodanky-
län arktisesta puurakenteisesta hyvinvointikeskuksesta 
diplomityöaiheenani. Koin että minulla voisi olla asialle 
annettavaa ja toisaalta hyvä mahdollisuus lisätä tietoani 
puurakentamisesta. Suunnitelmaan sisältyy myös alue-
suunnitelman laatiminen. Tuntui kiinnostavalta ja haasta-
valta, mutta lopulta mukavalta ja palkitsevalta palata pa-
rin vuoden tauon jälkeen myös yhdyskuntasuunnittelun 
mittakaavaan. 

Olen pyrkinyt jakamaan ajankäyttöni ja painotuksen työs-
sä siten, että pääpaino on nykyarkkitehtuurin aineryh-
mään kuuluvalla hyvinvointikeskuksen suunnitelmalla 
(n. 2/3 työstä) ja tärkeänä mutta pienempänä osana dip-
lomityötä toimii yhdyskuntasuunnittelun aineryhmään 
kuuluva aluesuunnitelma (n. 1/3 työstä). Suunnitelmapai-
notteinen diplomityöni on aiheeltaan laaja, minkä vuoksi 
olen halunnut paneutua kaikkein eniten hyvinvointikes-
kuksen ja asuinalueen muodostaman suuren kokonaisuu-
den problematiikkaan, ja pitäytynyt näin ollen suunni-

Kartta Pohjois-Suomesta
(Yleiskarttarasteri 1:2000 000)

telmien mittakaavan osalta luonnosmaisella tasolla. Olen 
pyrkinyt tehtävän laajuudesta ja monista lähtötavoitteista 
huolimatta pääsemään eheään lopputulokseen kokonai-
suuden kannalta. Tällaisesta tarkastelusta on ollut myös 
Sodankylän kunnalle kaikkein eniten hyötyä heidän miet-
tiessään uuden alueen rakentumista kokonaisuutena sekä 
uuden hyvinvointikeskuksen hankintaprosessin ollessa 
käynnissä. Suunnittelun tueksi olen perehtynyt kirjal-
lisuuteen, joka on liittynyt aiheeseen sekä kiinnostanut 
minua muuten liittyen arkkitehtuurin tekemiseen. Kirjal-
lisuuden tehtävänä on ensisijaisesti ollut toimia inspiraati-
on lähteenä sekä apuna hyvän arkkitehtuurin tekemiseen 
liittyvän problematiikan ymmärtämisessä, eikä niinkään 
konkreettisten ratkaisujen lähteenä. 

Kokonaisuuden kantavaksi teemaksi muodostui suun-
nittelutyön lähtöasetelmien perusteella hyvinvointi. 
Kirjallisuuteen tutustumisen ja omien painotusteni (ark-
kitehtuurin tekemisen suhteen) avulla suunnitelman 
lähtökohdaksi muodostui ajatus, jonka mukaan ihmisen 
hyvinvoinnin perustana on merkityksellinen elinympä-
ristö. Merkityksellinen elinympäristö, joka koetaan myös 
miellyttävänä, taas koostuu merkityksellisistä paikoista. 
Myös hyvinvointikeskukseni arkkitehtuuri perustuu sa-
mankaltaiselle ajatukselle siitä, että hyvä arkkitehtuuri on 
itsessään parantavaa. 

Kuvaan johdannon seuraavissa osissa lähtötilannetta ja 
taustalla olevia hankkeita seikkaperäisemmin sekä työs-
kentelyprosessia, jonka tuloksena diplomityöni on synty-
nyt. Taustalla olevien hankkeiden kuvauksen yhteydessä 
pyrin selventämään sitä, millä tavalla ne ovat vaikuttaneet 
diplomityöhöni. Kuvaan työskentelyprosessin osalta lä-
hinnä sitä, millainen yhteistyö minulla on ollut tilaajata-
hon kanssa ja millaisia vaiheita yhteistyön aikana on ol-
lut. Toisessa osassa kerron tehtävään perehtymisestä sekä 
ongelmien analysoinnista ja avaan suunnitteluprosessini 
kulkua analyysistä tavoitteiden kautta ideointiin. Kol-
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mannessa osassa esittelen syntyneen suunnitelman sekä 
kerron miten suunnittelutavoitteet näkyvät tehdyissä rat-
kaisuissa.

Sodankylän arktinen puurakentaminen –hankkeen taus-
talla on ilmastonmuutos ja uusiutuvien luonnonvarojen 
käytön ja kysynnän lisääntyminen globaalisti. Puunkäy-
tön lisäämisellä rakentamisessa on mahdollista pienen-
tää rakentamisen hiilijalanjälkeä (mm. Kuittinen 2014). 
Tulevaisuudessa puurakentaminen voi olla entistä kysy-
tympi tuote, jos puun merkitys hiilinieluna tunnustetaan 
määräyksissä. Puurakentamisesta on mahdollista kehit-
tää tulevaisuudessa merkittävä vientituote Suomelle. La-
pissa puurakentamisella on hyvät vientimahdollisuudet 
lähialueille, sillä arktisen alueen kehittyminen on vilkas-
tunut uusien energia-investointien, kaivoshankkeiden 
ja uusien kuljetusreittien ansiosta. Sodankylässä on ollut 
vahva puurakentamiskeskittymä 1990-luvun lopulla. Par-
haimmillaan puualan yritykset työllistivät pitkälti toista 
sataa henkilöä. Viime vuosina toiminta on hiipunut ja 
ala työllistää enää kolmisenkymmentä henkilöä. Koska 
puurakentamisen odotetaan lisääntyvän tulevaisuudes-
sa, Sodankylän kunta on yhdessä alueen yritysten kanssa 
pohtinut puurakentamisen elvyttämistä paikkakunnalla. 
Kamauksen alueesta toivottaisiin pilottialuetta hankkeel-
le, jossa alueen yritykset voisivat koerakentaa puutuotteil-
laan. Hankkeen pilottikohteeksi on ajateltu Sodankylän 
uutta hyvinvointikeskusta.1 

Aluerakennuskohteeseen haetaan hankkeessa arktisiin 
olosuhteisiin soveltuvia älykkäitä rakenneratkaisuja, hii-
livapautta, ekotehokkuutta ja aktivoidaan näihin liittyviä 

1.1  Diplomityön taustalla olevat 
 lähtöasetelmat

SAP -hanke ja ETTA -tutkimushanke

1. Referoitu Sodankylän arktinen puurakentaminen -hankkeen hankesuunnitelmasta

yritysten tuotekehityshankkeita. Lisäksi hankkeessa on 
tarkoitus tutkia aluerakennuskohteen mahdollisia vaih-
toehtoisia energiaratkaisuja. Tässä tavoitteessa SAP -han-
ke tekee yhteistyötä Vaasan yliopiston Levón-instituutin 
Energiaomavarainen seutu –hankkeen kanssa. Energia-
tuotannon, sekä lämmitys- että sähköenergian osalta ta-
voitteena on, että Kamauksen alueesta tulisi energiaoma-
varainen siten, että alueella sijaitsevat pienvoimalaitokset 
tuottaisivat lähialueelta tuotetusta puupolttoaineesta 
energiaa. Master planin eli kokonaissuunnitelman luo-
minen Kamauksen alueelle kaavoituksen tueksi on yksi 
hankkeen tavoitteista, joka on myös osa diplomityötä-
ni. Edellä kuvatut SAP-hankkeen asettamat lähtökohdat 
muodostavat lähtökohdan myös diplomityölleni.

Julkisen rakennushankkeen ennakoiva tarvesel-
vitys kuntapalveluiden tuottamisen muuttuvassa 
viitekehyksessä(ETTA) –hanke on vuosien 2015-2016 aika-
na Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan ja Thule-
instituutin toteuttama tutkimushanke. Hankkeessa on tut-
kittu ja pilotoitu ennakoivan tarveselvityksen mallia, jossa 
osallistuvan käyttäjän ja asiakkaan näkökulma tuotaisiin 
esiin riittävän aikaisessa vaiheessa julkisen rakentamisen 
suunnitteluprosessissa. ”Pyrkimyksenä on ollut tutkia, 
miten julkisen rakennushankkeen suunnitteluprosessia, 
erityisesti sen varhaista vaihetta, voitaisiin kehittää koh-
ti ennakoivaa yhteistoimintaa. Lähtökohtaisesti kyse on 
siitä, miten kuntien kiinteistöomaisuuden hallinta, käyttä-
jien tarpeet ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen kohtaa-
vat toisensa julkisen rakennushankkeen ydinprosesseissa 
mahdollisimman varhain” (Rönkkö et al. 2016: 2).

ETTA-hankkeessa näkökulmaksi on rajattu sosiaali- ja ter-
veystoimen palvelut. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä 
näihin palveluihin liittyen on useissa sairaanhoitopiireissä 
valmisteilla tai käynnissä mittavia investointeja. Sodan-
kylän kunta on ollut hankkeessa tapaustutkimuksen koh-
teena. Sodankylässä on järjestetty hankkeen aineiston ke-

räämiseksi vuorovaikutteisia suunnittelutyöpajoja, joiden 
avulla ”haluttiin testata ennakoivaa ja osallistavaa tarve-
selvitysmenettelyä osana Sodankylän uuden hyvinvointi-
keskuksen suunnittelua, ja tutkia prosessuaalista ja sidos-
ryhmiä (julkinen, yksityinen, kolmas sektori ja asiakkaat) 
kokoavaa tarveselvitysmenettelyä.” (Rönkkö ym. 2016: 
4) Työpajat nivottiin osaksi Oulun yliopiston arkkiteh-
tuurin tiedekunnan yhdyskuntasuunnittelun opetuksena 
toteutettua kuntasuunnittelun kurssia, jossa hahmoteltiin 
Sodankylän keskustaajaman tulevaa kehitystä 25 vuoden 
aikajänteellä. Työpajoissa eri sidosryhmät saivat tuoda ää-
nensä kuuluville, kun ideoitiin ja kommentoitiin eri näkö-
kohtia työpajoja varten ennalta laadittujen kysymysten tai 
luonnoskaavioiden pohjalta. 

Ensimmäisessä työpajassa eri sidosryhmien kesken kar-
toitettiin muun muassa tulevaisuuden hyvinvointikes-
kuksen lähtökohtia, tavoitteita ja visiota. Aluksi esillä oli 
erilaisia konseptitasoisia vaihtoehtoja, joita työpajassa 
kommentoitiin. Työpajassa myös visioitiin sekä priorisoi-
tiin tulevaisuuden hyvinvointikeskuksen ominaisuuksia 
VTaToU  -luokittelua2 käyttämällä. Välttämättömiksi arvi-
oituihin ominaisuuksiin kuului erityisesti arktisiin oloihin 
sopivat rakentamisen tavat, kuten pitkät räystäät ja harja-
katto. Myös hyvään ympäristöön kiinnitettiin huomiota, 
mikä osoittaa että viihtyisyys ja rakennetun ympäristön 
laatu mielletään välttämättömäksi (Rönkkö et al. 2016: 
27). Tarpeellisena ominaisuutena esiin nousi esimerkiksi 
saavutettavuus ja toimintakonseptina ns. ”kaikki palvelut 
yhdeltä luukulta.” Ilmiasuun ja toiminnallisuuteen liit-
tyi tavoite reiteistä, jolloin välttämättömien kulkureittien 
luonne muuttuisi mielenkiintoisemmaksi ja jopa terapeut-
tiseksi. Myös unelmaominaisuuksiin oli kirjattu joitain 
mukavasti omaa mielikuvitustani herätteleviä ideoita, ku-
ten revontulikatto. 

Toisessa työpajassa käsiteltiin ensimmäisen pohjalta laa-
dittuja viitteellisiä konseptiluonnoksia, joiden pohjalta 

syntyi keskustelua. Työpajojen tulosten pohjalta kehi-
tettiin seuraavaa työpajaa varten synteesisuunnitelma, 
jota työpajassa edelleen käsiteltiin. Lopulta kommenttien 
pohjalta muokattu synteesisuunnitelma laitettiin kunnan 
verkkosivuille kuntalaisten kommentoitavaksi. ETTA-
hankkeen lähtökohta, jossa kuntalaisia haastetaan laajasti 
osallistumaan yhteisin verovaroin kustannettavan julki-
sen rakentamisen kehittelyyn, on erittäin hyvä ajatus.

Sodankylän nykyinen terveyskeskus on alun perin 
1960-luvulla rakennettu ja useampaan otteeseen laajen-
nettu kokonaisuus, joka ei toimivuudeltaan vastaa enää 
nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. Lisäksi rakennuk-
sessa on havaittu pahoja sisäilmaongelmia. Vuonna 2012 
käynnistettiin Sodankylässä tarveselvitys terveyskeskus-
palveluiden järjestämisen vaihtoehtojen selvittämiseksi. 
Selvityksen tuloksena Sodankylän kunnanvaltuusto teki 
päätöksen uusien tilojen rakentamisesta terveyskeskuk-
selle, joka samalla muuttuu hyvinvointikeskukseksi. So-
dankylän hyvinvointikeskuksen alustavan hankesuun-
nitelman (PHK Konsultit Oy, 2013) yhteydessä on tehty 
alustava tilaohjelma, joka on toiminut ETTA-hankkeen 
synteesisuunnitelman pohjana. Tämä tilaohjelma myös 
minulla oli käytössäni aloittaessani suunnittelua. Tilaoh-
jelma kuitenkin oli nimensä mukaisesti alustava, ja siihen 
tuli paljon muutoksia kun matkan varrella keskustelin So-
dankylän perusturvajohtajan Harri Tiuraniemen sekä ter-
veyskeskuksen johtavan hoitajan Maarit Hoppulan kanssa 
hyvinvointikeskuksen tilaohjelmasta. Toinen ongelma ti-
laohjelman kohdalla oli se, että siinä ei tilojen neliömäärän 
ja nimen lisäksi ollut muuta ohjeistusta tilan sijainnin tai 
käytettävyyden suhteen, eikä alustavassa hankesuunnitel-
massa kuvattu kunnolla terveyskeskuksen prosesseja, joi-
ta suunnittelussa lähtötietoina kuitenkin tarvitaan. Nämä 
olen joutunut tässä suunnittelun yhteydessä itse tietoa 
hakemalla ja arkkitehtijulkaisujen referenssikohteita tut-
kimalla erehdyksen ja ymmärryksen kautta selvittämään 
ja keskustelemaan edellä mainittujen hyvinvointikeskus-

2. VTaToU = Välttämätön, Tarpeellinen, Toivottava, Unelma
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hankkeen vastuuhenkilöiden kanssa. 

En ollut itse mukana ETTA-hankkeen työpajoissa lukuun 
ottamatta viimeistä, mutta sain aineiston käyttööni dip-
lomityötä aloittaessani. ETTA-hankkeessa työpajoista 
vastanneen arkkitehtiopiskelija Esko Härkösen työpajoja 
varten toteuttama aiheeseen johdatteleva materiaali, kuin 
myös työpajoista tullut materiaali on ollut arvokkaana li-
sänä perehtyessäni terveydenhuollon rakennusten suun-
nitteluun sekä suunnitellessani hyvinvointikeskusta. Eri-
tyisesti alkuvaiheen ideoinnit ja unelmointi ovat olleet 
hedelmällisiä oman luovan prosessin kannalta. Työpa-
jojen tuloksena syntynyt synteesisuunnitelma on jonkin 
verran auttanut hahmottamaan tilaryhmien keskinäistä 
sijoittumista, tosin siihenkin vain hyvin yleisellä tasolla. 
Synteesisuunnitelmassa esitetty ajatus ns. ”kaikki palvelut 
yhdeltä luukulta” -konseptista on sen sijaan toiminut läh-
tökohtana myös omassa suunnitelmassani.

Syksyllä 2015 Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun 
opetuksena järjestetyn kuntasuunnittelun kurssin koh-
teena oli Sodankylä. Kurssilla pohdittiin laajasti erilai-
sia tulevaisuuden skenaarioita Sodankylälle osallistavan 
suunnittelun periaattein yhteistyössä kuntalaisten kans-
sa. Keskustaajamaa koskevassa kehityskuvatarkastelussa 
pohdittiin laajasti, millaiset puitteet ovat tulevaisuudessa 
tarpeen laadukkaan asuin- ja toimintaympäristön takaa-
miseksi kuntalaisille, yrityksille ja matkailijoille. 
En itse osallistunut kuntasuunnittelun kurssille, mutta 
pääsin oman diplomityöaiheeni varmistuttua mukaan 
kurssille osallistujien kanssa Sodankylään seuramaan 
kurssin kahta viimeistä seminaaria loppuvuodesta 2015. 
Kuntasuunnittelun kurssi tarjosi hyvät lähtökohdat dip-
lomityöni suunnittelulle, sillä siinä kartoitettiin kattavasti 
erilaisia tulevaisuuden skenaarioita Sodankylälle ja asi-

Kuntasuunnittelun kurssi ja yleiskaava

ETTA -hankkeen kaavioita 
hyvinvointikeskuksen toi-
mintakonseptista
(Rönkkö et al. 2016)

Viereinen sivu:
Kuntasuunnittelun kurssin 
opiskelijoiden visioiman ”hy-
vinvointikolmion” luonnos
(Oulun yliopisto, arkkiteh-
tuurin tiedekunta 2015)

oita, jotka vaikuttavat skenaarioiden muodostumiseen. 
Tällaisia ovat muun muassa hyvinvointimatkailun lisään-
tyminen tulevaisuudessa, ja ilmastonmuutoksen myötä 
tapahtuvan pohjoisen laivareitin avautuminen aasiaan, 
joka toteutuessaan voi muodostua tärkeäksi kauppareitik-
si ja johtaa myös Suomen arktisten alueiden uudenlaiseen 
arvoon. Myös keskusta-alueen kyläkuvallinen tarkastelu 
ja mahdollinen tulevaisuuden täydennysrakentaminen 
auttoivat ymmärtämään olemassa olevaa tilannetta suh-
teessa tulevaisuuden näkymiin.  Kuntasuunnittelun kurs-
silla otettiin kantaa tulevaan väestökehitykseen, joka toimi 
pohjana myös omalle työlleni. Kuntasuunnittelun kurssin 
taustatyössä arvioitiin, kuinka suurelle asukasmäärälle 
Kamauksen alue tuli suunnitella. 

Sodankylän kunnalla on ollut useita vaihtoehtoja uuden 
hyvinvointikeskuksen sijoittamiselle, joihin myös kunta-
suunnittelun kurssilla otettiin kantaa. Lopullisessa suun-
nitelmassa esitetty sijoittuminen Kamauksen alueelle toi-
mi myös oman työni lähtökohtana. Kuntasuunnittelun 
kurssilla esiteltiin mielenkiintoinen idea ”hyvinvointikol-
miosta”, jossa nelostien varteen, Jeesiöjoen vastakkaisille 
rannoille Sodankylän keskustan eteläpuolelle muodos-
tuisi alue, joka palvelisi kuntalaisten lisäksi hyvinvointi-
matkailijoita sekä toimisi ikään kuin porttina Sodankylään 
etelästä päin saapuvalle. Hyvinvointikolmio –kokonaisuu-
den muodostaisivat nykyisen urheiluhallin viereen tuleva 
urheilupuisto ja kylpylähotelli sekä Kamauksen alueelle 
tuleva hyvinvointikeskus. Tämä idea herätti kuntasuun-
nittelun kurssin loppuseminaarissa hyvää palautetta osal-
listujien keskuudessa ja niinpä olen ottanut vision myös 
oman työni lähtökohdaksi.

Vuonna 2014 valmistui Sodankylän kirkonkylän osayleis-
kaava, joka on myös toiminut Kamauksen alueen suun-
nittelulle pohjana. Kaavaselostuksessa esitellyt selvitykset 
ovat myös olleet hyödyksi suunnittelualueeseen pereh-
tyessäni. Kaavakartassa suunnittelualue on Jeesiöjoen 
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lounaisrannalla, nelostien varrella sijaitseva alue, joka 
käsittää virkistyskäyttöön tarkoitettujen alueiden lisäksi 
pientalovaltaisen alueen sekä keskustamaiselle asumiselle 
ja palveluille varatun alueen suunnittelualueen kaakkois-
kärjessä. 

1.2  Prosessi

Työni aikana olen tehnyt tiivistä yhteistyötä Sodankylän 
arktinen puurakentaminen –hankkeen projektipäällikkö 
Ville Pyhäjärven kanssa, pitäen hänet ajan tasalla suunni-
telmien kehittymisestä. Toinen henkilö Sodankylän kun-
nasta, jonka kanssa olen käynyt projektin aikana hedel-
mällisiä keskusteluita, on kehittämisjohtaja Jukka Lokka. 
Diplomityöprosessin aikana olen käynyt tähän mennessä 
Sodankylässä Oulun yliopiston järjestämät kuntasuunnit-
telun kurssiin liittyvät käynnit mukaan lukien yhteensä 
viisi kertaa. Tämän lisäksi olen SAP -hankkeen puitteissa 
osallistunut hankkeen järjestämälle puurakentamisen ko-
timaan excursiolle, Vaasan energiaviikoille ja Espoon Fo-
rum Wood Building Nordic -seminaariin.

Sain aiheen diplomityölleni loppuvuodesta 2015 Sodan-
kylän arktinen puurakentaminen –hankkeen hakiessa 
diplomityön tekijää Oulun yliopiston arkkitehtuurin tie-
dekunnan sähköpostilistan kautta. Ilmaisin kiinnostuk-
seni ja sain työn tehtäväkseni. Työn aiheeksi ilmoitettiin 
Sodankylän arktinen hyvinvointikeskus sekä kaavoitusta 
ohjaava masterplan. Suunnitelmassa tuli ottaa ilmoituk-
sen mukaan huomioon monipuolisesti ”innovatiiviset 
rakenneratkaisut (puu-/hybridirakentaminen), älykkäät 
rakenneratkaisut, hiilivapaus sekä ekotehokkuus.” Työn 
pohjana tuli käyttää Oulun yliopiston ETTA –tutkimus-
hankkeen tuottamaa aineistoa hyvinvointikeskuksen toi-
minnallisen konseptin ja tarvekartoituksen osalta. Suun-
nittelualueeksi oli osoitettu Kamauksen alue Sodankylän 
keskustan eteläpuolella Jeesiöjoen, Kittiläntien ja Nelos-

tien rajaamalla alueella. Kamauksen alueesta kerrottiin ta-
voiteltavan tehtävän kuvauksen mukaan puu- ja hybridi-
rakentamisen edelläkävijää ja alueen teemoiksi annettiin 
hiilivapaus, ekotehokkuus ja yhteisöllisyys.

Ensimmäinen käyntini Sodankylässä oli marraskuun 
alussa 2015 Oulun yliopiston kuntasuunnittelun kurssin 
opiskelijoiden kanssa, josta työni tavallaan alkoi. Tapasin 
Ville Pyhäjärven ja kävimme läpi tehtävän sisältöä. Pääsin 
myös tutustumaan suunnittelualueeseen. Seurasin kun-
tasuunnittelun kurssin välikritiikkitilaisuutta, jossa kurs-
silaiset esittelivät valmiit skenaariosuunnitelmansa val-
tuustosalissa paikalla oleville kuntalaisille ja poliitikoille. 
Lisäksi osallistuin ETTA –tutkimushankkeen työpajaan. 
Seuraavan kerran kävin Sodankylässä joulukuun alussa, 
jolloin osallistuin kuntasuunnittelun kurssin loppusemi-
naariin ja kävin taas maastokäynnillä suunnittelualueella-

ni. Kuntasuunnittelun kurssin tekemä taustoitus ja tule-
vaisuuden skenaarioiden visiointi antoivat omalle työlleni 
erittäin hyvän pohjan jatkosuunnittelua ajatellen. Pääsin 
heti hyvin pitkälle vallitsevan tilanteen ja tarpeiden ym-
märtämisessä.

Suunnittelutyön laajuus tuntui jo alkuvaiheessa merkittä-
vän suurelta, joten pohdin alusta alkaen miten rajata työ 
oikein. Annetut tavoitteet olivat moninaisia ja ne koskivat 
asioita liittyen hyvin erilaisiin mittakaavoihin aluesuunni-
telmasta detaljitasolle. Aluetasolla tavoitteet olivat hiiliva-
paudesta ja yhteisöllisyydestä puu- ja hybridirakentami-
sen edelläkävijäksi ja rakennusten tasolla innovatiiviset ja 
älykkäät rakenneratkaisut. Tiesin jo siinä vaiheessa, että 
kokonaisuuden pitäminen eheänä tulisi olemaan haasteel-
lista ja käytettävissä olevan ajan puitteissa kaikkien en-
nakkotavoitteiden uskottava ja perusteellinen tutkiminen 
ei olisi mahdollista. Vaihtoehdoiksi ajattelin että painottai-
sin työn selvästi hyvinvointikeskukseen ja rakenneratkai-
suihin, jolloin alueen yleissuunnitelma jäisi hyvin viitteel-
liselle tasolle, tai toisena vaihtoehtona oli että fokuksena 
olisi iso kokonaisuus, jolloin suunnitelmassa ei mentäisi 
kovin yksityiskohtaiselle tasolle. Käytyäni keskusteluja 
Ville Pyhäjärven kanssa päädyimme siihen että hankkeel-
le ja Sodankylän kunnalle on kaikkein eniten hyötyä alu-
een ratkaisun tutkimisesta laajana kokonaisuutena. Niin-
pä päädyin jälkimmäiseen aiherajaukseen.

Varsinaisesti pääsin käsiksi diplomityöhön vasta vuoden 
2016 alussa jäätyäni opintovapaalle toimistotöistä. Tu-
tustuin ensimmäiseksi joihinkin avainteoksiin, jotka olin 
halunnut lukea jo pidemmän aikaa, kuitenkaan aiemmin 
ehtimättä. Yksi näistä oli Christian Norberg Schultzin 
Genius Loci –teos. Olin halunnut perehtyä kirjaan jo ai-
emmin, koska mielestäni arkkitehtuurin tulisi aina läh-
teä paikasta. Muutenkin arkkitehtuurin syvin olemus on 
määriteltävissä parhaiten fenomenologian kautta. Tästä 
teoksesta syntyi työlle kantava tausta-ajatus, merkityk-

Viereinen sivu:
Kirkonkylän osayleiskaava
(Sodankylän keskustan 
osayleiskaava kartta 1)

Marraskuun päivä suunnitte-
lualueella
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sellinen elinympäristö ihmisen hyvinvoinnin perustana. 
Myös sairaalarakentamiseen perehdyin ensiksi lukemalla 
Hennu Kjisikin väitöskirjan. Vaikka suunnittelun kohtee-
na ei varsinaisesti ollutkaan sairaala, vaan terveyskeskus, 
niin teoksessa on hyvin kuvattu terveydenhuollon ja sen 
rakennusten kehitystä yleisesti. Tutustuin myös joihinkin 
muihin tutkimuksiin, mutta kuten Kjisikin väitöskirjassa-
kin todetaan, monien sinänsä hyvää tarkoittavien tutki-
musten oleellisuus arkkitehtuurille voi olla epärelevanttia 
tai harhaanjohtavaa niiden kulttuurisidonnaisuuden tai 
mittakaavaltaan pienen merkittävyyden takia. Hyvä ark-
kitehtuuri on itsessään parantavaa. Hyvän arkkitehtuurin 
tekemiselle perusteet on luotu jo ensimmäisinä opiskelu-
vuosina ja tutkimusten merkityksen näiden perusteiden 
todistamiseen Kjisik tiivistää seuraavasti: ”On hiukan 
absurdia, että nyt tarvitaankin kokonainen uusi ´näyttö-
perusta´ sairaalasuunnitteluun erikoistuneille arkkiteh-
deille, jotta he voisivat opetella uudelleen ammattinsa 
perusteet” (Kjisik 2006: 106). Tutkimukset voivat olla silti 
hyödyllisiä, ja suunnitteluratkaisut varmasti parhaassa 
tapauksessa perustuvatkin tieteelliseen näyttöön, mutta 
jokaista arkkitehdin tekemää ratkaisua ei luultavasti voi 
eikä tule perustaa tieteellisesti tutkittuun tietoon.

Paikan ja toiminnan analyysin ja suunnittelun tavoitteiden 
asettamisen kautta pääsin varsinaiseen suunnittelutyö-
hön. Aloitin suunnittelun aluesuunnitelmasta, kuitenkin 
samaan aikaan hyvinvointikeskuksen tarpeita analysoi-
den. Olen kehittänyt suunnitelmia pääasiassa itsenäisesti 
Oulussa sekä esitellyt suunnitelmia ja keskustellut niis-
tä Ville Pyhäjärven ja Jukka Lokan kanssa Sodankylässä 
vieraillessani. Helmikuun alussa 2016 oli ensimmäinen 
vierailu, jonka yhteydessä käytiin alueen luonnoksia läpi. 
Saman vierailun yhteydessä tapasin myös terveyskeskuk-
sen johtavan hoitajan Maarit Hoppulan, johtavan lääkärin 
Marianna Plathanin sekä perusturvajohtajan Harri Tiura-
niemen, joiden kanssa kävimme läpi hyvinvointikeskuk-
sen lähtötietoja.

Myöhemmin helmikuussa SAP-hanke järjesti puuraken-
tamisen excursion hankkeen johtoryhmälle sekä mukana 
oleville yrittäjille. Pääsin myös itse osallistumaan tälle kol-
men päivän reissulle, jonka aikana tutustuttiin Pudasjär-
vellä hirsikampukseen, joka oli jo viimeistelytöitä vaille 
valmis, sekä hirsirakenteiseen rakenteilla olevaan palvelu-
taloon. Pudasjärveltä matka jatkui Kuhmoon, jossa meille 
esittäytyi Kuhmon kaupungin puurakentamisen kehitys-
yhtiö Woodpolis ja vierailimme Kuhmo CrossLamin CLT-
tehtaalla. Kuhmosta matka jatkui Lapinlahdelle, jossa 
vierailimme CLT-levyistä suurelementtejä varustelevalla 
Olament Oy:n talotehtaalla. Viimeinen etappi oli Oulussa 
rakennusvalvonnassa, jossa meille esiteltiin ajankohtaisia 
hankkeita sekä Hiukkavaaran uusiutuvia energiaratkaisu-
ja. Excursion viisi-kuusihenkinen kokoonpano (yksi osal-
listujista pääsi osallistumaan vain Pudasjärven kohteisiin) 
sisälsi minun ja projektipäällikön lisäksi yhden talotehtaan 
toimitusjohtajan, kunnallispoliitikon sekä yhden puuteol-
lisuuden monitoimihenkilön, ja tällä porukalla matkan 
aikana syntyikin todella hedelmällistä ja mielenkiintoista 
keskustelua puurakentamiseen liittyen. Yhdessä keskus-
telujen ja kohdevierailujen kanssa matkasta muotoutui 
minulle laaja ja avartava perehdytys puurakentamisalan 
tämänhetkisiin tuuliin Suomessa ja maailmalla.

Seuraavan kerran luonnoksia käytiin läpi maaliskuun 
puolessa välissä Vaasan energiaviikkojen yhteydessä 
pidetyssä palaverissa. Matkan tarkoituksena oli tavata 
Lévon-instituutin Energiaomavarainen seutu -hankkeen 
henkilöitä sekä perehtyä energiaviikoilla energiaratkai-
suihin, joita Kamauksen alueella olisi mahdollista hyö-
dyntää. Palaverissa oli yllättäen läsnä myös energiahank-
keen projektinvetäjän ystävä, arkkitehti Heikki Aitoaho, 
jolta myös kysyttiin mielipidettä diplomityöni aluesuun-
nitelmasta. Tässä vaiheessa aluesuunnitelmani alkoi olla 
jo melkein valmis ja pääsin syventymään pääasiallisesti 
hyvinvointikeskuksen suunnitteluun.

Viereinen sivu:
Joulukuun alussa suunnit-
telualueella oli päästy jo 
moottorikelkkailemaan

Puuexcursiolla tutustuttiin 
Pudasjärven hirsikampuk-
seen

CLT-levyjä Kuhmon tehtaalla

20 21



Sodankylän kunta teetti alkuvuodesta 2016 selvityksen 
uuden hyvinvointikeskuksen sijoitusmahdollisuuksista 
(Sweco, 2016). Selvityksen tuloksia esiteltiin kunnanhalli-
tukselle huhtikuun alussa, jonka jälkeen minua pyydettiin 
myös saapumaan Sodankylään esittelemään tekemääni 
aluesuunnitelmaa ja kertomaan oma mielipiteeni tutki-
mastani Kamauksen sijoitusvaihtoehdosta kunnanhalli-
tuksen kokoukseen. Kokouksen jälkeen kunnanhallitus 
päätti rajata uuden hyvinvointikeskuksen sijaintivaih-
toehdot Swecon selvityksessä esillä olleesta kuudesta kah-
teen, joista toinen oli nykyinen sijainti ja toinen Kamauk-
sen alue, joka oli siis minun suunnitelmani pohjalla myös. 
Hallitus päätti, että Kamauksen alueen soveltuvuudesta 
tehdään vielä lisäselvityksiä. Seuraavassa kokouksessaan 
Sodankylän kunnanhallitus esitti uuden hyvinvointikes-
kuksen sijoittamista Kamauksen alueelle. Kävin tämän 
jälkeen vielä toukokuussa esittelemässä aluetta kunnan-
valtuuston kokouksessa, jossa päätettiin hyvinvointikes-
kuksen rakentamisesta Kamauksen alueelle. Molemmil-
la alueen esittelyreissuilla pääsin keskustelemaan myös 
hyvinvointikeskuksen luonnoksista ensin Maarit Hop-
pulan ja myöhemmin Harri Tiuraniemen kanssa, jolloin 
rakennuksen käyttäjän näkökulma myös työntekijöiden ja 
tilaajan osalta tuli huomioiduksi luonnostelussa. Seuraa-
va reissu oli kesäkuussa Espoon Forum Wood Building 
Nordic -seminaariin, joka oli tarkoitettu hankkeelle ver-
kostoitumista sekä puurakentamiseen liittyvän tietouden 
lisäämistä varten. 

Iso arvo suunnitelmastani Sodankylälle tässä vaiheessa on 
ollut sen toimiminen nimenomaan hyvinvointikeskuksen 
sijoitukseen liittyvän poliittisen päätöksenteon tukena. 
Työssä on tutkittu aluetta laajasti kokonaisuutena ja lisäk-
si sijoitettu sinne hyvinvointikeskus, jonka pohjat on myös 
tutkittu. Hyvinvointikeskus ei valitettavasti lopulta tule 
sijoittumaan aivan sille tontille, johon olen sitä suunnitel-
lut – joka olisi mielestäni ollut ehdottomasti paras sijoi-
tuspaikka keskukselle - johtuen taloudellisista ja aikatau-

lullisista syistä. Vaikka hyvinvointikeskus ei sijoitukaan 
juuri sille tontille, johon minä olen sitä suunnitelmassani 
kaavaillut, voi suunnitelman asettamia kyläkuvallisia pe-
riaatteita silti soveltaa alueen jatkokehittelyssä. Lisäksi 
hyvinvointikeskuksen luonnoksia ja siinä esitettyjä tule-
vaisuuden hyvinvointikeskuksen tärkeitä ominaisuuksia 
voidaan luonnollisesti hyödyntää Sodankylän uuden hy-
vinvointikeskuksen hankinta- ja suunnitteluprosessissa.

2 Tehtävään perehtyminen ja 
 tavoitteiden asettaminen suunnittelulle
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Yksi tärkeä aluesuunnitelmalle annettu tavoite oli eko-
tehokkuus, ja jopa hiilineutraalius. Tämä ei ole diplomi-
työni tärkein painotus, mutta olen perehtynyt aiheeseen 
tutustumalla Kimmo Lylykankaan, Pekka Lahden ja 
Tuukka Vainion Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaa-
voitus –tutkimukseen (2013) pintapuolisesti ja pyrkinyt 
sitä kautta ymmärtämään suurimmat ekotehokkuuteen 
liittyvät asiat, joihin asemakaavoituksella on mahdollista 
vaikuttaa. Tutkimuksen mukaan ”Ilmastonäkökulmasta 
alueiden käytön suunnittelun tavoite on luoda vähäpääs-
töisen elämän puitteet” (Lylykangas et al. 2013: 16). Tämä 
viittaa siihen, että pelkällä asemakaavoituksella ei ole 

mahdollista pakottaa alueen ihmisiä vähäpäästöiseen elä-
mään, vaan päästöt riippuvat paljon myös rakennussuun-
nitteluvaiheessa tehtävistä ratkaisuista ja luonnollisesti 
myös rakennuksen käyttäjien tekemistä valinnoista. Tämä 
tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että asemakaavalla voidaan 
mahdollistaa esimerkiksi aurinkoenergian passiivinen 
hyödyntäminen eteläsuuntauksella, mutta että siitä olisi 
kunnollista hyötyä, täytyy aurinkoenergian passiivinen 
hyödyntäminen ottaa tavoitteeksi myös rakennussuunnit-
teluvaiheessa.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena maankäytön suunnitte-

2.1  Suunnittelualue, Genius loci

ruohonleikkuri, omat kottikärryt, oma komposti, oma 
grillikota yms. Jos näitä omakotitaloja esimerkiksi ryhmi-
teltäisiin siten, että niillä olisi edelleen omat pihat, mut-
ta myös yhteispihaa, voisi siitä seurata paitsi merkittäviä 
synergiaetuja niin tavaroiden kuin tilojenkin määrän suh-
teen, myös huomattavasti rikkaampi sosiaalinen elämä 
yhteisöllisyyden kautta. Kuten muuallakin Suomen maa-
seudulla, myös Lapissa perinteinen maatalon pihapiiri on 
hyvin yhteisöllinen kokonaisuus. Samaa perhettä olevat 
eri sukupolvien edustajat asuivat samoissa rakennuksissa 
ja ulkopuoliset työntekijät olivat myös osa yhteisöä. Piha-
piirin ohella perinteisen suomalaisen kylän kokonaisuute-
na on usein ajateltu olevan myös yhteisö (Kirveennummi 
& Räsänen 2000: 8). Yhteisöllisyyttä nykyaikana voidaan 
tukea järjestämällä asuinalueelle kokoontumismahdolli-
suuksia julkisen tilan muodossa niin ulos kuin sisällekin. 
Rakennusten muodostaessa korttelipihoja ihmiset koh-
taavat paremmin toisensa päivittäisessä arjessaan. Näillä 
kahdella annetulla teemalla on mielenkiintoinen yhteys: 
Yhteisöllisyyttä tukevilla yhteiskäyttöisillä tiloilla voidaan 
myös parantaa tilojen käytön tehokkuutta ja pienentää 
asukaskohtaista tilantarvetta, joka on myös ekotehokasta.  
Yhteisöllisyys on myös osa sosiaalista kestävyyttä, joka on 
ekologisen kestävyyden ohella tärkeä osa yleisempää kes-
tävää kehitystä.

Olen itse kotoisin Rovaniemeltä, josta muutin Ouluun 
aloittaakseni arkkitehtuurin opinnot vuonna 2009. Isäni 
taas on kotoisin Sodankylän kuntaan kuuluvalta Vaalajär-
veltä, ja olen lapsena viettänyt paljon aikaa siellä, ja vie-
tän jonkin verran toki edelleen. Sodankylän kirkonkylällä 
asuu myös muita sukulaisiani, joiden luona olen vieraillut 
paljon elämäni aikana, joten Sodankylä oli jo ennakkoon 
hyvin tuttu paikka minulle. Se, että paikka on entuu-
destaan muusta yhteydestä tuttu, muodostaa kiehtovan 

lussa on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Olemassa 
olevaa yhdyskuntarakennetta tiivistämällä tehostetaan 
olemassa olevan infrastruktuurin ja palveluiden hyödyn-
tämistä ilman henkilöautoriippuvuuden lisäämistä. Ra-
kentamisessa syntyy myös suuria päästöjä maiden vaih-
tamisesta, joten jo kaavoitettavan alueen sijoittaminen 
otolliseen paikkaan liikenteellisesti ja maaperän puolesta 
vaikuttaa kaavan ilmastovaikutuksiin positiivisesti. Myös 
alueen maastonmuodot ja muut ominaisuudet, kuten jo 
rakennetut alueet, tulisi ottaa kaavoituksessa tässä suh-
teessa huomioon. Alueen sijoituksen, keskeiselle paikalle 
palveluiden läheisyyteen, lisäksi voidaan ihmisiä kannus-
taa käyttämään kevyttä liikennettä henkilöauton sijaan 
suunnittelemalla kevyen liikenteen verkosto kattavaksi ja 
houkuttelevaksi.

Asemakaavamääräyksillä voidaan periaatteessa vaikuttaa 
jopa rakennusteknisiin asioihin saakka vaatimalla esimer-
kiksi puun tai jonkin muun vähäpäästöisen materiaalin 
käyttöä rakennuksissa. Tämä kuitenkin herättää usein 
kritiikkiä kilpailuasetelmien vääristämisestä eri rakennus-
materiaalien välillä.  Sodankylän arktinen puurakentami-
nen -hankkeen tapauksessa lähtökohta ekotehokkaalle 
alueelle on hyvä, jos alueen ajatellaan rakentuvan puu- ja 
hybridirakenteisena. Yksi mielenkiintoinen ekotehok-
kuuden kannalta merkittävä asia voi liittyä myös alueen 
viihtyisyyteen ja rakennusten arkkitehtoniseen laatuun: 
hyvästä ympäristöstä ja miellyttäviksi koetuista raken-
nuksista pidetään myös parempaa huolta, jolloin ne myös 
ovat pitkäikäisempiä ja näin ekologisempia.

Toinen annettu teema alueelle oli yhteisöllisyys. Yhteisöl-
lisyyteen liittyen mielessäni oli jo aiemmin pyörinyt ajatus 
siitä, miten tavalliset omakotitaloalueet eivät tue yhteisöl-
lisyyttä parhaalla mahdollisella tavalla. Tuntuu muuten-
kin kummalta, että ihmisillä on pieni oma maa-alue, jonka 
keskellä on pieni oma talo, ja näitä on sitten vierekkäin au-
totien varrella. Jokaisella pienellä pihalla täytyy olla oma 

Suunnittelun vaikutus raken-
tamisen hiilidioksidipäästöi-
hin eri suunnitteluvaiheissa. 
Paras vaikuttavuus (vas.) 
saavutetaan, kun eri suun-
nittelutasoilla toteutetaan 
johdonmukaisesti yhteneväis-
tä näkemystä alueellisista 
päästövähennyskeinoista ja 
tavoitteista 
(Lylykangas et al. 2013)
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lähtökohdan suunnittelulle, sillä mieleen on lapsuuden 
vuosina piirtynyt tietynlainen henki ja atmosfääri, joka on 
nimenomaan paikan kokijan ja käyttäjän näkökulmasta, 
ei lainkaan suunnittelijan. Tästä hengestä voi ammentaa 
todella paljon suunnittelutyössä, vaikka sen lisäksi täy-
tyy luonnollisesti perehtyä paikkaan ja lähtökohtiin myös 
suunnittelijan näkökulmasta. 

Sodankylä on pinta-alaltaan laaja, vajaan 9000 asukkaan 
lappilainen kunta. Sodankylä on ollut sukupolvien ajan 
metsäsaamelaisten markkinapaikka, jossa vuodenaikojen 
mukaan ja riistan perässä kulkeneet ihmiset majoittuivat 
samoille alueille vuosittain. Todennäköisesti 1400-luvul-
la Sodankylä kehittyi vilkkaaksi saamelaiskyläksi. Kesät 
vietettiin perhekunnittain kalastus- ja metsästysmailla, ja 
kylmimmiksi ajoiksi kokoonnuttiin talvikyliin, jollainen 
sijaitsi Sodankylässäkin. Talvikylissä toteutettiin veron-
kanto ja pidettiin markkinoita. Jeesiöjoen ja Kitisen yhty-
mäkohta oli liikenteellisesti otollinen paikka talvikylälle. 
Metsäsaamelaisten pääelinkeinoihin, peuranpyyntiin ja 
poronhoitoon liittyvä vuotuinen kierto oli vielä 1750-lu-
vulla Sodankylässä näkyvissä. 1600-luvun lopulta alkaen 
suomalaiset uudisasukkaat alkoivat hiljalleen levittäytyä 
Lappiin tuoden oman elinkeinonsa, kaskeamiseen perus-
tuvan viljelyn ja karjanhoidon, myös lappalaisten kes-
kuuteen. 1900-luvulle tultaessa karjanhoidosta ja maan-
viljelystä oli tullut alueen pääelinkeino, ja tilojen määrä 
kasvoi. (Huhmo et al. 2012)

Toisen maailmansodan loppuvaiheessa saksalaiset polt-
tivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki kir-
konkylän rakennukset. Säilyneistä rakennuksista tähän 
päivään asti säilyneitä ovat vain Sodankylän 1600-luvulla 
alun perin rakennettu puukirkko sekä 1800-luvulla raken-
nettu uusi kirkko. Sodankylän keskustan rakennuskanta 
on tästä johtuen verrattain uutta. Keskustan taajamakuva 
on jokseenkin rikkonainen; jäsentymätöntä asfalttikenttää 
on todella paljon keskustamaisten liike- ja asuinrakennus-

Toiminnallinen muutos Rakenteellinen muutos Aistiympäristön muutos Merkitysympäristön muutos

Metsästys- ja 
kalastusyhdyskunta 
1600-luvulle asti

> Vuotuiskierto edellyttää laajoja 
pyyntimaita ja siirtymistä elannon 
perässä paikasta toiseen
> Joet ja järvet ovat tärkeitä 
kulkuväyliä vaikeakulkuisessa 
suomaastossa

> Paimentolaisuuden takia 
asumukset ovat väliaikaisia
> Eri aikakausina käytetään samoja 
hyviksi havaittuja 
kausiasuinpaikkoja, nk. kenttiä

> Asuinpaikat eli kentät sijoittuvat 
vesistöjen äärelle
> Peurojen pyyntikuopat näkyvät 
maisemassa
> Seidat, palvonta- ja uhripaikat

> Peuranpyynti edellyttää yhteistyötä => 
kyläyhteisöt ja sosiaaliset kontaktit 
muodostuvat
> Kiertäviltä kauppiailta saadaan 
vaikutteita oman elinpiirin ulkopuolelta
> Shamanismi, pyyntiriitit

Maatalousyhdyskunta 
1600–1800-luvuilla

> Maanviljely ja karjanhoito leviää, 
pyyntikulttuurin merkitys vähenee
> Isojako edistää viljelyä
> Poronhoito elinkeinoksi
> Katovuodet, karjarutot, kulkutaudit

> Kiinteät asumukset, hirsitalot, 
heinäladot, navetat
> Kirkonkylälle rakennetaan 
puukirkko ja myöhemmin uusi 
kivikirkko

> Peltojen raivaaminen avartaa 
maisemaa
> Jokien rantaniityt otetaan 
laidunmaiksi
> Lypsykarja kesäisin 
luonnonlaitumilla

> Metsäsaamelainen kulttuuri katoaa 
uudisasutuksen levitessä
> Kristinusko syrjäyttää pakanuuden
> Sodankylästä tulee itsenäinen 
seurakunta
> Kittilä irtautuu Sodankylästä

1900-luvun alusta 
toiseen maailman-
sotaan asti

> Metsätaloudesta vaurautta ja 
väestönlisäystä
> Kunnallislaki käyttöön
> Peltoala kasvaa
> Liikenneyhteydet paranevat
> Posti, lennätin, puhelin, sairaala, 
apteekki, kansakoulu

> Kirkonkylän painopiste siirtyy 
Kitisen länsipuolelle Rovaniemi–
Sodankylä -maantien valmistuttua 
ja keskittyy teiden risteyskohtaan
> Kirkonkylä tuhoutuu lähes täysin 
Lapin sodassa

> Hakkuut jättävät jälkensä metsiin
> Kirkonkylä kasvaa ja laajenee
> Teiden rakentaminen raivaa 
näkymiä avarammiksi
> Puhelinlangat tulevat 
kirkonkylään ja teiden varsille

> Kirkonkylän merkitys asiointikohteena 
ja kauttakulkupaikkana kasvaa 
liikenneyhteyksien parantuessa
> Savukoski ja Pelkosenniemi irtautuvat 
Suur-Sodankylästä
> Koululaitos alkaa sivistää väestöä
> Tukkilaiskulttuuri rikastuttaa elämää

Jälleenrakennusta ja 
talouden nousua 
1945–1960

> Lapin sodan tuhot
> Jälleenrakennustoiminta
> Väkiluvun kasvu
> Puunkorjuu- ja kuljetus tehostuvat

> Uutta rakennetaan tuhotun tilalle
> Kylämäinen taajamarakenne 
korvautuu kaupunkimaisemmalla 
rakenteella

> Kirkonkylän uusi ilme tuhon 
jälkeen
> Metsätalouden kehittyminen 
vaikuttaa maisemaan

> Sota ja evakkoaika takana => 
tulevaisuus näyttää valoisammalta
> Uudet julkiset rakennukset luovat 
identiteettiä kirkonkylälle

Rakennemuutos ja 
palveluyhteiskunta 
1960–1990

> Maa- ja metsätalous elinkeinona 
vähenee, palvelusektori kasvaa
> Muuttoliike haja-asutusaleilta 
kirkonkylään
> Muuttoliike kunnasta muualle 
Suomeen ja ulkomaille
> Autoistuminen mahdollistaa 
työssäkäynnin taajamassa kauempaa

> Kylät autioituvat
> Asutus keskittyy taajamiin ja 
kulkuväylien varsille
> Kirkonkylässä rakenne tiivistyy ja 
laajenee ulospäin
> Rakentamisen yksikkökoko 
kasvaa kaupallisten ja julkisten 
rakennusten osalta

> Ränsistyviä rakennuksia rinnan 
uudempien kanssa
> Rakentamattomat tontit 
keskustassa vähenevät => katutilat 
selkeytyvät
> Ostosraitin katutila tiivistyy
> Tekojärvet ja vesivoimalaitokset 
muokkaavat maisemaa

> Työttömyys, lamakaudet
> Varuskunnan tulo laajentaa alueen 
merkitystä asukkaille ja muulle Suomelle
> Uudet koulu- ja koulutuskeskittymät 
sekä teollisuus- ja asuinalueet muuttavat 
kirkonkylää entistä 
kaupunkimaisemmaksi

Tietoyhteiskunta 
1990–2015

> Tietotekniikka muuttaa työn 
luonnetta useilla toimialoilla
> Väkiluku kääntyy laskuun
> Väestö vanhenee
> Kaivokset tarjoavat työtä

> Kirkonkylän rakenne jatkaa 
tiivistymistään ja laajenemistaan 
teiden varsille
> Uutta kaupallista ja julkista 
rakentamista

> Rakennuskannan uusiutuminen 
muuttaa kirkonkylän näkymiä ja 
katutiloja

> Tietotekniikka tuo muun maailman 
asiat ja ilmiöt lähemmäs
> Matkailu ja tapahtumat tuovat uusia 
tuulia kirkonkylän elämään
> Kylätoimintaa kehitetään

Lappalaisten kota ja niliaitta

Piirroksen lähde: Johannes Schefferus: Lapponia, latinankielestä käännetty, Arvi A. Karisto Oy 1979 (alkuperäisteos vuodelta 1674) , s. 178

ten väleissä. Sodankylässä on kuitenkin myös joitain ra-
kennusperinnön kannalta merkittäviä rakennuksia, kuten 
Yrjö Lindegrenin suunnittelemat Kitisenrannan koulu ja 
vanha kunnantalo 1950-luvun alusta, arkkitehtien Kaar-
lo Leppänen, Niilo Pulkka ja Pekka Rajala suunnittelema 
linja-autoasema vuodelta 1962, Jouni Koiso-Kanttilan ja 
Kimmo Kuismasen suunnittelema vuonna 1982 valmis-
tunut uusi kunnantalo sekä vuodelta 1689 peräisin oleva 
vanha puinen tukipilarikirkko, joka on yksi Suomen van-
himmista puukirkoista.

Diplomityön kantava ajatus, jonka mukaan ihmisen hy-
vinvoinnin perustana on merkityksellinen elinympäristö, 
pohjautuu Norberg-Schulzin (1980) esittämään tapaan 
ymmärtää arkkitehtuuri fenomenologian kautta. Hän 
pohjaa ajatteluaan saksalaisen filosofin Martin Heidegge-
rin kirjoituksiin ja esittää ihmisen kaikkein perustavanlaa-
tuisimmaksi tarpeeksi kokea olemassaolonsa merkityk-
selliseksi (Norberg-Schulz 1980: 166). Kun elinympäristö 
koetaan merkityksellisenä, ihminen tuntee olonsa kotoi-
saksi, ja luo siten perustan oman elämisensä kokemiselle 
merkityksellisenä. Ympäristö taas koetaan merkitykselli-
senä identifikaation kautta, joka tarkoittaa ystävystymistä 
jonkin ympäristön kanssa. Ihmisen identiteetti taas edel-
lyttää paikan identiteettiä, ja elinympäristö, jolla on vahva 
identiteetti, taas koostuu merkityksellisistä paikoista, joi-
ta syntyy, kun ne ilmentävät paikan henkeä. Tätä kautta 
päästään siis päätelmään, että ihmisen hyvinvoinnin pe-
rustana on merkityksellinen elinympäristö, joka koostuu 
merkityksellisestä arkkitehtuurista. Norberg-Schulzin 
(1980: 52) mukaan arkkitehtuurin tärkein tehtävä onkin, 
luomalla merkityksellistä elinympäristöä, tukea ihmistä 
tällaisen ”eksistentiaalisen jalansijan ” saavuttamisessa. 
Tämä käy hyvin yksiin myös Kjisikin (2009) väitöskirjan 
teesistä, jonka mukaan hyvä arkkitehtuuri on itsessään 
parantavaa.

Kun paikan henkeä analysoidaan, täytyy esimerkiksi kiin-

Viereinen sivu:
Kartta Lapista
(Yleiskarttarasteri 1:1000 000) 

Piirros lappalaisten kodasta 
ja niliaitasta
(Schefferus 1674/1979)

Yrjö Lindegrenin suunnit-
telema Sodankylän vanha 
kunnantalo

Jouni Koiso-Kanttilan ja Kim-
mo Kuismasen suunnittelema 
Sodankylän kunnantalo
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nittää huomiota paikan karaktääriin: ”…millainen on maa 
jonka päällä kävelemme, millainen on taivas päidemme 
yläpuolella, tai yleisesti; millaiset ovat rajat jotka määrit-
tävät paikkaa” (Norberg-Schulz 1980: 14). Tämä on avain 
paikan hengen ymmärtämiseen ja myös olevan tilanteen 
ymmärtämiseen laajemmin. Tähän liittyy paikan fyysis-
ten ominaisuuksien lisäksi paljon muutakin, kuten paikan 
sijainti ympäröivässä kontekstissa, liikenne, toiminnot ja 
ilmansuunnat. Lisäksi sen miettiminen, millainen joku 
on, liittyy myös suunnitteluun, tai kuten Louis Kahn kuu-
luisassa sitaatissaan toteaa: ”Millainen rakennus haluaa 
olla?” Tämä kysymys on valtavan tärkeä arkkitehtonisen 
suunnitelman kehittymisen kannalta, ja siihen liittyy sel-
västi myös eksistentiaalinen ulottuvuus.

Jo hankkeen nimi, jolle diplomityö on tehty, Sodankylän 
arktinen puurakentaminen, johtaa ajatukset sanaan ark-
tinen. Arktisuus minulle merkitsee nimenomaan vuo-
denaikojen selkeää vaihtelua, ja tunnetta siitä, että on 
todellakin maapallon huipulla, siis lähellä napa-aluetta. 
Norberg-Schulzin (1980) mukaan asuminen pohjoises-
sa on ihmisen ja luonnon kanssakäymistä. Ihminen ko-
kee ympäristönsä merkityksellisenä ystävystyessään sen 
kanssa tai samaistuessaan siihen (Norberg-Schultz 1980: 
21). Aurinko paistaa hyvin matalalta ympäri vuoden, eri-
tyisesti talvella, jolloin Sodankylän korkeudella on myös 
noin viikon mittainen kaamos. Talvi on pisin vuodenaika, 
ja lunta on todella paljon. Vaikka luonnonvaloa ei olekaan 
talvella paljoa, tuo valkoinen lumi silti erikoisen kirkkaan 
hohteen ympäristölle. Talvella on paukkupakkasia, jolloin 
hengitys höyryää ja jäähileinen hanki kimaltaa kuun va-
lossa. Tähdet loistavat erityisen kirkkaana taivaalla, sillä 
valosaastetta on ainoastaan kirkonkylän lähellä. Kevät on 
todella aurinkoista ja kirkasta aikaa kun kaamoksen jäl-
keen lisääntyvä auringonvalo moninkertaistuu heijastues-
saan valkoisilta keväthangilta. Kesä on myös erityinen va-
loisuutensa vuoksi ja kestää vain häviävän pienen hetken. 
Syksy on kirpeää väriloiston aikaa luonnon valmistautu-

essa kaamokseen. Tällaiseen ympäristöön Sodankylässä 
elävän on samaistuttava. ”Pohjoisen ihmisen on oltava 
ystävä sumun, jään ja kylmien tuulien kanssa; hänen on 
nautittava lumen narskumisesta jalan alla kävellessään, 
ollessaan sumun ympäröimä hänen on koettava sen ru-
nollinen arvo” (Norberg-Schultz 1980: 21). Tätä arktisuus 
ensisijaisesti tarkoittaa minulle. Heikki Yli-Tepsan laulun 
”Lapille” kaksi ensimmäistä säkeistöä kuvaa Lapin luon-
nolle ominaista henkeä, tai karaktääriä, osuvasti. Myös sä-
vellys on onnistunut.

Tunturituulien kera kuljet, 
edessäs selkosten outamaat

Nuotion lämmössä silmäs suljet, 
ja liron lauleloon saat nukahtaa
Pois kerran poikkesit valtatieltä, 
pois poronpolku sun johdattaa
Jos levon mieleesi löydät sieltä, 

sinun maasi on lapinmaa

On lapin luonnossa lapin taikaa, 
se monet kasvonsa kuvastaa

On suvi sykkivää valon aikaa, 
ken keväthanget voi unohtaa? 

Kun katsot tunturirinteen ruskaa 
mi´ pintaan kaltion kuvastaa

Kun tunnet kaamoksen tummaa tuskaa,
piirtyy sieluusi lapinmaa

Pohjoiseen luonnonympäristöön liittyy tiettyä mystisyyt-
tä. Yllätyksellisiä paikkoja löytyy joka kiven ja kannon ta-
kaa. Sodankylän alue on topografialtaan todella tasaista 
ja maisema on avara jänkien keskellä. Vaarojen sinertävät 
siluetit rajaavat maisemaa kaukaisuudessa. Taivas on laa-
ja. Osayleiskaavaselostuksessa (2014: 48) luontoa kuva-
taan seuraavasti: ”Sodankylä kuuluu Peräpohjola-Lapin 
maisemamaakuntaan ja siinä Aapa-Lapin seutuun. Seutu 
on nimensä mukaisesti soiden maata. Maasto on hyvin 

Viereinen sivu:
Sodankylän vanha kirkko 
säilyi Lapin sodasta, ja on 
paikallaan edelleen
(SA-kuva 2016)

Maatalo Jeesiöjoen varrella
(Suopajärvi 2005)

Aapasuo
(Ruukel 2013)

Sodankylän Nattaset
(Nyman 2010)
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tasaista ja avoimien aapasoiden keskellä vaarat ovat har-
vassa. Kitisen laakso on loivapiirteinen ja leveä. Sodanky-
län kunnan alue on korkeussuhteiltaan pääasiassa muuta 
Pohjois-Lappia tasaisempaa. Erityisesti Kitisen laakso on 
maastonmuodoiltaan hyvin tasaista ja alavaa. Laajasta 
tasaisesta suoalueesta kohoaa vain muutama vaara.” So-
dankylä on kairojen ja erämaiden aluetta. Tyhjää puhdas-
ta luontoa, jota voi hyvin kuvata sanoilla askeettinen ja 
karu, mutta silti uskomattoman herkkä ja kaunis. Tässä 
avarassa maisemassa metsä on eräänlainen turvapaikka. 
Koti taas on suojapaikka laajalta erämaalta: lämmin, kut-
suva ja turvallinen.

Kamauksen alueella sijaitseva suunnittelualue on noin 
kahdenkymmen hehtaarin suuruinen Jeesiöjoen, Kittilän-
tien ja Rovaniementien rajaama alue heti Sodankylän kes-
kustan eteläpuolella. Alue on pääasiassa moreenipohjaista 
kuivaa mäntykangasta, jossa on muutama pieni olemassa 
oleva rakennus. Aluetta rajaavan Jeesiöjoen pohjoispuo-
lella alkaa keskustaajaman asutus ja palvelut ja aluetta 
toiselta puolelta rajaavan Kittiläntien pohjoispuolella on 
omakotitalovaltainen asuinalue, eli suunnittelualue on 
vielä toistaiseksi hyödyntämätön alue kahden rakennetun 
alueen välissä. Alueen rakentaminen näin ollen eheyttää 
osaltaan hajanaista kaupunkirakennetta. Suunnittelualu-
een vastaranta, Jeesiöjoen koillisranta on arvioitu osayleis-
kaavan yhteydessä maisemallisesti arvokkaaksi luonnon-
ympäristöksi. Koillisranta jatkuu etelään, jossa Jeesiöjoki 
ja Kitinen yhdistyvät. Väliin jäävä Pappilanniemi toimii 
virkistysalueena, joka on myös maisemallisesti merkittä-
vä. Alue on kokonaisuudessaan asemakaavoittamaton.
Suunnittelualueella kulkee yksi tie, josta alueelle tällä het-
kellä saavutaan. Metsävainiontie rajaa suunnittelualuetta 
lännestä ja kääntyy lähellä rantaa joen suuntaiseksi. Tien 
varressa on kaksi pientaloa rannan puolella, joista toinen 
on asuinkäytössä. Lisäksi tien varteen sijoittuu varastopi-
ha sekä siellä sijaitseva varastohalli. Alueella on havait-
tavissa polkuja ja yksi merkittävämpi ura, jossa kulkee 

Sodankylän kirkonkylän alue. 
Pohjana ilmakuva
(Ortoilmakuva 2016)

Viereinen sivu:
Kirkonkylän keskustan pal-
veluita. Taustalla ilmakuva
(Ortoilmakuva 2016)
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kelkkareitti talvisin. Alueen halkaisee myös voimalinja, 
joka jatkuu pohjoisesta kohti kirkonkylän keskustaa. Ran-
tametsikkö on tulvavaara-aluetta. Alue on melko tasainen 
yleisilmeeltään, mutta korkeuseroa Kittiläntien risteyksen 
vieressä sijaitsevan alueen korkeimman kohdan ja joki-
rannan välillä on kuutisen metriä. Alueen merkitys mai-
semallisesti on tärkeä, koska se sijaitsee vilkkaan Rovanie-
mentien varrella, sekä Jeesiöjoen rannalla, jolloin aluetta 
tarkastellaan keskustasta päin esteettä joen yli. Näin ollen 
alueen silhuetin ja joelle näkyvän julkisivun merkitys ko-
rostuu. Alueen eteläkärki on kokonaisuudessaan näkyvin 
osa aluetta.

Viereinen sivu:
Suunnittelualueella sijaitsevat 
rakennukset ja reitit. Taustal-
la ilmakuva
(Ortoilmakuva 2016)

Okran värinen piharakennus 
talvisessa metsässä suunnitte-
lualueella

Suunnittelualueen rantaa, 
Jeesiöjoki kiemurtelee kohti 
pohjoista

Kamauksen alue Jeesiöjoen 
vastarannalta nähtynä
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2.2 Hyvinvointikeskus

1900-luvun lopulla Suomessa alettiin rakentaa valtakun-
nallista terveyskeskusverkostoa. Taustalla oli terveyden-
huollon uudistus, jonka tavoitteena oli taata palveluiden 
tasapuolinen saatavuus ja vahvistaa perusterveydenhuol-
toa ja ennalta ehkäisevää terveysneuvontaa (Ihatsu 2014: 
4). Kuulostaa hyvin samankaltaiselta siis kuin parhaillaan 
meneillään oleva sote-uudistus. 1972 voimaan tullut kan-
santerveyslaki velvoitti terveyskeskusverkoston rakenta-
miseen, josta vastuu annettiin kunnille. Terveyskeskuk-
set ovat olleet rakennustyyppinä syntymästään lähtien 
verrattain vähän huomioitu aihealue arkkitehtuurijulkai-
suissa Suomessa, joka on erikoinen asia ottaen huomioon 
niiden runsaan määrään. Terveyskeskusten rakentamisen 
alkuaikoihin sattunut öljykriisi ohjasi voimakkaasti myös 
terveyskeskusten arkkitehtuuria energiatehokkaaseen 
suuntaan.

1960-luvulla havaittuun elintapasairauksista johtuneeseen 
väestön terveydentilan huononemiseen puututtiin säätä-
mällä kansanterveyslaki. Lain toimilla väestön terveyden-
tila saatiin nousuun, mutta myös uudenlaisia, esimerkiksi 
alkoholiin liittyviä elintapasairauksia alkoi ilmetä (Ihatsu 
2014: 9). Väestön eläessä pidempään korostuivat myös iän 
mukanaan tuomat sairaudet. Terveyskeskusten vuode-
osastot alkoivat täyttyä pitkäaikaissairaista vanhuksista, 
mihin ei oltu osattu varautua. Kunnat vastasivat terveys-
keskusten suunnittelusta, mutta suunnittelua ohjasivat ja 
valvoivat eri viranomaiset, kuten lääkintö- ja rakennus-
hallitukset (Ihatsu 2014: 16). 

Terveyskeskusten rakentamisen aikaan myös uskottiin 
vakaasti kehittyneen teknologian ja lääketieteen keinoi-
hin. Aiempina vuosikymmeninä merkittävinä pidetyil-
lä auringonvalon ja raittiin ulkoilman saannilla ei ollut 
enää lääketieteellistä eikä teknistä perustetta. Ne korvat-

tiin keinovalon ja ilmanvaihdon keinoin (Ihatsu 2014: 25). 
Rakennusten tilojen joustavuuteen ja monikäyttöisyyteen 
kiinnitettiin jo tuolloin huomiota. Huoneita mitoitet-
tiin standardisoiduiksi, jolloin useat eri käyttäjäryhmät 
pystyivät käyttämään niitä. 1980-luvun lopulla alettiin 
kiinnittää enemmän huomiota erityisesti vuodeosaston 
potilaiden viihtyvyyteen, joka toteutettiin lisäämällä mah-
dollisuuksia potilaan omaan aktiivisuuteen. Tehokkaan 
hoitoympäristön rinnalle tuli ajatus kodinomaisesta hoi-
toympäristöstä, ja 3-4 hengen huoneista siirryttiin enem-
män 1-2 hengen huoneisiin (Ihatsu 2014: 28). Tehokkuu-
den tavoittelu ohjasi terveyskeskusten rakentamista aina 
1980-luvulle asti, jolloin alettiin keskustella vuodeosasto-
jen laadusta, ja huomattiin että niissä on parantamisen va-
raa. Näkyvin toimenpide oli v. 1985 järjestetty Hausjärven 
terveysaseman ja vanhainkodin suunnittelukilpailu. Uusi-
en ajatusten siirtyminen toteutukseen oli kuitenkin hidas 
prosessi, jota rakentamisen taloudelliset realiteetit myös 
jarruttivat.

Sote-uudistuksen myötä aletaan rakentaa hyvinvointikes-
kuksia, joiden valmistelussa toivottavasti otetaan oppia 
kansanterveyslain aloittamasta terveyskeskusverkoston 
rakentamisesta. Hennu Kjisikin (2009) väitöskirjan yksi 
pääteeseistä on hyvän arkkitehtuurin korostaminen pa-
rantavana elementtinä terveydenhuollon rakennusten 
suunnittelussa. Arkkitehtuurilla voidaan vaikuttaa mo-
ninaisiin seikkoihin terveydenhuollon rakennusten ra-
kentamisessa: potilasosastojen viihtyisyyteen, joka lähtee 
näkymien suuntaamisesta ja toimintojen sijoittamisesta; 
työntekijöiden viihtymiseen ja toisaalta hoitotulosten 
paranemiseen toiminnallisen suunnittelun kautta, sekä 
muuntojoustavuuden mahdollistamiseen riittävän yleis-
pätevien ratkaisujen kautta. Kjisikin (2009) väitöskirjan 
toinen tavoite on nostaa sairaalasuunnittelu uudestaan 
yhtä houkuttelevaksi lahjakkaille nuorille arkkitehdeille, 
kuin se oli Aallon suunnitellessa Paimion parantolan. Tätä 
kautta voitaisiin saada arkkitehtuurin parantava potenti-

aali parhaiten käyttöön. 

Eräs tärkeimmistä ominaisuuksista erityisesti terveyden-
huollon rakennuksien suunnittelussa on Kjisikin (2009: 
116) mukaan ns. future-proofing. Terveydenhuollon ra-
kennusten toiminta muuttuu jatkuvasti verrattain lyhy-
elläkin aikavälillä, noin 10-15 vuoden välein (Terveyskes-
kukset… 1996), joten joustavan käytön mahdollistaminen 
on tärkeää. Tulevaisuuden muutoksiin varaudutaan esi-
merkiksi suunnittelemalla riittävän yleispäteviä ratkaisu-
ja niin rakenteiden kuin huonetilojenkin osalta. Joustava 
säännöllinen rakenne mahdollistaa tilojen helpon muun-
telun tulevaisuudessa. Standardisoimalla huonetiloja 
mitoitukseltaan ja varustukseltaan voidaan niiden käyt-
töastetta lisätä ja helpottaa toimintojen siirtelyä purkamat-
ta olemassa olevia seiniä. Tämä tarkoittaa myös hieman 
väljempää mitoitusta huonetilojen osalta, mikä myös osal-
taan parantaa tilan miellyttävyyttä.

Tulevaisuuden sairaalasuunnittelusta puhuttaessa (pä-
tee myös terveyskeskusten suunnitteluun) korostetaan 
nykyään paljon prosessilähtöistä suunnittelua, sekä sai-
raalan toiminnallisten osien erottelua toisistaan (Kurkela 
2012; Kjisik 2009: 170). Suunnittelua varten pitää tuntea 
rakennuksen ydinprosessit, jotta ne voidaan suunnitella 
mahdollisimman toimiviksi. Sairaala myös jaetaan vyö-
hykkeisiin, jolloin vain ns. kuumassa sairaalassa tarvitaan 
erikoisempia rakennusteknisiä ratkaisuja. Muut osat ovat 
toimisto, hotelli ja tehdas, jotka kuvaavat sairaalan tiloja, 
jotka ovat rakennusteknisiltä ratkaisuiltaan hyvin tavan-
omaisia.

Ehkä tärkein ominaisuus tulevaisuuden terveydenhuol-
lon rakennukselle, jonka Kjisik (2009) nostaa väitöskirjas-
saan esiin, on sen paikka urbaanissa kontekstissa tärkeä-
nä julkisena rakennuksena. Se ei ole lainkaan uusi ajatus, 
vaan näin on toimittu esimerkiksi antiikin Kreikassa tai 
renessanssiajan Euroopassa. Se parantaa esimerkiksi hy-
vinvointikeskuksen imagoa huomattavasti ja tuo sen nä-
kyvämmäksi osaksi yhteiskuntaa ja näin ollen edesauttaa 
sitä myös saavuttamaan tavoitteensa ennaltaehkäisevänä 
ja väestön terveydentilaa ylläpitävänä palveluna. Terve-
ydenhuollon rakennuksen sijoittaminen keskelle elämää 
ja muita julkisia palveluja myös mahdollistaa potilaiden 
oman aktiivisuuden lisäämisen, joka on Kjisikin (2009) 
väitöskirjan mukaan uusimpien tutkimusten valossa erit-
täin tärkeää paranemisprosessin kannalta. Kjisik viittaa 
ranskalaisen arkkitehdin René Guttonin ajatuksiin, jonka 
mukaan paranemisprosessin kannalta ei ole tärkeintä lää-
kinnälliset tekniikat vaan tilojen konseptointi. Parantuak-
seen ihminen tarvitsee tiloja, joissa on mahdollista muun 
muassa ”…tavata, elää, rakastaa, tulla tervehdityksi, juh-
lia, unelmoida, asua, siirtyä, nukkua, katsella, kommuni-
koida, tulla tunnistetuksi, asettautua, parantua, osallistua, 
työskennellä, toimia, syödä ja juoda, luoda, kehittää omia 
kykyjään, integroitua, pohdiskella, kävellä ympäriinsä, 
ihailla, tuntea itsenä hyödylliseksi, oppia… (Gutton 1979, 

Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen ohjeisto / Tunnus  / s. 6

1.1 Käytetyt termit

Merkki on tunnuksen symboli-osa. 
Logo on tunnuksen tekstiosa.
Merkki ja logo muodostavat yhdessä Aalto-
yliopiston tunnuksen.

Merkki

Tunnus

LogoSairaalan jakautuminen typologisiin osiin

Toiminnallinen konsepti

Sairaala jäsentyy

Kuuma sairaala

Poliklinikka Potilasosastot

Tukipalvelut

Vanha sairaala:

Sairaalan kaikki erityyppiset
toiminnot ovat ‘samassa 
rakennuksessa’, yksi 
typologia

Tulevaisuuden sairaala:

Sairaala jaetaan neljään 
osaan toimintojen ja raken-
nustekniikan mukaan, neljä 
typologiaa

Kuuma Sairaala

Toimisto

Hotelli

Tehdas

Tulevaisuudessa sairaala 
jaetaan typologisiin osiin
(Kurkela 2012)
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Suunnittelulle oli annettu joitain tavoitteita jo ennakkoon 
ja myös itse asetin suunnittelulle ennakkotavoitteita jo 
tehtävänannon pohjalta. Lisäksi analyysin kautta on syn-
tynyt useita tärkeitä ja tarkempia tavoitteita. Listaan tässä 
kappaleessa kaikki nämä tavoitteet, joihin suunnittelulla 
diplomityössäni pyrin. 

1. Sodankylän uuden hyvinvointikeskuksen rakennus-
suunnitelmalle sekä kaavoitusta ohjaavalle masterplanille 
annetut päämäärät hankkeen taholta:

 Aluetaso

- arktisen puu- / hybridirakentamisen edelläkävijä 
 Suomessa / kansainvälisesti
- teemoina hiilivapaus, ekotehokkuus ja yhteisölli- 
 syys
- modernit ja tehokkaat energiaratkaisut
- alueelle asumisen ja hyvinvointikeskuksen lisäksi  
 senioriasumista

 Rakennusten taso

- pilottikohteena hyvinvointikeskus
- hyvinvointikeskuksen tarkoitus toimia käynti- 
 korttina Sodankylälle
- innovatiiviset rakenneratkaisut
- älykkäät rakenneratkaisut
- hiilivapaus, ekotehokkuus

Kuten jo aiemmin on sanottu, aiheen rajausta tarkennet-
tiin aikataulun järkevänä pitämisen vuoksi yhdessä tilaa-
jan kanssa diplomityön alkuvaiheessa, ja sen myötä näistä 

tavoitteista hiilivapaus ja ekotehokkuus on otettu huo-
mioon vain yleisellä tasolla, ja rakenneratkaisujen tasolle 
suunnitelmaa ei ole ollut mahdollisuutta viedä.

2. Tehtävänannon ja rajauksen perusteella asetetut omat 
päämäärät:

 Aluetaso

- yhtenäinen kokonaisuus, joka tukee ihmisten hy- 
 vinvointia sekä hyvinvointikeskusta
- hyvinvointi ja puurakentaminen ovat kokonai- 
 suuden pääteemoja
- arktisuuden ilmeneminen aluetasolla

 Hyvinvointikeskuksen taso

- asiakkaan / potilaan näkökulman huomioiminen
- luonnonläheisyys, näkymät rakennuksesta (joh- 
 tuen erityisesti paikan luonteesta)
- orientoitavuus talon sisällä
- hyvinvointia / tervehtymistä tukevaa arkkiteh- 
 tuuria 
- arktisuuden näkyminen rakennussuunnittelussa

3. Analyysin pohjalta johdetut tavoitteet

 Aluetaso

- yleisilmeeltään moderni puurakentamisen alue
- vaikutteita lappilaisesta perinnemaisemasta/ -ra- 
 kentamisesta
- oma, vahva identiteetti, yhtenäinen kokonaisuus
- kokonaisuuden yhteinen nimittäjä on hyvinvointi
- tärkeimpänä tavoitteena on luoda ympäristöä,  
 joka edistää hyvinvointia (ihmisen hyvinvoinnin  
 perustana on se, että hän voi kokea elinympäris- 
 tönsä merkityksellisenä)

2.3 Analyysistä tavoitteisiin

cit. Kjisik 2009: 112)” - luoda merkityksellisten paikkojen sarja, joista  
 merkityksellinen, hyvä elinympäristö koostuu
- paikan hengen huomioivaa suunnittelua
- ekotehokkuus: hyvät kevyenliikenteen yhteydet,  
 alueen ominaispiirteiden huomioiminen, kuten  
 olemassa oleva puusto, maaston muodot, tiet ja  
 reitit
- yhteisöllisyyden korostaminen (kohtaamispaikat,  
 julkiset tilat)
- alueen ”kasvojen”, eli Rovaniementien viereisen  
 osan huolellinen käsittely, toimiminen käynti 
 korttina sodankylälle
- rannan saavutettavuuden varmistaminen, rannan  
 aktivointi
- jokinäkymien maksimointi
- esteettömyys (seniorit)
- arktisuuden huomioiminen suunnittelussa, tar- 
 koittaa muun muassa vuodenaikojen vaihtelua
- alueen hyvä hahmotettavuus
- toimintona lisäksi päiväkoti
- asukasmäärä noin 800
- julkisten rakennusten hyödyntäminen alueen  
 identiteetin muodostumisessa
- asuinalue tukee julkisten rakennusten toimintaa

 Hyvinvointikeskuksen taso

- keskeinen sijoitus kaupunkirakenteessa sekä nä- 
 kyvä paikka alueen ulkopuolelle ja nelostielle
- terveydentilan ylläpitoon ja sairauksien ennalta  
 ehkäisyyn keskittyvä, liikuntaan ja terveellisiin  
 elämäntapoihin innostava vilkas elämän keskus
- merkittävä julkinen rakennus
- potilaan on pystyttävä osallistumaan / näkemään  
 jokapäiväistä normaalia elämää parantuakseen
- muunneltavuus, joustavuus, future-proofing
- ei nimettyjä työhuoneita, vaan yleispäteviä ja yh 
 teiskäyttöisiä tiloja

- suunnittelu prosessien mukaan siten, että raken- 
 nus tukee hoitoprosesseja
- parantava ympäristö (hyvä arkkitehtuuri)
- hyvä työympäristö henkilökunnalle
- ehyt ja toimiva kokonaisuus monista eri toimin- 
 noista huolimatta
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2.4 Tavoitteista ideoihin

Tämän kappaleen tarkoitus on otsikon mukaisesti kertoa, 
millaisin konkreettisin ideoin ja konseptein lähtötietojen 
ja analyysin pohjalta asetettuihin tavoitteisiin voisi päästä. 
Tämä kappale kuvaa tilannetta ennen varsinaisen luon-
nostelun aloittamista.

Alueesta täytyy tulla karaktääriltään omaleimainen ja 
vahva. Tähän ja yhteisöllisyyden tavoitteeseen, ja osin 
myös paikan hengen huomioimiseen toimii kylämäisyys. 
Rakennukset muodostavat pihapiirejä, jotka taas rajaavat 
kylän raittia. Rakennukset ja metsä luovat tilaa, tila on 
jäsentynyttä. Tilanmuodostus on rikasta. Rakennustyyp-
peihin voisi hakea inspiraatiota perinteisestä lappilaisesta 
maisemasta, kuten ladoista tai aitoista täydentämässä pi-
hapiirejä. Kylät ovat Suomessa perinteisesti olleet tiiviitä 
rykelmiä, joissa on talojen välille syntynyt katutilaa, aina 
vuosina 1785 - 1796 toteutettuun isojakoon asti, jolloin osa 
kylistä alkoi hajautua, mutta osa myös tiivistyi entisestään 
(Kirveennummi & Räsänen 2000). Arktisuus huomioidaan 
siten, että vuodenajat ovat luontainen osa elämää, eikä jo-
tain miltä yritetään vain suojautua. Esimerkiksi värikkäät 
rakennukset hehkuvat kauniisti talvisessa metsässä. Mai-
sema elää vuodenaikojen mukaan. Merkityksellisen elin-
ympäristön ohella ihmisten hyvinvointia lisätään hyvillä 
urheilu- ja virkistysmahdollisuuksilla. Metsäinen ilme säi-
lytetään sopeuttamalla rakentaminen maastonmuotoihin 
ja säilyttämällä olemassa olevaa puustoa.

Hyvinvointikeskuksen täytyy sijoittua siten, että se on 
keskeisellä paikalla asuinalueeseen nähden, luoden karak-
tääriä alueelle ja samalla tuoden potilaat elämän keskelle. 
Terveydenhuollon rakennuksiin liitettävä negatiivinen 
leima poistuu ja ihmisten hyvinvointi lisääntyy. Seniori-
asuminen sijoitetaan hyvinvointikeskuksen lähelle, mutta 
normaalin asumisen yhteyteen, jolloin seniorien aktiivi-

suus säilyy mahdollisimman hyvin. Hyvinvointikeskuk-
sen ja asuinalueen välillä vallitsee symbioosi.

Hyvinvointikeskuksen arkkitehtuuri pitää olla korkea-
luokkaista, ja mahdollisimman vähän 70-luvun niukkuu-
teen perustuvien, luotaantyöntävien terveyskeskusten 
kaltaisia. Henki ja atmosfääri rakennuksessa kuvastavat 
ympäröivän arktisen luonnon ominaisuuksia. Pöllyävä 
hanki, yötön yö, kevään ensimmäiset lämmittävät au-
ringon säteet sekä ruska ja halla täytyy olla koettavissa 
rakennuksessa. Miten lumi roikkuu sulan veden yllä su-
laen veteen tippuva pisara kerrallaan, jäkälän peittämät 
kivet, tyhjyys, erämaa, nuotion lämpö. Kaikki tämä tulee 
näkyä hyvinvointikeskuksen arkkitehtuurissa. Luonnon 
on siis oltava vahvasti läsnä hyvinvointikeskuksen sekä 
ulko- että sisäarkkitehtuurin osalta. Atmosfäärin on oltava 
kuten hienoimmassa nykyaikaisessa luontomatkailun elä-
myskohteessa. Kuten koko alueelle, myös hyvinvointikes-
kukseen ympäröivä metsäinen arktinen luonto rönsyilee 
sisään. Tietty rapeus ja rouheus, mystisyys sekä askeetti-
suus kuvaavat hyvinvointikeskuksen arkkitehtuuria. Täl-
lainen atmosfääri sopii täydellisesti täyttämään analyysis-
sä ja ennalta asetettuja tavoitteita. Hyvinvointikeskuksen 
arkkitehtuurin tulisi olla mittakaavaltaan sopivaa koko 
alueen korttelirakenteeseen huolimatta sen suuresta koos-
ta.

Hyvinvointikeskuksen ympäristö käsitellään huolel-
la, jotta sen ympäristöön syntyy viihtyisää julkista tilaa, 
joka houkuttelee kohtaamaan muita ihmisiä ja tekee hy-
vinvointikeskuksesta entistä houkuttelevamman. Alueen 
sijaintia rannassa korostetaan aktivoimalla rantaa esimer-
kiksi rantasaunoin ja venelaiturein.Esimerkki vanhasta suoma-

laisesta kylärakenteesta, jossa 
rakennukset muodostavat 
pihapiirejä, ja väleihin syntyy 
katutilaa
(Kirveennummi & Räsänen 
2000)
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Tässä osassa esittelen syntyneen suunnitelman ja pyrin 
näyttämään, miten edellisissä kappaleissa esitellyt lähtö-
ajatukset näkyvät suunnitelmassa ja miten ideat on tuotu 
konkreettisiksi. Käsittelen ensin alueen kokonaisuutena, ja 
sen jälkeen hyvinvointikeskuksen suunnitelmaa.

3.1 Yleissuunnitelma

Alue jakaantuu yleiskaavan mukaisesti rakentamistaval-
taan kahteen osaan: eteläkärkeen, jossa sijaitsee hyvin-
vointikeskus sekä keskustamaisempaa asumista, sekä 
pientalovaltaiseen pohjoispuoleen. Raja on kuitenkin liu-
kuva, ja jaosta huolimatta alue on rakenteensa ja liiken-
nejärjestelyidensä puolesta yhtenäinen, eikä yleiskaavas-
sa ehdotettua viherkaistaletta ole jätetty näiden kahden 
keskenään hieman eriluonteisen alueen osan välille. Jako 
on luonteva myös sen vuoksi, että näkyvin osa uudesta 
alueesta ympäristölle on juuri alueen eteläkärki. Näin saa-
vutetaan tavoite, jonka mukaan arktisesta puurakentami-
sesta ja uudesta hyvinvointikeskuksesta halutaan Sodan-
kylälle näkyvä maamerkki ja käyntikortti nelostietä pitkin 
kulkeville. Kittiläntien risteyksen tuntumassa on pitkähkö 
luhtitalo, joka veistoksellisen kattomuotonsa ansiosta toi-
mii kiintopisteenä aluetta etelästä päin lähestyttäessä. Talo 
myös suojaa korttelin sisäpihaa liikenteen melulta. Myös 
hyvinvointikeskus tärkeänä julkisena rakennuksena on 
sijoitettu näkyvälle paikalle Jeesiöjoen rantaan, joen ylit-
tävän sillan kupeeseen, jolloin hyvinvointikeskus, koko 
alueen tärkein ja näyttävin rakennus, on kokonaisuudes-
saan näkyvissä vastarannalta katsottuna. Näin sijoitettuna 
hyvinvointikeskus muodostuu luontevaksi osaksi tulevai-
suuden hyvinvointikolmiota, joka toimii houkuttelevana 
ja näyttävänä porttina Sodankylälle.  Muilta osin alueen 
julkisivut kätkeytyvät olemassa olevan metsän sekaan, jol-
loin alue näyttäytyy ulospäin vain pieninä pilkahduksina 
puiden välissä. Puustoa säilytetään rakennusten seassa 
mahdollisimman paljon, jolloin alueen metsämäinen hen-
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ki voidaan säilyttää. Metsä on Sodankylän avarassa maise-
massa suojapaikka, jonne on hyvä tehdä kotinsa. Metsän 
säilyttäminen on myös osa ekologista aluesuunnitelmaa, 
ja alueella olemassa olevat rakennetut alueet ja kulkureitit 
on otettu suunnittelussa huomioon, sijoittamalla ensisijai-
sesti niiden kohdalle uutta rakentamista ja liikenneverk-
koa.

Aluekokonaisuuden karaktäärissä on inspiraation läh-
teenä kylämäisyys. Rakennukset luovat pihapiirejä, jotka 
taas rajaavat tunnelmallista, kevyesti mutkittelevaa kylän-
raittia. Rakennusten ryhmittely pihapiireiksi on Pohjois-
Suomessa perinteisesti käytetty tapa, joka on tehty suojaa-
maan karjaa ja ihmisiä metsän petoeläimiltä. Pihapiirissä 
on asunut useampi sukupolvi vauvasta vaariin, sekä myös 
perheeseen kuulumattomia työntekijöitä, jotka kaikki yh-
dessä ovat muodostaneet tiiviin yhteisön. Tämä ratkaisu 
tukee yhteisöllisyyttä oivallisesti, koska omalle pihalle 
mennessä löytyy aina juttuseuraa. Esimerkiksi pienten 
lasten vanhempien ei tarvitse lähteä leikkipuistoon asti 
metsästämään lapsille leikki- ja itselle juttuseuraa. Piha-
piirien luoman yhteisöllisyyden etuna on myös mahdolli-
set yhteiskäyttöiset tilat, jotka tukevat myös ekologisuut-
ta tilojen käyttöasteen tehostuessa. Suljetulla pihapiirillä 
on syntyvän pienilmaston kannalta – erityisesti arktises-
sa ympäristössä – merkittävä vaikutus asuinympäristön 
viihtyisyyteen. Raitille syntyy rikasta ja vaihtelevaa ka-
tutilaa, jonka päätepisteenä siintää hyvinvointikeskus. 
Kylän raitit ovat luonteeltaan pihakatumaisia. Mutkittelu 
on seurausta siitä, että rannan puolella asuinkorttelit on 
järjestelty maastonmuotojen mukaan tulvarajan yläpuo-
lelle, jolloin joen läsnäolo maksimoidaan rantakortteleissa 
mutta vältytään kuitenkin raskaalta rakentamiselta aivan 
rannassa. Lisäksi rantaan jää luontevasti yhteiskäyttöinen 
puistoalue. Joen suuntaisia raitteja on kaksi, joiden väliin 
jää pieni metsäkaistale. Metsän läpi kulkee kevyenliiken-
teen reitit, joiden risteyskohdassa puiston keskellä sijait-
see leikkipuisto ja sen yhteydessä ulkokuntoiluvälineitä. 

Rannan puoleiselta kylänraitilta avautuu asuinkorttelien 
välistä näkymiä rantaan joelle, jossa sijaitsee alueen asuk-
kaiden yhteisiä rantasaunoja kaksi kappaletta. Jokiranta 
muodostuu näin vahvemmaksi osaksi alueen identiteettiä. 
Alueelle on suunniteltu siltavaraus kevyelle liikenteelle. 
Alue toimii hyvin ilman kustannuksiltaan merkittävää sil-
taakin, mutta joen yli johtava kevyen liikenteen silta tekisi 
joen entistä näkyvämmäksi alueelle, ja muodostuisi uusi 
merkityksellinen paikka jokirantaan. Uusi kevyenliiken-
teen silta vahvistaisi hyvinvointikolmioajatusta ja lyhen-
tää sekä alueen asukkaiden matkaa vastarannan liikunta-
puistoon ja urheiluhallille että Kittiläntien eteläpuolisen 
asuinalueen asukkaiden koulumatkaa.

Alueelle saavutaan Kittiläntieltä kahta eri katua pitkin. 
Näistä vilkkaampi johtaa hyvinvointikeskukselle. Sisään-
tulonäkymää alueelle rajaa kaksi ja puolikerroksiset vä-
rikkäät pienkerrostalot joita vastapäätä puiden lomasta 
hahmottuu hyvinvointikeskuksen muodostama vaara-
maisemaa muistuttava siluetti. Tie johtaa hyvinvointikes-
kuksen pääsisäänkäynnin yhteydessä olevalle aukiolle, 
joka toimii myös sisäänkäyntiaukiona hyvinvointikeskuk-
selle. Katu jatkuu jalankululle varattuna julkisena aukioti-
lana rantaan saakka, jossa näkymän päätteenä Jeesiöjoen 
ohella on monikäyttötarkoituksinen kylätalo. Kylätaloa 
voidaan käyttää esimerkiksi juhlatilana, alueen asukkai-
den kokoontumistilana tai hyvinvointikeskuksen henkilö-
kunta voi käyttää sitä kuntoutuspotilaiden kanssa. Kylä-
talon kohdalla rannassa on suuri laituri, jossa on talvella 
mahdollista harrastaa avantouintia. Kylätalo laitureineen 
hyvinvointikeskuksen ohella muodostaa parin joen vasta-
rannalle tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettavan kyl-
pylähotellin kanssa. Aluetta halkoo houkutteleva kevyen 
liikenteen verkosto, joka myös kytkee alueen tehokkaasti 
osaksi ympäröivää kevyenliikenteen reitistöä. Jokiranta-
alue säilytetään kaikkien saavutettavissa olevana hoidet-
tuna rantapuistona, jossa mutkittelee kevyenliikenteen 
rantareitti. Viistokuva massamallista
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Harjakattoiset rakennukset ovat puolestatoista kahteen ja 
puoleen kerrosta korkeita. Asuinrakennusten eri tyyppe-
jä alueella ovat pientalot, pari- ja rivitalot, pienkerros- ja 
luhtitalot sekä townhouse -talot. Arkkitehtuurin viittauk-
set perinteisiin rakentamisen tapoihin pyrkivät luomaan 
merkityksellisyyttä elinympäristöön. Perinteistä ammen-
tava talon muotokieli on myös perusteltua ilmaston puo-
lesta. Aivan kuten lämpimissä maissakin perinteisessä ra-
kentamisessa otetaan huomioon auringon liikalämmöltä 
suojautuminen ja tehokas luonnollinen ilmanvaihto kuu-
muuden ehkäisemiseksi, arktisiin oloihin on jo satoja vuo-
sia rakennettu kompaktiin perusmuotoon perustuvia ra-
kennuksia, joihin kuuluu harjakatto ja pitkähköt räystäät 
talon rakenteiden suojaamiseksi lumelta ja jäältä. Tämä 
hyväksi havaittu ja perusteltu peruslähtökohta ei estä mo-
dernia ilmaisua rakennusten arkkitehtuurissa, ja on paitsi 
järkevää, myös paikallisille ihmisille tärkeää. Asuintypo-
logioiden eri tyypit taas mahdollistavat alueen tuleville 
asukkaille erilaisia vaihtoehtoja, joista valita itselle sopivin 
asumisen muoto. Erityyppisten asuntojen valikoima myös 
rikastaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kir-
joa alueella ja siten parantaa sosiaalista monimuotoisuut-
ta ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia. Rakennusten vä-
riskaala on maanläheinen ja kylläinen, jotta rakennukset 
tuovat lämpöä ja kontrastia valkoiseen maisemaan talvel-
la, sulautuvat ruskan sävyihin syksyllä ja sointuvat kau-
niisti vihreään metsään kesällä. Saman korttelin rakennuk-
set voisivat kuulua samaan taloyhtiöön, jolloin urakoitsija 
voisi rakentaa kokonaisen korttelin rakennukset kerralla. 
Tällöin ei myöskään tarvita suoraa katuyhteyttä jokaiselle 
talolle. Osaa kortteleista koskee kerrosalan puolesta väes-
tönsuojan rakentamisvelvoite. Väestönsuoja voidaan näi-
hin toteuttaa vaihtoehtoisesti joko korttelipihalla sijaitse-
van piharakennuksen yhteyteen tai toteuttamalla hieman 
suurempi alueellinen suoja esimerkiksi päiväkodin yhte-
yteen. Kaikille asunnoille kerrostaloja lukuun ottamatta 
on osoitettu yhteispihan lisäksi pieni oma yksityisen pi-
han vyöhyke, jotta tilahierarkia julkisesta yksityiseen olisi 

Kesäinen ilta kylänraitilta

Kaavio suunnitelmassa esiin-
tyvistä eri asuinrakennusten 
tyypeistä

Kaavio paikoituksen, jäte- ja 
energiahuollon järjestämi-
sestä
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luonteva ja erilaisten pihatilojen kirjo rikkaampi. Osassa 
kortteleista on osalle rakennuksista lisäksi oma piharaken-
nuksin rajattu etelän puoleinen piha. 

Pysäköinti on ratkaistu korttelikohtaisilla pysäköintialu-
eilla sekä osittain asuntokohtaisilla lähempänä asunnon 
sisäänkäyntiä sijaitsevilla pysäköintipaikoilla. Autopaik-
kojen mitoituksessa on käytetty periaatetta 1/80 k-m² tai 
isompien asuntojen osalta noin kaksi autopaikkaa per 
asunto. Hyvinvointikeskuksen osalta paikkoja on noin 
1/60 k-m². Autopaikat sijaitsevat pääasiassa katoksissa 
lähinnä jokatalvisen suuren lumimäärän vuoksi. Lisäk-
si autopaikat eivät keskitetysti katoksiin sijoittuessaan 
nouse liian hallitsevaksi osaksi miljöötä. Myös jätehuol-
to sekä lämmitys- ja sähköenergiaa tuottavat pien-CHP 
-laitokset (CHP = Combined Heat and Power) ovat auto-
katosten yhteydessä korttelikohtaisesti. Yksi CHP-laitos, 
joka on hieman suurempi, ei kuulu mihinkään asuin-

kortteliin. Tämä johtuu muun muassa asuinalueen aja-
tellusta toteutusjärjestyksestä. Ensimmäisenä tarvitaan 
uusi hyvinvointikeskus jo muutaman vuoden sisällä. Sa-
massa yhteydessä rakennetaan tämä erillinen CHP-laitos 
huolehtimaan hyvinvointikeskuksen energiantarpeesta. 
Alue on suunniteltu siten, että hyvinvointikeskus toimii 
luontevasti itsenäisenäkin ilman asuinrakentamista ym-
pärillä, sillä asuinalueen toteutuminen riippuu pitkälti 
kaivosteollisuuden kehityksestä alueella. Seuraavassa vai-
heessa rakennetaan hyvinvointikeskuksen ympärillä ole-
vat pienkerrostalojen korttelit, joihin suunnitellaan isojen 
asuntojen lisäksi myös pienempiä asuntoja. Myös nämä 
korttelit tulevat aikaisemmin rakennetun energialaitoksen 
piiriin. Hyvinvointikeskusta lähimpänä olevissa pienker-
rostaloissa sijaitsee myös senioriasuntoja, jotka mahdol-
listavat normaalin elämän senioreille mahdollisimman 
pitkään hyvinvointikeskuksen palveluiden sijaitessa 
naapurissa. Yhden näistä kortteleista osana toimii alueen 
päiväkoti. Tällainen sukupolvien kohtaaminen, joka on 
aiemmin ollut luontainen osa elämää satojen vuosien ajan 
perinteisissä maaseudun pihapiireissä Lapissa, johtaa par-
haimmillaan erityisen suureen sosiaaliseen hyvinvointiin, 
ja parantaa niin senioreiden kuin lastenkin elämänlaatua 
huomattavasti heidän saadessaan nauttia toistensa seuras-
ta päivittäin ja luontevalla tavalla. Päiväkodilla on kortte-
lin yhteispihalla pieni oma ulkoilupiha, ja lisäksi alueen 
keskellä sijaitsevaan leikkipuistoon on lyhyt ja turvallinen 
reitti, jonka varrella ei tarvitse ylittää autoteitä. Sodanky-
län korkeudella sataa joka talvi huomattavan suuri määrä 
lunta, jonka kasaamiseen täytyy varata riittävästi tilaa. Lu-
melle on kasauspaikkoja muun muassa kortteleiden välis-
sä, joihin läjitys onnistuu koneella tehokkaasti. Myös kort-
telipihat on suunniteltu lumien läjitystä silmällä pitäen. 
Lumikasojen läjittäminen luonteviin paikkoihin, jolloin 
niitä voi käyttää esimerkiksi mäen laskuun, on yksi osa 
arktisuuden ilmenemisestä: Talvi ei ole todellakaan jotain, 
miltä täytyy ainoastaan suojautua kaikin keinoin, vaan 
se on voimavara, joka saa näkyä rakennetussakin ympä-

Hyvinvointikeskus on koko alueen kohokohta. Se on suu-
ri ja tärkeä julkinen rakennus arvokkaalla ja näkyvällä 
paikalla. Se on tärkeä osa uuden asuinalueen identiteettiä 
ja karaktääriä, eli sen läsnäolo on asuinalueen kannalta 
erittäin tärkeää. Se tuo asuinalueelle palveluita, ja suurena 
julkisena hankkeena voi toimia koko alueen rakentumisen 
veturina. Toisaalta myös asuinalueen läsnäolo on hyvin-
vointikeskukselle ensiarvoisen tärkeää. Asuinalue toimii 
ikään kuin kehyksenä hyvinvointikeskukselle, ja tuo hy-
vinvointikeskuksen normaalin elämän keskelle. Asuinalu-
een ja hyvinvointikeskuksen välillä vallitsee eräänlainen 
symbioosi, jossa molemmat hyötyvät toisen läsnäolosta. 
Ainutlaatuinen jokimiljöö on mainio esimerkki paran-
tavasta ympäristöstä hyvinvointikeskuksen asiakkaille, 
mutta luo myös puitteet merkityksellisen työskentely-
ympäristön syntymiselle keskuksen henkilökunnalle. 
Hyvinvointikeskuksen sijainti rannan tuntumassa on pe-
rusteltua juuri siitä syystä, että se maksimoi jokinäkymät 
potilaille ja henkilökunnalle. Toisaalta sen sijainti on myös 
erittäin keskeinen asuinalueen kannalta, koska molemmat 
kylänraitit johtavat hyvinvointikeskukselle.

Hyvinvointikeskuksen tontti viettää loivasti kohti rantaa 
laskeutuen keskuksen matkalla noin kerroksen verran. Si-
jainti on lähellä rantaviivaa, mutta kuitenkin sen verran 
etäällä että rakennuksen ja rannan väliin jää julkinen puis-
tokaistale. Rakennuksen sijoituksessa on otettu huomioon 
myös tulvaraja, ja ensimmäisen kerroksen lattiakorkeus 
on sama kuin vastarannalla sijaitsevassa urheiluhallissa. 
Rantapuistossa, hyvinvointikeskuksen tuntumassa sijait-
see käsiteltyä ulkotilaa, kuten pelikenttä, ulkourheiluvä-

3.2 Hyvinvointikeskus

ristössä. Sisätilat on oltava hyvin suojassa talvelta, mutta 
ulkona arktisen talven ainutlaatuista hienoutta on koros-
tettava lumenläjityksen lisäksi esimerkiksi valaistuksessa.
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lineitä paviljonkimaisen katoksen yhteydessä sekä oles-
kelu- ja leikkialueet. Nämä ulkoalueet ovat julkista tilaa, 
mutta palvelevat myös keskuksen asiakkaita. Keskuksen 
pääsisäänkäynnin yhteydessä oleva kivetty sisäänkäyn-
tiaukio on laadukkaasti käsiteltyä ulkotilaa. Aukiotilaan 
liittyy myös katettua oleskelutilaa osana hyvinvointikes-
kuksen rakenteita. Yhteiskäyttöiset ulkotilat keskuksen 
ympärillä parantavat rakennuksen houkuttelevuutta ja 
tuo potilaille kokemuksen normaalista arkielämästä hoi-
tojakson aikana. Polkupyörä- ja invapaikat sijaitsevat pää-
sisäänkäynnin yhteydessä.  

Rakennusta lähestytään lounaan suunnasta uuden asuin-
alueen pääkatua pitkin. Rakennuksen länsipuolella sijait-
see keskuksen pysäköintialue. Pysäköintialue on jaettu 
pienempiin osiin paitsi kasvillisuuden myös porrastusten 
avulla. Tontin rantaa kohti viettävän topografian ansios-
ta pysäköintialue on mahdollista porrastaa, jolloin se ei 
muodostu hallitsevaksi elementiksi päälähestymissuun-
nasta tarkasteltuna. Porrastusten lisäksi pysäköintialuetta 
jäsentämään istutetaan puustoa, jonka lomasta hyvinvoin-
tikeskus avautuu hiljalleen pääsisäänkäyntiä lähestyttäes-
sä. Hyvinvointikeskuksessa on pääsisäänkäynnin ohella 
toinenkin asiakkaille tarkoitettu sisäänkäynti. Alemmassa 
kerroksessa sijaitseva pääsisäänkäynti on tarkoitettu kaik-
keen kiireettömään asiointiin, kuten suun- ja mielenterve-
ydenhuollon sekä kuntoutus-, fysioterapia- ja laboratorio-
palveluiden asiakkaille. Ylemmän kerroksen sisäänkäynti 
taas on päivystyksen sisäänkäynti, jota käytetään akuu-
teissa tapauksissa. Tontin korkeuseron ansiosta molem-
piin kerroksiin saadaan yhteys maantasosta. Keskus on 
näkyvissä koko julkisivunsa matkalta joelle ja nelostielle 
päin. Tärkeä julkisivu keskuksesta on myös asuinalueen 
suuntaan, jolloin rakennuksessa ei ole niin sanottua taka-
puolta. Päivystyksen sisäänkäynti tapahtuu kansipihan 
kautta, ja kansipihan alle säältä suojaan sekä rakennuksen 
pohjamuodon ja porrastuvan pysäköintialueen rajaamalle 
alueelle katseilta piiloon jää keskuksen huoltopiha, jos-
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sa hoidetaan rakennukseen saapuva tavaran vastaanotto 
sekä jätehuolto.

Rakennuksen arkkitehtuuri perustuu aumakattoisten ra-
kennusten ryhmälle, jotka muodostavat säännöllistä orna-
menttiä yhdessä. Rakennusten kääntelyllä luodaan mer-
kityksellisiä paikkoja rakennuksen sisälle. Sisälle syntyy 
orientoitumista helpottavia reittejä, joiden varrelta avau-
tuu vaihtelevia näkymiä ympäröivään luontoon ja kylä-
rakenteeseen. Malli on parempi esimerkiksi perinteiseen 
kampamalliin verrattuna siinä, että näkymät huoneiden 
ikkunoista eivät avaudu suoraan vastapäisen kamman 
piikin seinään, vaan kaikista ikkunoista avautuu pitkiä 
näkymiä ympäristöön. Kääntely myös rikkoo käytävämäi-
syyttä ja yksittäisten rakennusmassojen rajaamille aukioil-
le tulee luonnonvaloa kolmesta suunnasta. Perusratkaisu 
vie ajatuksia pois perinteisistä terveyskeskuksista pitkine 
pimeine ja monotonisine käytävineen, ja tunnelma on 
enemmän korkealaatuisen kutsuvan julkisen rakennuk-
sen kaltainen. Vahva yhteys luontoon mahdollistaa myös 
vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelun näkymisen sisä-
tiloissa, ja luo mielikuvan paremminkin esimerkiksi hotel-
lista kuin terveydenhuollon rakennuksesta.

Nämä aumakattoiset osaset, joista kokonaisuus koostuu, 
ovat rakenteeltaan ja mitoitukseltaan samanlaisia keske-
nään. Tämä liittyy rakennuksen muuntojoustavuuteen. 
Tällainen yleispätevä rakenne mahdollistaa ja sietää tule-
vaisuuden joustavan muuntelun, laajentamisen ja käytön 
parhaalla mahdollisella tavalla. Myös esivalmistukseen 
perustuvalle puurakentamiselle on ominaista, joskaan 
ei välttämätöntä tietynlainen järjestelmällisyys. Jokaisen 
aumakaton huipulla on kattolyhty, joka tuo epäsuoraa 
luonnonvaloa rungon sisäosiin kulkureiteille. Kattolyhty 
kätkee sisäänsä myös ilmastoinnin puhtaanilmanoton ja 
käytetyn ilman poispuhalluksen. Tämä rakennuskohtai-
nen ilmanvaihtokone myös edesauttaa muuntojousta-
vuutta tulevaisuudessa. Kattomaailma on rakennuksen 

arkkitehtuurin hallitsevin osa. Rakennuksen sijainnin, 
joka mahdollistaa sen tarkastelun kauempaa osana mai-
semaa, vuoksi on erinomaisen tärkeää että rakennuksen 
siluetti otetaan tarkoin suunnittelussa huomioon. Tämän 
vuoksi suunnitelmassa on päädytty tällaiseen rykelmän-
omaiseen ratkaisuun, jonka olemus kattomaailman myötä 
sopii ympäröivään metsään ja ajatukseen laajojen jänkien 
taustalla siintävistä vaalean harmaista vaaroista. Suuren 
rakennusmassan jäsentäminen asuinkorttelien mittakaa-
vaan tuntuu myös sopivan alueen kylämäiseen karaktää-
riin oivallisesti.

Toiminnot rakennuksessa on suunniteltu prosesseja ja toi-
mintojen välisiä yhteyksiä silmällä pitäen. Kaksikerrok-

sinen ratkaisu on pääosin seurausta tontin topografiasta, 
mutta myös siitä, että näin saadaan suurempi osa tiloista 
avautumaan joelle, jossa sijaitsevat parhaat näkymät. Li-
säksi sellaisia toimintoja, kuten vuodeosasto, jotka eivät 
ole niin julkisia luonteeltaan, saadaan nostettua pois ka-
tutasosta kuitenkaan menettämättä yhteyttä maantasoon 
rinneratkaisun vuoksi. Toiminnoista alakerrassa sijaitse-
vat fysioterapia, perhepalvelukeskus, työterveyshuolto, 
hammashoito, pääaula- ja kahvilatilat sekä huollon ja hal-
linnon tiloja. Ylemmässä kerroksessa sijaitsevat ensihoito- 
ja päivystysosasto, kuntoutus- eli vuodeosasto, avohoi-
don vastaanotto, kotisairaala sekä röntgen ja laboratorio. 

Kun pohdimme Sodankylän perusturvajohtajan ja ter-
veyskeskuksen johtavan hoitajan kanssa hyvinvointikes-
kuksen mahdollisia tilantarpeiden muutoksia tulevai-
suudessa, nousi yhtenä mahdollisena skenaariona esille 
kuntoutusosaston mahdollinen laajeneminen tulevaisuu-
dessa. Tulevaisuuden mahdollinen laajeneminen on otettu 
huomioon siten, että kuntoutusosasto voi laajentua kohti 
pohjoista korottamalla yksikerroksista rakennuksen osaa. 
Lisäksi työterveyshuollon koko oli alkuvaiheessa ja on 
edelleen vielä epävarmaa, jonka vuoksi työterveyshuollon 
osa on jätetty sellaiseksi että sitäkin voi tarvittaessa laa-
jentaa. Oman pohdinnan vuoksi myös fysioterapiaosaston 
mahdollinen laajeneminen tulevaisuudessa on huomioitu, 
jos osaston toiminta laajenee esimerkiksi kuntosalitoimin-
nan osalta tai päätetään rakentaa vaikkapa uima-allas tu-
levaisuudessa laajentuneen fysioterapiatoiminnan myötä. 
Laajennusvaraukset näkyvät jo nyt rakennuksessa katos-
rakenteina, jotka osoittavat suunnat joihin hyvinvointi-
keskus on suunniteltu laajentuvan jos tarvetta ilmenee. 
Myös terveyskeskustoimintaa voi laajentaa joen puolelle 
samaan kohtaan fysioterapian laajennuksen kanssa. Vaik-
ka laajentuminen tätä enemmän onkin hyvin epätodennä-
köistä tässä tapauksessa, näiden suunniteltujen laajennus-
paikkojen lisäksi esitetynlaista kidemäistä ratkaisua voisi 
laajentaa periaatteessa loputtomiin. Käytännössä kuiten-
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kin joki, tie, ja asuinrakennukset estävät tällaisen kehityk-
sen, eli ainoa tapa laajentaa vielä suunniteltua enemmän 
on kattaa huoltopihaa ja pysäköintialuetta enemmän, tai 
korottaa rakennusta uudella kerroksella. Toisaalta ratio-
naalinen rakenne voisi mahdollistaa myös tällaisen koh-
tuullisen hyvin.

Rakennuksen pääsisäänkäyntiä korostaa kahden kerrok-
sen korkuinen, kolmiomaisella puisella kimppupilarilla 
tuettu sisäänkäyntikatos. Rakennuksen ensimmäisessä 
kerroksessa sijaitsevaan pääaulaan saavuttaessa saman-
laisten rakenteiden teema jatkuu sisällä kolmen kimppu-
pilarin kannattaessa aulan kattoa. Metsämäisessä tilassa 
sijaitsee infotiski, johon ilmoittaudutaan saavuttaessa hy-
vinvointikeskukseen, sekä kahvila ja odotustiloja. Tilojen 
järjestämisen perusajatus on hyvin perinteinen kahden 
käytävän malli, jossa huonetilat sijaitsevat ulkoseinillä 
aputilojen sijaitessa käytävien välissä. Epätavallista kui-
tenkin on se, että tällainen peruspötkö on katkottu riittä-
vän pieniin palasiin ja käännelty sopivasti, jolloin pötkö-
jen väleihin jäävät kolmiomaiset aukiot - joista avautuu 
rajattuja näkymiä ympäröivään luontoon ja katutilaan 
- muodostavat oivallisia suvantoja kulkureiteille ja niille 
on voitu sijoittaa eri palveluiden lähiodotustiloja. Kaikki 
nämä suvantokohdat ovat luonteeltaan yksilöllisiä ja aut-
tavat siten myös suunnistautumaan suuressa rakennuk-
sessa. Aukioiden kohdalla on välipohjassa aukkoja, joiden 
kautta muodostuu tilallista mielenkiintoa ja alakerrokseen 
pääsee kattolyhdyistä siivilöityvää luonnonvaloa. Väli-
pohjassa on aukkoja myös pääkulkureittien osalla auma-
kattoisten osien suurempien valokuilujen kohdalla, joista 
tuleva valo johdattelee kulkua rakennuksen sisällä. Ra-
kennuksen nelostien puoleisessa laidassa, hallinto- ja hen-
kilökunnan tilojen yhteydessä oleva aukio on tarkoitettu 
henkilökunnan ruokailutilaksi ja monikäyttöiseksi koulu-
tus- ja taukotilaksi. Pääaulasta avautuu näkymä kohti ra-
kennuksen pääporrasta, joka sijaitsee seuraavalla aukiolla. 
Porras on erittäin leveä ja helppokulkuinen, ja kerroksesta 

toiseen siirtyvien asiakkaiden ohella yhtäaikaisesti, kes-
kuksen kuntoutuspotilaiden onkin mahdollista käyttää 
sitä jumppaportaana. Sama metsäiseen luontoon viittaava 
kimppupilariteema jatkuu myös tällä aukiolla, ja koska 
tätä aukiota rajaa yhdeltä sivulta vain kimppupilareiden 
kannattama katosrakenne, avautuu porrasta noustessa 
esteetön panoraamanäkymä kohti Jeesiöjokea. Vaikuttava 
näkymä tukee portaan käyttöä kuntoutusmielessä, ja roh-
kaisee myös muita ihmisiä käyttämään sitä hissien sijasta, 
jotka sijaitsevat myös portaan yhteydessä. 

Isompien yksiköiden ja rakennejärjestelmän rationalisoin-
nin ohella myös yksittäisten huonetilojen mitoituksia on 
pyritty yhdenmukaistamaan liittyen niin kutsuttuun futu-
re-proofing -ajatteluun. Yksittäinen huonetila ei välttämät-
tä ole tällöin osoitettu tietylle henkilölle vaan sitä voidaan 
yhteiskäyttää joustavasti. Tämä näkyy erityisesti toisen 
kerroksen pohjassa, jossa sijaitsevat kaikki terveyskeskus-
palvelut. Toisen kerroksen päivystyksen sisäänkäyntiä 
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ovat niin sanotut kuumat toiminnot, kuten toimenpide-, 
seuranta, ja kipsaushuoneet. Välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevat myös muut vastaanottotilat. Tämä on ainakin 
Sodankylän tapauksessa ensiarvoisen tärkeää, sillä hen-
kilökunta on osin yhteistä päivystyksen ja vastaanoton 
puolella. Poliklinikkatilojen yhteydessä sijaitsevat myös 
röntgen ja laboratorio, joiden läheisyys on välttämätöntä. 
Myös ensihoidon tilat ambulanssihalleineen sijaitsevat 
päivystyksen läheisyydessä, sillä ensihoitohenkilökunta 
työskentelee myös tiiviisti päivystyksessä kun eivät ole 
hälytyksessä. Kun kotisairaanhoidossa ei ole asiakkaita, 
myös sen henkilökunta osallistuu poliklinikan toimin-
taan. Tästä syystä tilat sijaitsevat poliklinikan vieressä, 
heti portaan tuntumassa. 

Päivystysosaston ja kuntoutus- eli vuodeosaston välissä 
on oltava välitön yhteys. Kuntoutusosasto taas sijoittuu 
omaan kolmen aumakattoisen osan muodostamaan ryh-
mään. Väliin jäävä aukiotila toimii osaston henkilökunnan 
ja potilaiden kohtaamispaikkana, jossa sijaitsee hoitajien 
avokanslian lisäksi potilaiden keittiö- ja ruokailutilat. 
Tällaisella ratkaisulla hoitajilla on mahdollisimman ly-
hyt matka potilashuoneisiin, ja potilailla taas päiväsaliin. 
Kimppupilarit kohoavat katkeamattomina lattian pyö-
reiden aukkojen läpi kannattamaan tilan kattoa, jossa on 
kattolyhtyjä tuomassa ylävaloa aulatilaan. Aukkojen kaut-
ta kuntoutusosasto on myös visuaalisessa ja henkisessä 
yhteydessä keskuksen vilkkaimpaan tilaan eli pääaulaan, 
jolloin potilaat pääsevät olemaan paremmin osa jokapäi-
väistä elämää, saaden paremmat edellytykset kuntoutu-
miselle. Jumppaporras on heti kuntoutusosaston vieressä, 
ja sitä käyttämällä omatoimiset potilaat voi helposti myös 
ulkoilla rantapuistossa fysioterapian sisäänkäynnin kaut-
ta. Kuntoutusosaston potilashuoneet ovat kahta kahden 
hengen huonetta lukuun ottamatta nykytrendien mukai-
sesti yhden hengen huoneita, joissa on oma wc- ja pesutila. 
Jokainen huone on myös tällä tavalla mahdollista muut-
taa sulkutilalliseksi eristyshuoneeksi epidemiatilanteis-

korostaa kerroksen korkuinen sisäänkäyntikatos. Kaikki 
poliklinikkatoiminnot on koottu kolmen aumakattoisen 
osan muodostaman kokonaisuuden yhteyteen. Niiden 
väliin jäävän odotustilan kautta kaikki terveyskeskustoi-
minnot sijaitsevat lähellä toisiaan. Lähimpänä ulko-ovea 
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sa. Yhden hengen huoneet muistuttavat sisustukseltaan 
hotellihuoneita suurine ikkunoineen ja niistä avautuvine 
hienoine näkymineen. Suuremmat huoneet on tarkoitet-
tu pääasiassa tilanteisiin, joissa potilaan omaiset haluavat 
yöpyä potilaan seurana. Kansipihan ansiosta myös kun-
toutusosastolle saadaan järjestettyä huomaamaton oma 
sisäänkäynti, jota käytetään, jos potilas käy esimerkiksi 
Rovaniemellä taksikyydillä tutkimuksissa ja palaa takai-
sin hyvinvointikeskukseen. Näin tämä liikenne ei häiritse 
päivystysosaston toimintaa. 

Yksi luonnollinen osa vuodeosaston toimintaa on myös 
potilaan kuolema. Tätä varten tarvitaan osaston läheisyy-
teen hiljentymistila, jossa omaiset voivat hyvästellä vaina-
jan. Tila on sijoitettu poliklinikkatilojen eteläkärkeen, jossa 
se on mahdollisimman rauhallisessa paikassa keskuksen 
sisäisen liikenteen kannalta, mutta myös ikkunoista avau-
tuu rauhoittava metsäinen näkymä ulos, eikä ikkunan alla 
ole liikennettä. Sijoitus hieman erilleen kuntoutusosastos-
ta on myös tarpeen, sillä vainajan läsnäolo osastolla voi 
olla vaivaannuttavaa muille potilaille. Hyvästelyn jälkeen 
vainaja siirretään hiljentymistilan lähellä sijaitsevaan kyl-
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mäsäilytystilaan odottamaan siirtoa seurakunnan tiloihin. 
Myös vainajan siirtoa varten on keskuksesta järjestetty 
oma uloskäynti vainajan tilojen yhteyteen.

Hyvinvointikeskuksen ulkoarkkitehtuuri perustuu kor-
keiden kattojen muodostamalle polveilevalle maisemalle, 
ja keveille, lasisille ja puisille julkisivuille. Arkkitehtuuri 
on perusilmeeltään hyvin yksinkertaista ja askeettista, 
sopien hyvin ympäröivään luontoon ja siten paikan hen-
keen. Luonnonläheiseen materiaalipalettiin on haettu 
inspiraatiota pohjoisesta luonnosta, sekä arktiseen mai-
semaan kuuluvista harmaantuvista heinäladoista, jotka 
seisovat keskellä tummien havumetsien ympäröimiä pel-
toja. Vesikatto on verhottu latomalla liuskekivisiä paanu-
ja. Kattomateriaali on luonnonläheinen olemukseltaan, ja 
materiaalin tekstuurin ansiosta talvella satava lumi ei tipu 
siitä pois, vaan kattojen muodostama maisema elää vuo-

denaikojen mukana, aivan kuten läheisten vaarojen laet-
kin muuttumalla valkeaksi talvisin. Kivinen katto ikään-
tyy kauniisti keräten metsäisissä oloissa pintaansa jäkälää 
ja sammalta alkaen vähitellen saavuttaa vuosituhansien 
ikäisten kivirakkojen henkeä. Aurinko paljastaa etelälap-
peilta kivisen rinteen keväisin. Juuri muun muassa tätä 
arktisuus tarkoittaa minulle arkkitehtuurissa: vuodenai-
kojen vaihtelun ja luonnonvoimien vaikutuksen ilmene-
mistä rakennuksessa. Ilmastolle ominaisen rakentamis-
tavan mukaisesti katot ovat jyrkät ja ulottuvat seinälinjaa 
pidemmälle. Julkisivuihin on valittu verhousmateriaalik-
si lasin ohella lehtikuusta, jonka annetaan harmaantua. 
Lappilaiseen luontoon harmaantunut puu kuuluu latojen 
ohella olennaisesti kelohonkien ja tervaskantojen muo-
dossa, joihin liittyykin erityinen merkitys: Luonnossa liik-
kuja tietää tällaisen tervaskannon löytäessään saavansa 
siitä oivallisia sytykkeitä nuotioonsa ja voivansa leiriytyä. 
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Myös hyvinvointikeskuksen arkkitehtuuria voi verrata 
tällaiseen tervaskantoon: Ulkokuori harmaantuu ja ikään-
tyy kauniisti luonnonvoimien armoilla, mutta sisus pysyy 
aina kuivana ja lämpimänä, ylläpitäen ja luoden elämää 
arktisessa ympäristössä. Räystäissä ja muissa julkisivun 
metalliosissa, kuten ilmastoinnin ritilöissä, on käytetty 
vihreäksi patinoitua kuparia, joka toistaa mäntymetsän 
monia vihreän sävyjä. Arktinen ilmasto on otettu huomi-
oon valitsemalla tällaisia laadukkaita ja kauniisti ikäänty-
viä luonnonmateriaaleja, jotka myös säilyttävät teknisen 
toimivuutensa pitkään. 

Julkisivun aukotus perustuu rakennuksen kantavan ra-
kennuksen mitoitukselle. Kapeat kolmiomaisiksi profi-
loidut lehtikuusilankut, joiden kärjessä on vielä kuparinen 
latta, jäsentävät julkisivua muodostaen samalla joustavan 
julkisivujärjestelmän. Kirkkaan lasin lisäksi ikkunoiden 
yläosissa julkisivujen umpinaisilla kohdilla on käytetty 

silkkipainettua julkisivulasia. Rakennuksen päädyissä 
olevia suurempia lasiseiniä reunustaa kuparipellistä tehty 
julkisivupinnasta ulkoneva kehys. Tärkeä osa julkisivuja 
on myös kuusiset, kirkkaalla puuvahalla käsitellyt inter-
iöörin teemaa toistavat kimppupilarit, jotka kannattavat 
katosrakenteita ulkona. Talon sokkeli ja kansipihan tuki-
muuri on verhoiltu käyttäen saumattomasti ladottua vuo-
lukiveä.   
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Jos tällaisten hankkeiden valmistelussa otettaisiin tule-
vaisuuden trendit, kuten globaalit megatrendit hyvin-
vointimatkailu tai hiljaisuuden matkailu, huomioon vielä 
nykyistä laajemmin, voitaisiin hankkeista saada entistä 
enemmän irti. Lapilla on olemassa sellaisia ainutlaatuisen 
arvokkaita ominaisuuksia, jotka oikein hyödynnettyinä 
voisivat olla sekä Lapin että koko Suomen yhteinen etu. 
Tästä on esimerkkinä Lapin puhdas ja ainutkertainen 
luonto, jonka hyödyntäminen matkailussa ei tällä hetkellä 
ole sellaisella tasolla, johon olisi edellytyksiä. Tällä het-
kellä Lapin matkailu perustuu suurelta osin huvipuisto-
maiselle Joulumaaretoriikalle, joka tuottaa kulissimaista 
ympäristöä. Lapin kehittäminen ja matkailun kehittämi-
nen pitäisi nojata voimakkaasti sen luontaisiin erikoiso-
minaisuuksiin, jotka sopisivat hyvinvointimatkailun tar-
peisiin täydellisesti. Tällaista toimintaa varten tarvittaisiin 
myös korkealuokkaista rakennettua ympäristöä ja ark-
kitehtuuria, joka loisi puitteet luonnon hyödyntämiselle 
matkailussa (Hautajärvi 2014: 368). Näin myös Lapissa 
asuvat suomalaiset saisivat elinympäristöä, joka rakentuu 
laadukkaasta, aidosti paikallisuuteen, historiaan ja tähän 
hetkeen perustuvasta arkkitehtuurista. 

Ihmiset ja tärkeimmät kehityskohteet ovat jo pitkään kes-
kittyneet suuriin kasvukeskuksiin pääasiassa eteläisen 
Suomen alueelle. Yleisessä keskustelussa usein tuntuu, 
että Lappi muiden harvempaan asuttujen seutujen ohella 
koetaan painolastina, jota muu Suomi elättää. Kuitenkin 
esimerkiksi vesivoimalaitokset sijaitsevat pitkälti Lapissa, 
kuin myös iso osa valtion metsistä. Pääkonttorit sijaitsevat 
kuitenkin pääkaupunkiseudulla, jonne verotulot mene-
vät. Myös kaupungistuminen luonnollisesti on edullista 
kasvukeskuksille. Syrjäseuduilla kasvaneet ihmiset, jotka 
ovat ensimmäisten parinkymmenen elinvuotensa aikana 
maksaneet kunnalle koulutuksen ja terveydenhuollon 

Lopuksi muodossa paljon, muuttavat työn perässä pois paikka-
kunnalta maksaakseen veronsa jatkossa muualle. Näiden 
muutaman esimerkin valossa voidaan todeta, että yleises-
sä keskustelussa usein toistuva asetelma ei päde tälläkään 
hetkellä, ja tulevaisuudessa, jos diplomityöni kohteena 
olevan hyvinvointikeskuksen kaltaisten hankkeiden val-
mistelussa osataan katsoa riittävän pitkälle ja rohkeasti, 
on asetelma entistä enemmän toisenlainen. Näin ihmisten 
hyvinvointia voidaan parantaa koko Suomen lisäksi myös 
pienemmillä paikkakunnilla.

Terveydenhuollon rakennuksen suunnitteleminen oli 
suuri, mutta mielenkiintoinen haaste. Aihe on ollut jos-
tain syystä valtavan epäseksikäs arkkitehtien keskuudes-
sa viime vuosikymmeninä. Tähän on varmasti lukuisia 
syitä, mutta jos rakentamisen eri osapuolet tiedostaisivat 
arkkitehtuurin merkityksen myös tämän lajin rakennuk-
sille, voitaisiin viime vuosikymmenien asetelmaan saada 
muutos.

Työn pohjalla on usko arkkitehtuurin parantavaan voi-
maan. Työn tärkein tuotos on suunnitelma. Suunnitel-
ma on mahdollisimman hyvää arkkitehtuuria, yrittäen 
vastata annettuun haasteeseen. Mitä sitten on hyvä ark-
kitehtuuri? Mistä se koostuu? Norberg-Schulzia voi ehkä 
kritisoida siitä, että hänen rakentamansa teoria on liian 
laaja ja vaikeaselkoinen, jotta siitä olisi konkreettista hyö-
tyä rakennusten suunnitteluun. Joka tapauksessa kirja on 
avartanut mieltäni paikan ymmärtämisen suhteen, tämän 
ymmärryksen laajentuessa hiljalleen arkkitehtuurinkin 
ymmärtämiseen. Kirjan opeista on hyötyä suunnitelman 
kehittämisessä. Toinen, mielestäni läheisesti Norberg-
Schulzin ajatuksiin identiteetistä ja karaktääristä liittyvä 
käsite, jolla arkkitehtuurin laatua voi arvioida kokonais-
valtaisesti, on Peter Zumthorin (2006) luennosta painetus-
sa kirjassa kuvailema atmosfääri. Olen lukenut kirjan jo 
aiemmin, enkä sen vuoksi viitannut siihen varsinaisessa 
työssä, mutta käsitteen merkitys on minulle suunnittelija-

Edelliset aukeamat: 
Julkisivut lounaaseen ja koil-
liseen 1:300

Havainnekuva kuntoutus-
osastolta kohti asuinaluetta
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na tärkeä. Kahnin kysymykseen, ”millainen rakennus ha-
luaa olla?” atmosfääri -käsite liittyy erityisen olennaisesti. 

Hyvään arkkitehtuuriin liittyy näiden hieman jopa hen-
gellisiin asioihin taipuvien näkökohtien lisäksi myös 
laaja-alainen tietämys eri rakennustyyppien ominaispiir-
teistä, ja niiden uusimmista kehitysnäkymistä. Kahden 
Pritzker -voittajan kommentit arkkitehtuurin tekemisestä 
ovat myös minun mielestäni ensiarvoisen tärkeitä: Vuo-
den 2016 voittaja Alejandro Aravena puhuu haastatte-
lussaan ihmisten osallistamisesta suunnitteluun, ja siitä, 
kuinka ihmisten osallistamisessa ei ole kysymys niinkään 
vastausten löytämisestä, vaan oikeiden kysymysten mää-
rittelystä. ”Ei ole mitään pahempaa kuin vastata vääriin 
kysymyksiin hyvin” (Architects… 2016). Vuoden 2011 
voittaja, Eduardo Souto de Moura taas siteeraa haastat-
telussaan Italialaista kriitikkoa nimeltään Francesco Dal 
Co: ”On parempi olla ei-niin-omaperäinen, mutta hyvä, 
kuin haluta olla todella omaperäinen, ja olla huono” (Key 
projects… 2011). Näitä neuvoja pyrin myös noudattamaan 
suunnitelmaa tehdessäni. Pohdin paljon arkkitehdin teh-
tävää diplomityöni alkumetreillä. Tulin siihen tulokseen, 
että arkkitehti on kaikkein eniten runoilija, jonka tehtävä 
on tehdä tarkkoja havaintoja ympäröivästä todellisuudes-
ta, ja herkkyydellään kiteyttää vallitseva, usein ristiriitai-
nen lähtötilanne tavoitteet ylittävällä suunnitelmalla.
 
Vaikka diplomityössä lähtökohtana on hyvän arkkiteh-
tuurin asema hyvinvoinnin perustana, on tietysti myön-
nettävä, että hyvinvointiin vaikuttaa monet muutkin asiat 
arkkitehtuurin lisäksi. Kuitenkin tehty taustatyö mielestä-
ni osoittaa vakuuttavalla tavalla arkkitehtuurin tärkeyden. 
Kyse ei todellakaan ole vain esteettisiin seikkoihin liitty-
västä asiasta, vaan aidosti vaikuttavasta työkalusta. Nyt 
käsillä olevan suunnitelman osalta voidaan tietysti aina 
kysyä, että onko suunnitelma riittävän hyvä, ja riittävän 
paljon hyvinvointiin vaikuttava. Vastaus ei ole yksiselittei-
nen, ja voi olla että hyvinvointikeskuksiin voitaisiin löytää 

vielä monin verroin parempia konsepteja kuin tässä esitet-
ty. Oli miten oli, vaikka kysymyksessä onkin päättötyö, ei 
tämä ole suinkaan loppu - tämä on alku.

Kiitokset

Ohjaajilleni Matti Sanaksenaholle ja Kari Nykäselle arvok-
kaista neuvoista ja huomioista.

Kaikille minua näiden vuosien aikana ohjanneille opetta-
jille, olen ollut etuoikeutetussa asemassa.

Kaikille k-09:n tyypeille, en olisi luonnollisesti voinut toi-
voa mitään parempaa.

Elielille ja Nooalle loputtomista, tarttuvista hymyistä.

Erityiskiitokset Jennille kärsivällisyydestä ja tuesta, tämä 
ei olisi ollut mahdollista ilman sinua.
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