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Diplomityöni on monivaiheinen matka, 
jossa olen tutkinut retriittiä, 
luontoa hyvinvoinnin edistäjänä, 
arkkitehtuuria luontokokemuksen ja 
moniaistisuuden näkökulmasta sekä 
subjektiivista saaristokokemustani, 
käynyt tutkimusmatkoilla ja 
suunnitellut tutkielmaan tukeutuvan 
retriittiarkkitehtuurikokonaisuuden. Olen 
valinnut työni teemaksi luontokokemuksen 
sekä arkkitehtuurin kokemuksellisuuden 
ihmisen hyvinvoinnin edistäjänä. 
 
Diplomityöni on kaksiosainen, ensimmäinen 
osa on kirjallinen taustoittava tutkielma 
ja toinen osa on itse retriitin suunnitelma.

Kirjallisen tutkielman alussa on avattu 
aiheeseen liittyviä käsitteitä ja 
taustoja. Maailman kiihtyvä tahti stressaa 
kaupunkilaisia, ja ihminen kaipaa arkeen 
taukoja. Retriitti on paikka, jonne 
vetäytyä luonnon helmaan piiloon arjelta. 
Luonto tarjoaa ihmiselle vetäytymispaikan 
kaupungin vilskeestä ja palauttaa 
stressistä. Luonnolla, kuten laadukkaalla 
rakennetulla ympäristöllä, on todettu myös 
olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia. 

Saaristo on ollut minulle aina 
vetäytymispaikka, ja avaan diplomityössä 
saaristokokemuksiani. Jaan diplomityössäni 
subjektiivisen saaristokokemukseni 

kymmeneen kokemuselementtiin. 
Kokemuselementit ovat Matka, Venevajat, 
Inhimillisyys, Tuli, Meri, Laituri, 
Sauna, Taivas, Kallio ja Turva. 
 
Kirjallisen tutkielman toisessa 
luvussa pohdin arjen ympäristön ja 
retriittiarkkitehtuurin eroja, keinoja tehdä 
retriittiarkkitehtuuria, arkkitehtuurin 
luontosuhdetta sekä moniaistisuuden 
merkitystä arkkitehtuurissa.

Diplomityöni toinen osa on suunnitelma 
retriittiarkkitehtuurikokonaisuudesta Utön 
saarelle Saaristomerelle, Ulkosaaristoon. 
Suunnitelmassa olen käyttänyt tutkielmaani 
ohjaamaan tilojen muodostamista. 
Arkkitehtuurin kantava idea on retriitin 
osien perustuminen tutkielmassa 
määrittelemiini kokemuselementteihin.   
 
Retriittikokonaisuus on kolmiosainen. 
Siihen kuuluu Matka, jonka varrelle 
sijoittuu Vetäytymisvaja ja joka päättyy 
Yöpymisaittaan. Matka sitoo retriitin 
arkkitehtuurin kokonaisuudeksi. 
Vetäytymisvajaan on keskitetty 
vetäytymistilat, ja Yöpymisaitat ovat 
yöpymiseen.

Tiivistelmä
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My master’s thesis follows a vivid journey 
in which I study subjects including 
retreats, nature as a source of wellbeing, 
retreat architecture through the lens of 
multisensory sensation, together with 
nature experience and my subjective view 
on the Finnish archipelago. I have also 
been to multiple excursions targeted to 
archipelago. The outcome of these is the 
plan of retreat architecture entity. The 
theme for my thesis is: The experience 
of nature together with experiental 
architecture, as the source of wellbeing.

At the beginning of the literary study 
I have elaborated the concepts and 
background of the theme for this thesis. 
The ever-accelerating pace of the world 
causes stress and results in an urge to 
take breaks from everyday life. Retreat 
is a place, where one can resile to the 
nature and hide from the everyday. Nature 
offers a place to retreat from the hustle 
of the city and it gives an opportunity to 
recover from the stressful city life. It 
has been discovered that nature, as well 
as high-quality built environment, has the 
ability to promote health. Archipelago for 
me has always been a place to retreat and 
I explicate my experiences in the thesis. 
I divide my subjective experience of the 
archipelago to experiental elements. The 
elements are Journey, Boathouses, Humanity, 
Fire, Sea, Dock, Sauna, Sky, Rock and Safety 
 

In the second chapter of the literary study 
I contemplate on the differences between 
the everyday environment and retreat 
architecture, the ways to create retreat 
architecture, the relationship between 
architecture and nature and the meaning of 
multisensory in architecture. 

The second part of my thesis is the plan 
of an architectural retreat complex for 
the island of Utö, located in the outer 
Finnish Archipelago. I have used my 
literary study as a guide in the formation 
of the architectural spaces in my plan. 
The leading idea of the architecture is 
the experiental elements as the basis for 
the parts of retreat.
 
The retreat complex is consists of three 
parts. These include the Journey, by which 
the Retreat shed is located, and which ends 
at the Sleeping barn. Journey connects the 
retreat architecture to one entity. The 
Retreat shed is reserved for reflection 
and The Overnight barn is reserved for 
sleeping.

Abstract
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Näkymää Utön 
saarelta itään.

Utön 
satamamaisemaa.
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Arki kaipaa toisinaan taukoja. Olen 
huolissani ystävistäni, kanssaihmisistä 
sekä itsestäni. Minulla on ollut jo 
teini-ikäisestä lähtien tunne siitä, 
että suorittamisen tarve kasvaa, enkä näe 
tälle loppua. Yhä useammat ihmiset voivat 
huonosti. Maailma vaatii, ja silloin kuin 
maailma ei vaadi, vaadimme itseltämme. 
Joskus tunne kasvaa tukahduttavaksi ja 
silloin tekee mieli pitää tauko arjesta. 
Tällaisina hetkinä tulee tarve ottaa 
aikaa itselleni ja tärkeille asioille. 
Vapautua. Lähteä piiloon arkea, kun se 
käy ylle. Tästä tarpeesta tein itselleni 
diplomityön aiheen: Piilopaikka arjelta – 
Retriittiarkkitehtuuria ulkosaaristoon. 

Lähestyn aihetta nykyarkkitehtuurin 
näkökulmasta, tarkoituksenani suunnitella 
retriitti, jossa voi antaa aikaa itselle 
ja ajatuksille. Retriitti sijaitsee 
kaukana arjesta, paikassa, joka on 
kauniimpi kuin moni osaa edes kuvitella. 
Pohdin luontoa hyvinvoinnin tekijänä, ja 
retriittiarkkitehtuuria aistielämysten 
synnyttäjänä sekä näiden stressiä 
lieventävää vaikutusta.

Diplomityöni on kaksiosainen, ensimmäinen 
osa on kirjallinen taustoittava tutkielma 
ja toinen osa on itse retriitin suunnitelma. 
Kuljetan päärungon mukana myös erillistä 
lokikirjaa, jossa avaan tuntemuksiani 
sekä työn teemoihin liittyviä kokemuksia 
saaristosta. Lokikirjamerkinnät tuovat 
diplomityöhöni kolmannen tason.

Olen ollut työelämässä jo opintojeni 
alkumetreiltä lähtien. Teen työkseni 
toteutussunnitelmia, työpiirustuksia 
ja pakkaan asuntoja yhä tiiviimmiksi 
kokonaisuuksiksi. Arjen arkkitehtuuria. 
Näin diplomityön mahdollisuutena 
tehdä jotain tyystin toisenlaista: 
arkkitehtuuria, jolla on henkilökohtainen 
merkitys. Työn, jonka tekeminen itsessään 
on mielekästä.

Johdanto
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Diplomityön kirjallinen tutkielma.

Osa  A 1. Retriitti, luonto ja terveys

 
 
a retreat (noun)
1. a retreat is a quiet, isolated place that you go to in 
order to rest or to do things in private

2. a period or place of seclusion for the purposes of prayer 
and meditation, away from normal activities and duties

3.an organized group withdrawal from regular activities, 
as for religious contemplation, the development of closer 
relationships, etc.

retreat (verb)
4. Withdraw to a quiet or secluded place.

-Oxford dictionary, Collins dictionary

Retreat
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Norjalainen vuoristoretriitti.
Bergen, Hordaland.

Retriitillä   tarkoitetaan   
vetäytymispaikkaa, vetäytymisajanjaksoa 
tai vetäytymistä yksityisyyteen 
tekemisenä: retritointia.

Termi retriitti tulee latinankielisesta 
sanasta retraho, joka tarkoittaa 
vetäytymistä: syrjään asettumista. 
Sanalla on kristillinen alkuperä ja se 
juontaa juurensa suuntaukseen, joka 
korosti maailmasta vetäytymistä. Joinakin 
aikoina se on myös käsitetty kritiikkinä 
yhteiskuntaa kohtaan. (Kalliomäki, 2012) 
Kansainvälisesti retriitillä voidaan 
tarkoittaa myös luontoon perustuvaa 
hiljaisuusmatkailua, jonka trendi on 
nousussa, vaikka Suomessa retriitillä 
onkin edelleen seurakuntaan tai itämaiseen 
meditaatioon viittaava vivahde (Gronow, 
2017). Ulkomailla on ollut runsaasti 
sekulaareja hiljaisuuden keskuksia jo 
90-luvun alussa (Snellman, 1992). Suomeen 
ekumeeninen retriittiperinne on tullut 
70-luvulla ruotsista (Nykänen, 1997). 
Kristilliset seurakunnat ovat Suomessa 
perinteisesti järjestäneet hiljaisuuden 
retriittejä. Niiden rinnalle on tullut 
kaupallisten tahojen tai yhdistysten 
järjestämiä hiljaisuuden retriittejä 
ja toiminnallisia retriittejä, kuten 
hyvinvointi-, detox-, jooga- ja 
mindfullnes- retriittejä (Hirvonen, 
2016). Suomessa retriitit ovat yleensä 
jonkun tahon järjestämiä, ne ovat 
ohjattuja ja niihin osallistutaan 

ryhmässä (Hirvonen, 2016; Gronow, 2017). 
Ulkomailla läntisessä kulttuurissa 
sekulaari retritointi on kaupunkilaisten 
keskuudessa melko yleistä. Retritointi 
käsitetään vetäytymisenä yksityisyyteen, 
usein luonnon helmaan lähelle kaupunkia 
ikään kuin maailmalta suojaan - muttei 
mielellään kauas (Hofmeister, 2018). 
Kansainvälisessä    arkkitehtuuridiskurssissa 
sekulaareista retriittikohteista käytetään 
esimerkiksi termejä retreat, refuge, 
hideaway, hideout ja châlet. Tällaiset 
kohteet käsittävät mökkejä, asuntoja, 
luksus vapaa-ajan asuntoja, hotelleja, 
autiotupia, kylpylöitä, ateljeita ja 
retriittikeskuksia, jotka ovat muualla 
kuin kaupunkimaisessa ympäristössä. 
Suomessa puolestaan on perinteisesti 
paettu arkea mökille ja käyty luonnossa, 
tosin mökkeilyyn kuuluu Suomessa ahkera 
korjaamisen ja tekemisen leima - silloin 
mökkeilykin voi tuntua työläältä. 
 
Retriitti-sanaa käytetään tarkoittamaan 
sekä varsinaista retriittipaikkaa, 
rettiittiajanjaksoa että retriittiä 
tapahtumana. Diplomityössäni sanalla 
retriitti tarkoitan sekulaaria paikkaa, 
jonne voi vetäytyä pakoon maailman 
hektisyyttä. Retritoinnilla tarkoitan 
retriitin henkiseen ja fyysiseen 
palautumiseen tähtäävää tapahtumaa 
tai tekemistä. Retritoijalla viittaan 
ihmiseen, jolla on menossa retriittijakso 
tai joka on retriittipaikassa. 

1.1 Retriitti
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Diplomityössäni painotan arkkitehtonisen 
elämyksellisyyden ja luontokokemusten 
vaikutusta eheytymiseen retriitissä. 
Eheytymisellä tarkoitan henkisen 
ja psyykkisen hyvinvoinnin 
palautumista. Tavoitteenani on tutkia 
retriittiarkkitehtuurin olemusta, 
edellytyksiä ja mahdollisuuksia, 
käyttää subjektiivista kokemusta 
ohjaamaan suunnittelua sekä suunnitella 
retriittiarkkitehtuuria, joka on 
arkkitehtonisesti sekä paikan henkeen 
että retritointiin sopiva kokonaisuus. 

Elämme aikaa, jossa tehokkuus on 
korostunutta ja mitattavat arvot tuntuvat 
olevan ainoita, joilla on merkitystä. 
Kaupungistuminen kiihdyttää tahtiaan. 
Kiire on jatkuvaa ja virikkeiden 
tulva on loputon. Sosiaaliset paineet 
seuraavat taskussa, kirjaimellisesti 
kaikkialle. Joskus tulee tarve pysähtyä 
ja miettiä, missä onkaan se oma punainen 
lanka. Hektisessä maailmassa voi tulle 
vauhtisokeus ja uupumus, jolloin 
hallinnan tunteen menettäminen yllättää 
helposti. Häyrynen puhuu kirjassaan 
Retriitti osuvasti pikakulttuurista 

”…jolle on tunnusomaista kiire, 
välineelliset kontaktit, lyhytkestoiset 
ihmissuhteet, nautinnon etsiminen 
mahdollisimman helposti ja nopeasti sekä 
äänekäs informaation ja virikkeiden tulva” 
(Häyrynen & Kotila, 2003). Nykyisenlainen 
arki onkin kuluttavaa ja aika ajoin 
mielelle tekisi hyvää päästä hetkeksi 
piiloon stressaavalta arjelta. Vetäytyessä 
rauhaan asiat ja elämän yksityiskohdat, 
saattavat hahmottua uudella tavalla. 
 
Stressi ei ole pelkästään huono asia. 
Lyhytkestoinen stressi voi saada ihmisen 
tekemään parhaansa jonkin suoritteen 
ajan. Pitkittynyt stressi on kuitenkin 
terveydelle haitallista. Pitkittynyt 
stressi voi aiheuttaa monenlaisia oireita, 
se voi johtaa pahimmillaan burnoutiin, 
masennukseen ja jopa sairauksiin. 
(Mehiläinen, 2018)

Luonnon läheisyys
auttaa stressiin.
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Ihmisen uupumiseen ja stressiin eheyttävästi 
vaikuttavat tutkitusti luonto ja luonnon 
läheisyys (Tourula & Rautio, 2014). Luonnon 
helmaan vetäytyminen on tehokas tapa 
laskea stressitasoja. Luonnon keskelle 
pääseminen on kuitenkin suurimmalle osalle 
kaupunkilaisia huomattavien ponnistelujen 
takana. Retkeily ja vaeltaminen kaikessa 
palkitsevuudessaankin vaativat jonkin 
verran asiantuntemusta. Urbaanista 
elintavasta huolimatta kaupunkilaisilla  
on kuitenkin edelleen kaipuu luontoon. 
Kaupungistumisesta huolimatta ihmiset 
edelleen arvostavat luontokokemuksia, 
ja koska alati tiivistyvässä kaupungissa 
ei luonnolle aina jää tarpeeksi tilaa, 
hakeutuvat ihmiset luontoon kasvukeskusten 
ulkopuolelle (Tyrväinen, et al., 2007).

On osoitettu, että luonto sellaisenaan 
on hyvinvoinnin lähde. Mitä kauempana 
luontokohde on kaupunkimaisista kohteista, 
sitä tehokkaammin se palauttaa stressistä, 
ja mitä kovempi stressi, sitä kauemmin 
kohteessa tulee viettää stressistä 
palautumiseen (Tourula & Rautio, 2014). 
Japanissa on tutkittu että metsäkylvyt 
laskevat stressihormonien määrää, sydämen 
sykettä, verenpainetta ja rauhoittavat 
hermostoa  (Li, 2009). Tutkimuksessa on 
havaittu metsässä oleilun myös vahvistavan 
vastustuskykyä (Li, 2009) sekä lisäävän 
syöpäsoluja tuhoavien proteiinien 
ja luonnollisten tappajasolujen 
määrää elimistössä ja laskevan syövän 
esiintyvyyttä (Imai, et al., 2000). 
Luonnolla voi sanoa olevan fyysisesti 
parantavia ominaisuuksia.

Luonto tarjoaa myös psyykettä palauttavia 
kokemuksia kiinnittämällä stressaantuneen 
ja väsyneen ihmisen huomion miellyttävään 
ympäristöön. Luonnon tarjoama elvyttävyyden 
tunne voidaan jakaa arjesta irtautumiseen, 
ulottuvuuden havaintoon, luomoutumiseen, 
yhteensopivuuden tunteeseen sekä 
johdonmukaisuuteen. Luonto siis elvyttää 
tarjoamalla miellyttävän ympäristön 
ja levollisen olon. Palautumisen voi 
nähdä kokonaisuutena, johon vaikuttaa 
nämä tunteet. Arjesta irtaantuminen on 
fyysistä siirtymistä pois jokapäiväisestä 
ympäristöstä paikkaan, jossa mielikin 
voi siirtyä pois arkisista ajatuksista. 
Ulottuvuuden havainto taas on tunne siitä, 
että on täysin toisaalla kuin yleensä, 
tai jossain kaukaisessa paikassa: omassa 
mailmassaan mutta toisaalta osana laajempaa 
kokonaisuutta. Yhteensopivuus on ykseyden 
tunnetta, yhteyttä ympäristön kanssa. 
Lumoutumisessa taas ympäristö kiinnittää 
kokijan huomion ilman, että sitä tarvitsee 
erikseen suunnata. Johdonmukaisuutta on 
käsitys ympäristöstä sopusointuisena 
ja ymmärrettävä paikkana, jonka osat 
muodostavat helposti hahmotettavan 
kokonaisuuden. (Kaplan & Kaplan, 1989)  
 

1.2 Luonto ja terveys

“Ihmettelin aina, kuinka hyvin saaristossa sain 
unta. Liekö päivät merellä, meri-ilmasto tai 
aurinko vai kaikkien yhteisvaikutus.”
-Örö, alkukesä 2010

Erilaisia
jäkäliä.
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Luonnon voidaan todeta vähentävän 
lihasjännitystä ja laskevan verenpainetta 
(Ulrich, et al., 1991), lisäävän 
tarkkaavaisuutta ja parantavan 
keskittymiskykyä (Bowler, et al., 2010), 
eheyttävän sekä psyykkisesti (Kaplan & 
Kaplan, 1989) että fyysisesti (Häyrynen 
& Kotila, 2003; Li, 2009; Bowler, et 
al., 2010). Rakentamattomalla luonnolla 
voi todeta olevan fysiologisesti ja 
psyykkisesti kokonaisvaltaisesti terveyttä 
edistäviä vaikutuksia. Luonto onkin 
kaupunkilaisille tärkeä paikka, joka tarjoaa 
paon arjesta, kaupunkia miellyttävämmän 
ympäristön ja koettua terveyttä eheyttäviä 
kokemuksia (Tyrväinen, et al., 2007). 
Luonnonympäristöissä miellyttävimpiä 
asioita ovat kasvit, puut, luonnonvarainen 
luonto, maiseman korkeusvaihtelut sekä 
vesistöt. (Kaplan & Austin, 2003) 

Nykyään metsästä saatavan hyvinvoinnin 
ympärille on muodostunut ala, josta 
puhutaan Green Carena. Green Care eli 
vihreä hoiva tarkoittaa aloja, jotka 
tarkoituksellisesti hyödyntävät luonto- 
ja maaseutuympäristöä ihmisen hyvinvoinnin 
edistämisessä sekä tutkimusta luonnon 
vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin. 
Perusteena Green Carelle ovat luonnon 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Green 
Caren rinnalle on myös tullut niin kutsuttu 
Blue Care, sininen hoiva, joka tunnustaa 
luonnontilaiset vesistöt ja vesiympäristöt 
hyvinvointia edistäviksi ympäristöiksi.  Se 
on kuitenkin uusi termi eikä sitä ole vielä 
tarkoin määritelty. Blue Care tarkoittanee 

kuitenkin vesistöjen terveyttä edistävien 
ominaisuuksien päämäärätietoista 
hyödyntämistä kaikin aistein. Ranta-
alueet ja vesiympäristöt ovat maisema-
ja ympäristöarvostustutkimuksissa 
korostuneet elvyttävinä ympäristöinä ja 
ihmisten mielipaikkoina. (SAMK, 2018) 

Myös rakennettu ympäristö vaikuttaa 
ihmisen hyvinvointiin ja laadukas sekä 
inhimillinen arkkitehtuuri on terveyttä 
edistävää. Vaihtelevien ja monipuolisesti 
eri aisteja stimuloivien tilojen on 
tutkittu olevan emotionaalisen ja 
kognitiivisen hyvinvoinnin kannalta 
tärkeitä ja vaikuttavan esimerkiksi 
fyysiseen aktiivisuuteen (Davidson & Bar-
Yam, 2011). Laadukkaat sisätilat, jotka ovat 
muun muuassa ymmärrettäviä, ergonomisia 
ja siistejä ja joista on yhteys luontoon 
ja joihin tulee luonnonvaloa, joiden 
olemukseen voi itse vaikuttaa ja jotka 
voi kokea moniaistisesti, ovat terveyttä 
edistäviä ja vähentävät hermostuneisuutta 
sekä laskevat verenpainetta (Salonen, et 
al., 2012).

Metsäkylvyt laskevat stressihormonien määrää,
sydämen sykettä, verenpainetta ja rauhoittavat hermostoa.
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Saaristo on aina ollut minulle jotain muuta 
kuin arki, kuin vierekkäistodellisuus, 
paljon enemmän kuin kallio kallion 
vieressä. Tunne. No mans land. Paikka, 
joka pysyy samanlaisena vaikka se alati 
muuttuukin. Saaristo, paikka, jossa 
saarten välissä on yli hartioiden vettä, 
joka sekä erottaa että liittää minut muuhun 
maailmaan. Fyysisesti ja henkisesti.

Lämmin siteeni saaristoon juontuu suurilta 
osin saariston luonnon kauneudesta. 
Saariston luonnonmaisemaan ihminen 
on tehnyt oman kiinnostavan lisänsä: 
peltomaat, kummelit ja venerannat, 
punaiset mutkittelevat tiet, majakat ja 
laivat.  Saariston kauneinta arkkitehtuuria 
edustavat kuitenkin kulttuurimaisemaan 
kuuluvat venevajojen rivit rannoilla. 
Pienistä harjakattoisista palikoista 
muodostuvat punamullattujen rakennusten 
nauhat. Saaristomeri on ollut tärkeässä 
osassa lapsuudessani ja nuoruudessani. 
Saariston luonnosta on muovautunut minulle 
arjesta vetäytymisen paikka. Lapsena vietin 
perheeni kanssa usein aikaa sukulaisten 
mökillä Kustavissa, Turun saaristossa. 
Mökki sijaitsi korkean kallion päällä, 
metsän suojassa. Siellä kalastettiin, 
seikkailtiin ja nautittiin luonnosta, 
maattiin kalliolla auringossa rantaveden 
liplattaessa punertavaa kalliota vasten. 
Ala-asteella vietimme luokkamme kanssa 
leirikouluviikon Hålskärin saaressa. 
Teinivuosinakaan ei ollut mieli maassa, vaan 
merillä. Varhaisnuoruudesta lähtien monet 
viikonloput ja juhannukset olen viettänyt 

ystävien kesken Turun saaristossa. 
Parikymppisenä palvelukseen astuttuani 
lähdin laivastoon veneenkuljettajaksi, 
jolloin opin navigoimaan ja lukemaan 
hankalakulkuista saaristoamme.
 
Diplomityörupeamani aikana olen vieraillut 
kahdesti Saaristomerellä. Syksyllä 
2017 kävin kolmen päivän purjehduksella 
etsimässä sijaintipaikkaa työlleni. 
Matkan aikana ei juurikaan tuullut, enkä 
ehtinyt käydä monessakaan saaressa. Vaikka 
paikkaa työlleni ei löytynytkään, niin 
purjehduksesta sukeutui tutkimusmatka 
saariston tunnelmaan ja elämyksiin. 
Kesällä 2018 vietin Utöllä kaksi päivää 
tutustuen saareen, tutkien sen luontoa 
ja erityispiirteitä. Näillä matkoilla 
kiinnitin huomiota saariston erityislaatuun 
ja tunnelmaan arkkitehtuurin näkökulmasta 
sekä mietin, miten saisin ne välitettyä 
arkkitehtuuriini.

Tarkastelen omaa saaristokokemustani 
kokemuselementteinä, jotka perustuvat 
muistoihini. Kokemuselementit muodostavat 
diplomityössäni sisällöllisen perustan 
retriittiarkkitehtuurin suunnittelulle. 
Kokemuselementit ovat: Matka, Venevajat, 
Inhimillisyys, Tuli, Meri, Laituri, Sauna, 
Taivas, Kallio ja Turva.

1.3 Minun saaristoni

Diplomityö-
purjehduksella, 2017.
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Matka
Saaristoon lähtiessä lähdetään matkalle. 
Saaristo on jatkuvaa matkaa saaresta 
toiseen. Matkalla joka kulman takana on uusi 
kokemus, siksi kai matkalle halutaankin. 
Matka on lähtemistä ja saapumista. Matka on 
odotusta ja innostusta. Α:n ja Ω:n välissä 
on kaikki. Matkalle ryhtyessään ei koskaan 
tiedä palaako, tai kuka palaa. Matkassa on 
mystiikkaa. Matka on fyysinen, henkinen ja 
metafyysinen. Matka on lineaarinen, se on 
kahden pisteen välissä. Matkalta saapuessa 
olen aina eri ihminen kuin lähtiessä.

Venevajat
Saaristonmeren kauneus piilee myös sen 
rakennuksissa. Todelliset helmet makaavat 
rannoilla, kallioilla ja vetten päällä. 
Toistensa välistä sattumanvaraisesti 
tunkeilevat venevajat muodostavat 
mitä mielikuvituksellisimpia tiloja 
laitureineen ja aukkoineen. Parhaimmillaan 
laiturin päässä olevat vajat näyttävät 
leijuvan ilmassa. Pitkät polveilevat rivit 
punaisia vajoja näkyvät jo pitkän matkan 
päästä ja toivottavat mereltä saapuvan 
tervetulleeksi. Satamarannat vajoineen ovat 
verrattavissa keskiaikaiseen kaupunkiin 
kaikessa orgaanisuudessaan.  Ne ovat 
syntyneet arjen käytännöistä. Venevajat 
ovat saariston näkymää parhaimmillaan. 
Vajan sisällä valo saa seinätkin 
lainehtimaan. Kun astun vajaan, sisältä 
löytyy käytännöllisyyden vaihteleva rytmi.

Inhimillisyys
Vieraanvaraisuus on sisäänrakennettuna 
saariston elämään, sen vierasvenesatamiin 
ja kyliin. Saaristolaiset ovat asuneet 
kautta aikain kaupantekoväylien varrella. 
Saaressa väen vaihtuvuus ollut verrattain 
pientä ja uudet tuttavuudet ovat tuoneet 
aina mielenkiintoa arkipäivään. Ei ole 
tavatonta, että saaristossa matkatessaan 
saa kutsun tuntemattoman mökkiin yöpymään, 
jos on vailla yösijaa. Kohteliaisuudelle 
on aina tilaa ja luottamus syntyy 
kuin luonnostaan. Saaristokulttuurin 
käytännönläheisyys on myös inhimillisyyttä. 
Jos pimeän tullen huono keli yllättää, 
purjehtija joutuu rantautumaan lähimpään 
laituriin, mikäli tilaa löytyy. Yleensä 
tilaa löytyy, sillä ketään ei jätetä meren 
armoille. Kun kysyn apua, saan apua, kun 
kysyn suuntaa, näytetään minulle suunta.

Tuli
Illalla hämärän saapuessa osana 
rauhoittumista ja iltapuuhia on tulen 
tekeminen. Tulen ympärillä on mukava 
vaihtaa kuulumisia naapurivenekunnan 
kanssa, grillata kalastetut ahvenet ja 
nauttia saalis keitettyjen perunoiden ja 
tillin kera. Tulen ympärillä tarinoidaan 
ja vaihdetaan paikalliset kuulumiset. 
Tulen ympärillä luodaan tuttavuuksia. 
Tulen lämpö iholla ja kasvoilla rentouttaa 
lihakset sekä mielen.  Auringon laskettua 
viimeinen valonlähde on tuli, joka saa 
maailman hiljalleen häviämään ympäriltä. 
Tuli on kuin varkain vienyt ajan ja 
rakentanut itselleen intiimin tilan, jota 
ystävälliset kasvot rajaavat. Tulen osaksi 
tilaa.

Innamon
satama.

“Tuo on Insinööri Pettersson, sanoi Jari ja 
osoitti valkoista laitetta. Ohi kulkiessa 
Insinööri Pettersonia on tapana kuuluvasti 
tervehtiä. Hän kertoi insinöörin suunnitelleen 
kelluvan loiston matalikkoon, jonne hänen 
poikansa oli hukkunut. Ennen pelkkä loisto 
olikin myös hautakivi.”
-Nauvo, syksy 2017
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Muistiinpanoja diplomityö- 
purjehdukselta.

Kauniisti patinoitunut 
piharakennus. Innamo, Saaristomeri.
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Nuotion ääressä lämpeää
keho ja mieli.

Muistiinpanoja diplomityö- 
purjehdukselta.



32  33 A

Meri 
Suurin osa saariston alueesta on merta. 
Meri on saariston valtaväylä, joka 
kapenee pieniksi suoniksi rannikon 
sisään. Meri on mahdollistanut saariston 
vuosisataiset elinkeinot, kalastuksen ja 
maanviljelyn. Ilmasto pysyy saaristossa 
lämpimänä pidemmälle syksyyn lämpöä 
varaavan meren ansiosta.  Siinä missä 
vuoret ovat vaikuttavia ja niiden rinteet 
rytmikkään dynaamisia, saaristoluonnon 
komeus on rauhallinen ja minimalistinen. 
Horisontti on vain äärettömän pitkä 
viiva, joka erottaa toisistaan meren 
ja taivaan. Sitä kutsutaan ulapaksi. 
Se on viiva, jonne taivas pakenee, 
mikäli sen merestä erottaa. Ulappa on 
mittakaavaltaan niin valtava, että se on 
vaivoin ymmärrettävissä. Meressä käymisen 
tunne on sekä mahtava että kauhistuttava. 
Pulahdus saa hengen pakenemaan ruumiista, 
mutta vain siksi aikaa, että se 
kohta palaa takaisin. Merta on syytä 
kunnioittaa, sillä meri voi antaa paljon 
tai viedä kaiken. Kun pääsen mereen, ovat 
mahdollisuuteni rajattomat.

Laituri
Laituri on yhtä aikaa maassa ja merellä. 
Laiturista lähdetään ja laituriin 
saavutaan. Laiturilla odotellaan ja 
laiturilla vilkutellaan. Laiturilla voi 
maata auringon lämmössä kuunnellen veden 
liplatusta tai aaltojen pauhua. Siellä 
voi seistä tuulta vasten. Laiturilta saa 
kalaa. Laiturilta voi pulahtaa kesällä 
virkistävän viileään ja talvella jään 

lävitse hyiseen veteen.  Laiturinnokassa 
voi istuskella omine ajatuksineen ja jakaa 
niitä merelle, jos siltä tuntuu. Laituriin 
tullessani jotakin on aina ohi.

Sauna
Saunominen kuuluu olennaisena osana 
saaristoon. Saunominen ja saunasta mereen 
pulahtaminen yltää puhdistavuudessaan 
ihoa syvemmälle. Valo siivilöityy aukoista 
pimeään saunaan. Tuli humisee saunan 
pesässä ja savu tuoksuu. Pihka tekee 
tuloaan seinälaudoista ulos. Saunasta 
pääsee suoraan viileään mereen. Pulahdus 
tuntuu niin puhdistavalta, että kokemus 
on melkein uskonnollinen. Saunan jälkeen  
kehoni on uusi.

Taivas
Saaristossa ollaan jatkuvasti taivasalla. 
Pilvet vaihtavat väriä ja muotoa kuin 
hitaasti tanssien, ensin eteen, sitten 
taakse, tai kiireesti juosten, harmaana 
pumpulina taivaan halki, antaen tuulelle 
muodon. Tähtitaivaan avulla merellä on iät 
ajat navigoitu. Tyyni vesipeili heijastaa 
koko väriskaalan taivaalta. Valoshow 
toisensa perään on joka päivä uniikki. 
Voisin katsella kaikki auringonlaskut 
uudestaan. Yöllä olen tähtien kanssa osa 
maailmankaikkeutta.

Venevaja-aksonometria, 
Käringsund, Ahvenanmaa. 

“Olimme pyöräilemässä Rengastietä Houtskarin 
kohdalla ja matkassa oli uusi hieno trangia. 
Perunat laitettiin veteen ja vesi... ei vain 
kiehunut. Keitimme perunoita yli kaksi tuntia 
rauhassa sillä kyllähän lautat nyt saaristossa 
kulkevat. Vietimme sen yön Houtskarissa.”

-Houtskär, kesä 2014
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Venevaja-aksonometrioita 
Saaristomeren alueelta. 

Åva, Brändö. 

Munkvik, Ahvenanmaa Lappo, Brändö Björkö, Houtskär Hyppeis, Houtskär 

Jurmo, Brändö Innamo, Parainen Torsholma, Östernäs 
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Kallio
Saaristo muodostuu lukemattomista 
kallioista ja luodoista, ja se onkin 
saariston ominaisin piirre. Erimuotoisia 
ja -kokoisia saaria parista metristä 
kymmeniin kilometreihin. Kallion pinta 
vaihtelee vesirajan punertavasta kivestä 
sammalen ja jäkälän peittämään harmaaseen. 
Saaret muodostavat milloin mistäkin 
suunnasta katsottuna vaihtelevan ja kauniin 
komposition. Auringon lämmittämällä 
graniitilla istuskellessa voi tuntea 
peruskallion järkähtämättömän läsnäolon, 
lämpimän ikuisen olemuksen ja pinnan 
hellän karheuden. Saaret ovat nähneet 
kaiken, ja tulevat vielä näkemään kaiken. 
Ne ovat kauneinta tietämääni muotoilua. 
Sulatettu maan uumenissa ja muovattu jään 
alla. Siinä ne ovat ja minä niiden välissä, 
päällä ja suojissa.

Turva
Saarilla ja saarten välissä on jatkuvasti 
altistuneena luonnolle ja sen voimille: 
sateelle, tyrskyille ja tuulelle. Vaikka 
saaristoon meneminen on aina seikkailu, 
löytyy sieltä myös turva. Kun pääsee 
ulkoilmasta katon alle ja saa sytyttää 
kamiinan, voi käpertyä peittoon ja käydä 
parvelle maaten. Sade ropisee kattoon 
ja tuuli humisee räystäissä. Katselen 
katonrajasta tupaan kuin varmistaakseni 
etten näe siellä ketään. Tunnen olevani 
maailman turvallisimmassa paikassa, saan 
nukahtaa.

Venevajan käytännönläheistä
arkkitehtuuria, Innamo.

“Juhannuksena meillä oli tapana viettää yötöntä 
yötä Brändössä, eräässä venevajassa. Vaja 
laitettiin koreaksi. Vajaan vedettiin sähköjohto 
ja sisätilat koristeltiin koivuin, kalaverkoin 
ja kukkasin. Traditioon kuului juhannuspelit. 
Tunnelman lämmettyä käytiin vilvoittelemassa 
vajan laiturilta.”
-Brändö, Åva, Juhannukset 2011-2016 
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Retriitin on tarkoitus viedä ihminen 
henkisesti ja fyysisesti kauas stressaavasta 
arjesta. Retriittiarkkitehtuuri luo 
puitteet arjesta irtaantumiseen. 
Retriittiarkkitehtuuri irrottaa kävijän 
arjen hälinästä, rohkaisee itseensä 
menemiseen ja luontoyhteyden löytymiseen. 
Askeettisuus on osa tätä kokemusta. 
Nykyään olemme tottuneet, että wc:ssä 
voi käydä sisällä lämpimässä, ruokaa saa 
tilaamalla kotiovelle, viihdettä löytyy 
enemmän kuin jaksaa seurata ja se on aina 
mukana. Askeesi on keino ohjata ajatukset 
itseensä ja tähän hetkeen. Virikkeettömyys 
virikkeiden täyteisessä elämässä on 
kuin luksusta. Sopiva askeettisuus 
palauttaa ajatukset elämän perusasioihin. 
Pohjimmiltaan retriitissä on kyse 
ihmisestä. Retriitissä arkkitehtuuri antaa 
vain kehykset ihmisen sisäiselle matkalle 
ja puitteet eheytymiselle.

Arjen arkkitehtuuri on olemukseltaan 
korostuneen funktionaalista. Se on 
suunniteltu jokapäiväiseen arkielämään 
ja sen askareiden helpottamiseen. 
Arjen arkkitehtuuri on taloudellisten 
intressien ohjaamaa ja tehokkuudessaan 
jopa mielikuvituksetonta. Taloudellinen 
rationalismi jättää melko vähän tilaa 
inhimillisyydelle. Arjen arkkitehtuuria 
määrittävät usein materiaalit, joiden 
sanotaan olevan helppohoitoisia, jotka 
ovat helposti pestäviä ja mahdollisimman 
huoltovapaita. Kaiken on oltava 

hankauksenkestävää ja kaikkialle tulee 
ylettyä imurilla ja rätillä. Pintojen 
värit ovat neutraaleja ja tasaisia, jottei 
käyttäjä ärsyyntyisi tai kyllästyisi. 
Retriittiarkkitehtuuri tekee pesäeron 
tähän. 

Retriittiarkkitehtuuri on elämyksellistä, 
eli jotakin sellaista, mitä arjen 
arkkitehtuurilla ei ole tarjota. Se 
voi viedä muistoihin tai yllättää 
ylevyydellä, herättää kunnioitusta tai 
häivyttää ympäröivän maailmaan. Arjen 
arkkitehtuuri on etääntynyt ihmisen 
helposti ymmärrettävistä, luonnosta 
melkein sellaisenaan saatavista 
materiaaleista, kuten   puusta, 
savesta  ja  kivestä. Vallitsevan 
kertakäyttökulttuurin estetiikan mukaista 
on, että materiaalit pysyvät kiiltävinä 
sekä uudenoloisina. Tästä johtuen ne 
eivät vanhene kauniisti. Esteettisen 
arvon menetettyään kertakäyttömateriaalit 
voidaan heittää pois ja ostaa uutta 
tilalle. Kertakäyttömateriaaleissa ei ehdi 
näkyä ajan jälki. Ajan ruumiillistuminen 
materiaaliin on ilmiö, jota kelloa lukuun 
ottamatta tulee arjessa harvoin vastaan. 
Patina muistuttaa ajan olemassaolosta ja 
maailman mittakaavasta ja yhdistää meidät 
menneisiin sukupolviin. Kertakäyttöiset 
materiaalit kuvaavat nykyaikaisen 
yhteiskunnan arvoja ja tavoitetta olla 
ikuisesti nuori.

2. Retriittiarkkitehtuurista

Kaupungin yli katsova off grid -retriitti. 
Tubakuba, Bergen, Norja.
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Arkaaiset materiaalit, kuten kivi, puu 
ja tiili patinoituvat kauniisti. Ihmiset 
pitävät patinoituvia mahdollisimman 
luonnollisia materiaaleja viihtyisinä 
(Bysheim, et al., 2016). Patina on 
vetoavaa, sillä se tuo ajan näkyväksi. 
Satoja vuosia vanhan rakennuksen puisen 
ovenkahvan jäljet saavat miettimään mistä 
ne ovat tulleet, ja miten kauan ne ovat 
siinä olleet. Jälki on viesti menneiltä 
ajoilta ja se saa ihmisen miettimään aikaa 
ja sen merkitystä. Ehkä myös oman ajan 
rajallisuutta maapallolla ja sitä miten 
aikansa käyttää. Patinan esiintyminen tuo 
myös yhteenkuuluvuuden tunteen historiaan 
ja menneisiin sukupolviin ja se saa 
miettimään oman jäljen jättämistä tuleville 
sukupolville. Patina kiinnittää ihmisen 
huomion paikkaansa maailmassa, ajassa ja 
ihmisyyden jatkumossa. Arkkitehtuuri ja 
sen materiaalien patina voi johdattaa 
syventymään omaan elämäänsä ja elämään 
yleensä.

Retriitiarkkitehtuurissa yllätyksellisuus 
saattaa vauhdittaa arjesta irtaantumisen 
kokemusta. Retriittiarkkitehtuurin 
ei tule kuitenkaan vieraannuttaa 
maantieteellisen sijainnin kontekstista, 
jotta kokemuksesta tulee autenttinen, 
monivivahteinen ja elämyksellinen. 
Siksi retriitin toimivuuden kannalta 
oleellista on mielenkiintoinen sijainti. 
Retriittiarkkitehtuurissa toivottua 
yllätyksellisyyttä tuottaa tuttujen sekä 

uusien asioiden yhdisteleminen: ei saa 
olla arkista, muttei täysin toisesta 
maailmastakaan.  Arkkitehtuurissa voi 
yhdistää paikallista traditiota moderneihin 
aiheisiin tai käyttää tuttuja materiaaleja 
uudessa käyttötarkoituksessa tai muodossa. 
Tällaiseen vanhaa kunnioittavaan uuteen 
ympäristöön voi soveltaa kriittisen 
regionalismin lähestymistapaa.  

Esseessään Six points for an architecture of 
resistance Kenneth Frampton ehdottaa, että 
kriittisen regionalismin tulisi omaksua 
modernin arkkitehtuurin edistyksellisyys 
ja keinot, kuitenkin kriittisyyttä 
noudattaen niin, että maantieteellinen 
konteksti on etusijalla. Huomion tulisi 
kohdistua topografiaan, ilmastoon ja 
tektoniikkaan sekä materiaalintuntuun, 
jottei maailmankulttuuri kevein perustein 
jyräisi paikkalliskokemusta (Frampton, 
1993).

Ollakseen tätä päivää, on oleellista 
olla osa modernia tieteellistä, teknistä 
ja poliittista kehitystä. On perukoita, 
jonne puhdas moderni saavutuksineen 
ei kuitenkaan sellaisenaan sovi. 
Paradoksi kuuluukin: Kuinka olla 
nykyaikainen ja palata samalla juurille, 
kuinka elvyttää uinuvaa paikallisuutta 
ja olla samalla kansainvälinen (Ricoeur, 
1965).  

Uutta arkkitehtuuria traditionaalisessa ympäristössä.
Studio Bardil, Scharans, Sveitsi.
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Retriitti ei ole ainoastaan positiivisia 
tunteita varten. Hiljaisuudessa, omien 
ajatusten keskellä, negatiivisetkin 
tunteet saavat taas hiljalleen äänen. 
Retriitissä on voitava surra ja käydä läpi 
tukahdutettuja tunteita. Arkkitehtuuri 
voi antaa tilan vaikeiden tunteiden 
käsittelyyn ja niiden hyväksymiseen. 
Sureminen puhdistaa ja sille on annettava 
retriitissä tilaisuus.

Retriittiarkitehtuuria on mahdotonta 
määrittää tarkasti, sillä arjesta 
vetäytymisen kokemus on aina subjektiivista. 
Yhdelle se voi olla lumesta muodostunut 
lippa, jonka suojassa viettää yö luonnon 
helmassa, kun taas toinen rentoutuu vasta 
kun siihen on osoitettu rentoutumiseen 
tarkoitettu tila. Mittakaavaltaan retriitit 
voivat olla mitä vain. On retritointiin 
osoitettuja keskuksia, pieniä kahden neliön 
mökkejä vuorilla ja kaikkea siitä väliltä.   

Arkkiesimerkki retriittiarkkitehtuurista 
on Peter Zumthorin suunnittelema Therme 
Vals, termiseen lähteeseen perustuva 
kylpylä Piz Aul -vuoren rinteessä, 
Valsin laaksossa. Thermen arkkitehtuuri 
onnistui kaikessa ylevyydessään 
jättämään arkkitehtuuristressin taka-
alalle käydessäni siellä vuonna 2015. 
Kylpyläkokemus antoi mielen levätä, 
katseen harhailla jylhiä Valsin 
laakson pittoreskien latojen täyttämiä 
vuorenrinteitä pitkin. Thermessä oli 

aikaa unohtua vain lillumaan altaisiin, 
keskittyä veden liplatukseen ja sormien 
toimintaan, pintojen samettiseen karheuteen 
ja mineraaliveden rautaiseen tuoksuun. 
Thermen monipuoliset tilat kutsuivat 
tutkimaan eri mittakaavaisia tiloja, 
sopukoita ja onkaloita, joita rakennus on 
hallitusti täynnä. Jokaiseen sopukkaan oli 
helppo unohtua pitemmäksikin aikaa, sillä 
Thermessä aika tuntui pysähtyvän. Porteilla 
kehotetaan jättämään kello pukuhuoneeseen, 
sillä sen kuulemma huomaa, kun aika on 
täysi. Kehotus on käydä vain nauttimaan 
paikasta ja jättää kaikki digitaalinen 
säilöön. Arkkitehtuurin mittakaava ja 
tilojen massiivinen kivisyys saa ihmisen 
kuin luonnostaan hiljentymään; tunnelma 
onkin rauhallinen, suorastaan ikiaikainen. 
Thermeen pääsee vain reilun tusinan verran 
ihmisiä kerrallaan rauhallisen tunnelman 
säilyttämiseksi.

Retriittien kirjo on laaja.
Bolstadfjorden, Hordaland, Norja.
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Suurimittakaavainen retriitti.
Therme Vals, Valsin laakso, Sveitsi.

Pienimittakaavainen retriitti.
Sotra, Hordaland, Norja.
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Retriitissä keskeistä on moniaistinen 
luontokokemus. Simulan mukaan ”Se on 
aika-tila, jossa mieli ja ruumis yhtyvät 
aistikokemuksessa osaksi luonnon mystistä 
suuruutta. Tunne siitä, että ihminen on 
erottamaton osa aistimaansa hetkeä ja 
todellisuutta, keskittää ajatukset käsillä 
olevaan tilanteeseen.” (Simula, 2012).  
Vaikka arkkitehtuuri luontoretriitin 
osana ei tunnu pakolliselta, karun 
luonnon armoille jättäytyminen voi olla 
kaupungistuneelle ihmiselle myös ahdistava 
kokemus. Katto pään päällä ja lämmin tila 
helpottavat hiljentymistä tuomalla turvan 
keskelle villiä luontoa: luontoa jonne voi 
omaehtoisesti lähteä milloin vain.

Luontoon sijoittuva arkkitehtuuri voi 
olla ylevää, jylhää ja kilpailla luonnon 
kanssa huomiosta. Rakennus voi toisaalta 
olla myös arkkitehtuuriltaan hiljainen 
ja jäädä taka-alalle.  Arkkitehtuuri 
voi olla luontoa jäljittelevää 
huomion kiinnittyessä silloinkin itse 
epätavalliseen rakennukseen ja sen 
ominaisuuksiin. Rakennus voi myös yrittää 
muulla tavoin sulautua osaksi luontoa 
rakentumalla esimerkiksi ympäristön 
materiaaleista. Arkkitehtuuri voi olla 
immersiivistä kokijan uppoutuessa tilan 
sisäiseen todellisuuteen. Arkkitehtuuri 
voi ohjata tilassa olijan aistimaan 
ympäristöä rakennuksen ulkopuolella, 
kuulemaan aaltojen pauhun, haistamaan 
meren, läheisyyden, maistamaan suolaisen 
ilman, ihastelemaan vaahtopäitä. 
 
Retriittiarkkitehtuurin eheyttävyyden 
kannalta arkkitehtuurissa on hyvä korostaa 

luontokokemusta. Luontokokemusta voi 
korostaa materiaalivalinnoilla, jotka 
johdattavat kokijan ajatukset luontoon: 
kiveä, puuta, vettä. Näkymillä voi rajata 
luonnosta yksityiskohtia, jotka keskittävät 
katseen kiinnostavaan luontokohteeseen 
tuoden luonnon lähemmäs. Luonnon voi tuoda 
sisälle rakennukseen äänimaailmalla. 
Vesipisaroiden ropina katolla korostaa 
tunnetta luonnossa olemisesta, vaikka onkin 
kuivassa ja turvassa. Luonnon voi päästää 
lähelle antamalla hienovaraisia vinkkejä.  
Sateen jälkeisen luonnon, mesimarjojen tai 
vastatervatun julkisivun tuoksu. Pienet 
aukot julkisivussa siivilöivät luonnonvaloa 
sisään ja kertovat vuorokauden ajasta. 
Luonnon voi myös sellaisenaan tuoda osaksi 
arkkitehtuuria esimerkiksi rajaamalla tila 
kallionseinämään, ottamalla kasvillisuuden 
osaksi arkkitehtuurin rakenteita, 
käyttämällä viherseiniä tai ohjaamalla 
vesiputouksen rakennuksen läpi.
 
Retriittiarkkitehtuurissa korostuu paikan 
merkitys. Koska retriittiin vetäydytään 
maailmasta, on kohteen oltava niin etäällä 
rakennetusta kaupunkiympäristöstä etteivät 
kaupungin häiritsevät ilmiöt yllä sinne. 
Retriitin sijaitessa siellä kaukana on 
olennaista paikalle siirtyminen eli matka. 
Retriitti alkaa jo matkasta. Matka on 
siirtymäriitti, joka etäännyttää arjesta. 
Arki jää taakse ja jotain uutta on edessä: On 
luvallista unohtaa arkimurheet.  Matkalla 
herää kysymyksiä, joihin liittyy odotus 
tulevasta. Matkaajan ollessa tietämätön, 
mitä on tulossa, virittäytyy kuin 
automaattisesti vastaanottavaan tilaan ja 
valmistautuu vielä tuntemattomaan. 

2.1 Luontokokemus retriittiarkkitehtuurissa

Luonto on jätetty osaksi sisäarkkitehtuuria.
Kaustisen Kansanstaiteenkeskus.



48  49 A

Valo kuljettaa ajatukset
tilan ulkopuolelle.

Rajattua 
Saaristoluontonäkymää.
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Retriittiin tulijan virittäydyttyä 
vastaanottavaiseen tilaan voi vapaammin 
tarjota kokijalle epätyypillisiä 
arkkitehtuurikokemuksia. Ne voivat 
syventää kokemusta paikan toiseudesta, 
muualla olemisesta  sekä  vahvistaa 
uutuuden kokemusta ja sitä kautta 
hetkessä läsnäolemisen merkitystä. 
Arkkitehtuurin tulee olla kutsuvaa ja 
tarjota kaikille aisteille jotain, 
jotta arkkitehtuurikokemus olisi 
kokonaisvaltainen. Retriittiarkkitehtuurin 
tulee etäännyttää kävijä arjesta vierailun 
ajaksi. 

Ihmisen ollessa vastaanottavaisimmillaan 
saa arkkitehtuurikokemuksesta kaiken 
irti sen tarjotessa kokemuksia kaikille 
aisteille.

Pallasmaan mukaan keho aistii ympäristöä 
jatkuvasti moniaistisesti ja kaikkia 
aisteja koskettava arkkitehtuuri vahvistaa 
olemassaolon kokemusta, tässä maailmassa 
olemisen tunnetta, joka puolestaan 
vahvistaa minuuden kokemusta. Syvällinen 
arkkitehtuuri palauttaa toimijan huomion 
arkkitehtuurin sijaan itseensä kokijaan, 
ihmiseen. (Pallasmaa, 2012)

Kirjassaan The Eyes of the Skin 
Pallasmaa ilmaisee huolensa länsimaista 
näkökeskeistä maailmankuvaa kohtaan 
painottaen aistien moninaisuutta ja niiden 
yhteistoimintaa arkkitehtuurin kokemisessa 
ja maailman havaitsemisessa. Käsitys 
maailmasta muodostuu siis moniaistisesti, 

minkä moderni maailma on unohtanut. 
Moderni kulttuuri levittää taudin lailla 
arkkitehtonista kuvastoa ja sisältöä 
vailla tektonista logiikkaa, materiaalin 
tuntua tai empatiaa kokijaa kohtaan. 
Pallasmaa jatkaa, että visuaallisuuden 
priorisointi on vääristänyt ihmisen 
suhteen kosketukseen ja sen myötä myös 
muihin ihmisiin ja ihmissuhteisiin. Tämä 
heijastuu arkkitehtuuriin, jonka tehtäväksi 
on muodostunut näköaistin miellyttäminen. 
Näin kokemus maailmasta jää vaillinaiseksi 
sillä arkkitehtuuri on tehty silmin 
katseltavaksi muiden aistien jäädessä 
huomiotta. (Pallasmaa, 2012) Pallasmaan 
mukaan tuntoaisti on kaikkien aistien 
äiti, primääriaisti, ja näkö tarvitsee 
tuekseen kosketuksen määritelläkseen 
kohteen ominaisuuksia (Pallasmaa, 2012). 
Silmillä aistittavien ominaisuuksien 
lisäksi hän nimeää arkkitehtonisen tilan 
tärkeiksi ominaispiirteiksi muun muassa 
seuraavia ominaisuuksia: 

Varjo ja pimeys

”The eye is the organ of distance and 
separation, whereas touch is the sense 
of nearness, intimacy and affection… Deep 
shadows and darkness are essential, because 
they dim the sharpness of vision, make 
depth an distance ambiguous, and invite 
unconscious peripheral vision and tactile 
fantasy… In emotional states, sense stimuli 
seems to shift from the more refined senses 
towards the more archaic, from vision down 
to hearing, touch and smell, and from 
light to shadow.”  (Pallasmaa, 2012)

2.2 Retriittiarkkitehtuurin moniaistisuus Materiaalitutkielmia,
printtitekniikka, 2016.
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Onnistunut arkkitehtuuri kaipaa valon 
seuraksi siis varjon, jota ilman muoto ei 
tule esiin. Pimeys saa kehon muut aistit 
herkistymään näön himmetessä. Keholle voi 
antaa intiimimpiä kokemuksia tilasta: 
keho koskettaa tilaa ja tila kehoa. 
Sauna on tästä hyvä esimerkki. Saunassa 
käydessään ihminen on alttiina kehon 
tuntemuksille jo siksikin, että saunassa 
ollaan alasti. Hämyinen saunahuone, jonne 
siivilöityy vain hieman päivänvaloa, on 
paljon intiimimpi kuin sauna, jossa on 
iso lasiseinä. Visuaalinen aistimus saa 
ylivallan, kun huomio kiinnittyy näkymään 
ja tietoisuuteen siitä, että on myös muille 
näkyvillä. Puusaunan hämyssä korostuvat 
tulen humina, savun tuoksu ja kuuman 
lauteen haaleneva ensikosketus.

Akustinen intiimiys
 
“Sight isolates, whereas sound incorporates: 
vision is directional, whereas sound is 
omni-directional. The sense of sight 
implies exteriority, but sound creates an 
experience of interiority…Buildings do not 
react to our gaze, but they do return our 
sounds back to our ears… Hearing structures 
and articulates the experience and 
understanding of space.”  (Pallasmaa, 2012) 
 
Tippuvan pisaran kaiku luolassa, ropiseva 
sade katolla tai tulen humina tuvassa. 
Äänimaisema voi saada tuntemaan koko tilan, 
rakennuksen ja jopa sen sijainnin.  Tilan 
muodolla, materiaaleilla ja volyymillä 
on ratkaiseva merkitys tilan aistimiseen 
kuulemalla. Esimerkiksi kivisen tilan 
havaitsemme jälkikaiuntana, joka on voi 
olla niin voimakas, että tulee tarve puhua 
kuiskaamalla. Kivisen tilan muoto tulee 
esiin joka askeleella. Puupintaisen tilan 
seinäpintoihin taas ääni imeytyy ja antaa 
puheellekin pehmeän soinnin. 

Hiljaisuus ja ajan taju  
 
”The most essential auditory experience 
created by architecture is tranquility. 
Architecture presents the drama of 
construction silenced into matter, space 
and light. Ultimately, architecture 
is the art of petrified silence… The 
incredible acceleration of speed during 
the last century has collapsed time into 
the flat screen of the present, upon 
which the simultaneity of the world is 
projected as time loses its duration, 
and its echo in the primordial past, man 
loses his sense of self as a historical 
being and is threatened by the ‘terror of 
time’. Architecture emancipates us from 
the embrace of the present and allows us 
to experience the slow, healing flow of 
time.”  (Pallasmaa, 2012)
 
Tilat palautuvat hiljaisuuteen kun 
ääni loppuu. Äänen hiljenevä kaiku 
vetäytyy vähitellen olemattomiin. 
Hiljaisuus ja rauhallisuus kumpuavat 
äänen ja äänettömyyden kontrastista. 
Rauhallinen tila tuntuu arvokkaalta, jopa 
levolliselta. Hyvään arkkitehtuuriin on 
myös jähmettynyt ajan ääni. Ääni kertoo 
rakennusaikaisista arvoista ja maailmasta, 
liittää ihmisen ajan jatkumoon ja tarjoaa 
yhteenkuuluvuuden tunteen entisaikojen 
kanssa. Arkkitehtoniset tilat vahvistavat 
ihmisen suhdetta aikaan ja torjuvat 
irrallisuuden ja yksinäisyyden tunteita. 
Hiljaisuuteen voi ohjata äänimaiseman 
kautta, mihin vaikuttaa materiaalien 
käyttö ja tilanmuodostus. Myös koetun tilan 
syrjäinen sijainti tukee hiljaisuutta 
ja levollisuutta hälinän loistaessa 
poissaolollaan. 

Valon ja varjon synteesistä muodostuu näkyvä tila. 
Bruder Klaus Feldkapelle, Mechernich, Saksa.
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Tuoksun tilat

”We need only eight molecules of substance 
to trigger an impulse of smell in nerve 
ending, and we can detect more than 10,000 
different odours. The most persistent 
memory of any space is often its smell… 
A particular smell makes us unknowingly 
re-enter a space completely forgotten by 
the retinal memory; the nostrils awaken 
a forgotten image, and we are enticed to 
enter a vivid daydream.”  (Pallasmaa, 2012) 
 
Kesäisin kävellessä kadulla voi huomata 
ruoan tuoksuvan ja siinä samassa elävänsä 
muistoa. Muisto kestää yleensä vain 
hetken. Voi tuntua siltä, kuin olisi 
paikassa, jossa on jo kerran ollut. 
Tuoksulla on väkevä läsnäolo ja muisti, se 
kantaa muistoa tilasta. Tuoksu on voimakas 
arkkitehtuurin keino. Tuoksu voi liittyä 
toimintaan, sijaintiin, materiaaliin, 
mihin vain. Tuoksuja korostamalla voi 
alleviivata tilaa. Esimerkiksi tila, jossa 
on tulisija ja palavan puun savun tuoksu. 
Tulella valmistuva loimutettu kala ja sen 
hieman hiiltynyt tuoksu nostattaa veden 
kielelle. Ympäröivän vanhan puurakennuksen 
täyteläinen, pihkaan vivahtava aromi 
täydentää tuoksumuiston. Tuoksun lähde on 
yleensä erillään arkkitehtuurista, mutta 
täydentää kokemusta tilasta. Tuoksu on 
erottamaton osa tilakokemusta ja siitä 
syntyvää muistoa.

Tuntoaisti/muoto

“The hands are sculptor’s eyes; but they are 
also organs for thought... The skin reads 
texture, weight, density and temperature 
of matter… The door handle is the handshake 
of the building. The tactile sense connects 
us with time and tradition: through 

impression of touch we shake the hands of 
countless generations.“ (Pallasmaa, 2012) 
 
Tilan kokeminen koskettamalla, tuntoaistin 
avulla, tekee tilasta intiimin. Materiaali 
on olennainen osa tilan tuntua. 
Esimerkiksi puu kehittää ajan kuluessa 
kauniin patinan ja sen pinta siliää 
käytössä, kuten esimerkiksi tuhansia 
jalkoja nähneet kiiltävät tanssilattiat, 
tai vanha massiivipuinen, reunoiltaan 
pyöreäksi kulunut pirtinpenkki. Kun 
koskettaa patinoitunutta, tunnistettavaa 
luonnonmateriaalia, on kosketuksessa 
aikaan. Pinnan struktuurin tuntu saa 
mielikuvituksen viriämään. Syntyy yhteys 
tilan ja sen kokijan välille, syntyy 
haptisia muistoja.

Ymmärrettävä ihmiskehon mittakaava

”Primitive man used his own body as the 
dimensioning and proportioning system 
of constructions… Our sensations of 
comfort, protection and home are rooted 
in the primordial experiences of countless 
generations.”  (Pallasmaa, 2012)

Ihminen on paras ihmisen mittakaavan 
asiantuntija. Ihminen tunnistaa 
kehollaan, jos mittakaava on 
epäinhimillinen. Tunnistettavissa 
oleva, kehon mittakaavaan sovitettu 
arkkitehtuuri tuntuu turvalliselta ja 
kotoisalta. Pienet ihmisen mentävät 
sopukat, selustaltaan suljetut tilat, 
joista näkee muualle muttei sinne missä 
itse on, tuntuvat turvallisimmilta. Kun 
rakennus on ihmisen mittakaavassa, se 
tuntuu kotoisalta ja järkevältä liikkua.

Julkisivun materiaalin tuntee sormenpäissä pelkällä vilkaisulla. 
Das Gästehaus, Erwin Heerich. Raketenstation Hombroich, Saksa.
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Tekemisen kehotus 

”Stepping stones set in the grass of 
a garden are images and imprints of 
footsteps. As we open a door, the body 
weight meets the weight of the door; the 
legs measure the steps as we ascend a 
stairway, the hand strokes the handrail 
diagonally and dramatically through space.” 

Arkkitehtuuri on ihmisen liikettä 
tilassa, huoneeseen saapumista, portailla 
kulkemista, maaten käymistä, istumista, 
uimista. Hyvä arkkitehtuuri ohjaa ihmisen 
mittakaavalla kokijaa toimimaan tilassa: 
portaat, aukko, rinnan korkeudella oleva 
taso, tikkaat tai vaikka pehmeä alusta. 
Tiloja ja muotoja, joista ihminen 
löytää paikkansa ja tekemistä. Jahn 
Gehl sanoo osuvasti liian passiivisesta 
arkkitehtuurista: ”Nothing happens 
because nothing happens” (Gehl, 2011). 

 
Kehon mimesis

”…during the design process, the architect 
gradually internalizes the landscape, 
the entire context, and the functional 
requirements as well as his/her conceived 
building: movement, balance and scale are 
felt unconsciously through the body as 
skeleton and inner organs. As the work 
interacts with body of the observer, the 
experience mirrors bodily sensations of 
the maker. Consequently, architecture is 
communication from the body of the architect 

directly to the body of the person who 
encounters the work, perhaps centuries 
later… When experiencing a structure, we 
unconsciously mimic its configuration with 
our bones and muscles… Unknowingly we 
perform the task of the column or the vault 
with our body… The sense of gravity is the 
essence of all architectonic structures, 
and great architecture makes us aware of 
gravity and earth.”  (Pallasmaa, 2012) 
 
Mimesis, olemassa olevan jäljittely, 
vaikuttaa suoraan genius lociin, paikan 
henkeen. Hyvässä arkkitehtuurissa paikan 
henki säilyy suunnitelmassa paikkaan 
kuuluvana, pitäen paikan ainutlaatuisuuden 
hengissä. Paikan hengen vangitseminen 
edellyttää empatiaa, sillä paikan henkeä 
on erityisen vaikea mitata.  Onnistuneen 
arkkitehtuurin tektoniikka toteuttaa 
painovoimaa noudattavaa ymmärrettävää 
järjestystä ja tuo käytettävän materiaalin 
luonnollisen olemuksen esiin. 

 

Näköalasillan rakenne on helposti ymmärrettävissä. 
Aurland, Sogn og Fjordane, Norja.
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Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus 
eli keho ja mieli toimivat yhdessä. 
Keho viestii jatkuvasti tietoisen ja 
tiedostamattoman mielen kanssa. Tilassa 
kulkiessaan ihmiselle syntyy käsitys 
tilan luonteesta, sillä ihminen mittaa 
tilaa jatkuvasti aisteillaan. Kävelystä 
lähtevän äänen kaiku palautuu korvaan ja 
ihminen kykenee hahmottamaan sijaintinsa 
tilassa. Kävellessään jalka tunnustelee 
lattian materiaalia. Jalkapohja tuntee 
pinnan karheuden tai sileyden, sen miten 
alusta joustaa tai on järkähtämätön. 
Jalkapohjan iho aistii myös pinnan lämmön 
tai kylmyyden, ja miten nopeasti tai 
hitaasti pinta lämpenee. Tasapainoaisti 
kertoo, onko kaltevalla pinnalla vai 
putoamassa, liikkuuko alusta vai kelluuko 
se. Asentoaisti kertoo, onko makuulla vai 
pystyssä. Hajuaisti kertoo, onko tilassa 
ollut joku tai mitä siellä on tehty. 
Haju tilassa voi myös palauttaa muistoja 
menneeseen – muistot saavat kaikki aistit 
mukaan muistelemaan. Hajumuisti vaikuttaa 
olevan erityisen väkevä. Hajuaistiin liittyy 
olennaisena myös maku. Joskus haju on niin 
voimakas tai tietynlainen, että se tuntuu 
kielessä asti. Retriittiarkkitehtuuri 
antaa kaikille aisteille koettavaa. 
Jotta arkkitehtuurielämys  olisi 
kokonaisvaltainen, sen tulee kutsua 
koskemaan, haistamaan, maistamaan, 
kuulemaan ja näkemään.  

Arkkitehtuurin osasista tulee kokonaisuus, 
josta kumpuaa kulttuurisidonnaisia 
merkityksiä, kuten kirjaimista, jotka 

muodostavat merkityksellisiä sanoja. Näitä 
voi kutsua emergenteiksi ominaisuuksiksi, 
asioiksi, joiden tekijöiden summalla 
on uusia ominaisuuksia. Arkkitehtuurin 
merkitys tulee jokaiselle sisältä 
päin, kuten taideteos saa merkityksen 
katsojaltaan. Merkitykset ymmärretään 
omien kokemusten kautta.  Subjektiivisen 
tunteen ja kehollisen tilakokemuksen 
välittäminen arkkitehtuurin avulla 
kokijalle vaatii suunnittelutaidon lisäksi 
empatiakykyä.  Arkkitehtuuri on tunnettava 
omalla keholla. Arkkitehtuurilla voi 
pyrkiä välittämään arkkitehtuurikokemus 
kävijälle, kuten taiteilijan tunnetila 
välittyy teoksen katsojalle tai proosan 
tunnelma lukijalle. Tämän kokemuksellisen 
tiedon välittämisestä on arkkitehtuurissa 
kyse, vaikka jokainen kokija käsittäisikin 
välitettävän kokemuksen eri tavalla, 
omista lähtökohdistaan. Aistien muisti 
on syntynyt jo varhaisessa lapsuudessa ja 
muisti muovautuu pitkin elämää, joten se 
miten tilat kokee, on jäljitettävissä omiin 
muistoihin ja subjektiiviseen kokemukseen. 
Muistoihin, jotka tekevät sinusta sinut.

Kauniisti harmaantunutta 
puujulkisivua. Utö, Parainen.



60  61 Ω

Diplomityön analyysi sekä suunnitelma.

Osa Ω
3. Analyysi 
4. Suunnitelma
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Viisikymmentäyhdeksän astetta 
neljäkymmentäkuusi minuuttia 
viisikymmentä neljä sekuntia 
pohjoista leveyttä, kaksikymmentäyksi 
astetta kaksikymmentäkaksi minuuttia 
kahdeksantoista sekuntia itäistä 
pituutta. Koordinaatit osoittavat 
Pohjois-Eurooppaan, Fennoskandiaan ja 
tarkemmin ottaen Itämerelle, Suomeen: 
Saaristomerelle maailman lukuisimpiin 
kuuluvaan saaristoon. Lähimmät isot 
kaupungit ovat Helsinki, Tallinna ja 
Tukholma. Lähimmät kaupungit ovat Parainen 
sekä Turku.

3.1 Sijainti - 59°46’54’’N, 21°22’18’’E

100 km



64  65 Ω

Saaristomeri on noin 50 000 saaren 
saaristoalue Itämerellä. Saaristomerta 
rajaa lännessä Manner-Ahvenanmaa ja idässä 
Suomen lounaisrannikko. Saarista valtaosa 
on asumattomia. Saaristomeren 8000 
neliökilometristä vain 2000 km2 on maata. 
Saaristomeri on syntynyt maankohoamisen 
seurauksena, joka alkoi 10 000 vuotta 
sitten, jääkautisen jään vetäydyttyä 
pois saariston päältä. Saaristomeren maa 
kohoaakin yhä 4-10 millimetrin vuosivauhtia. 
Saaristoa syntyy siis jatkuvasti lisää 
ja vanhat saaret yhdistyvät toisiinsa. 
Saaret koostuvat pääosin graniitista ja 
gneissistä. (Aavameri , 2019) 

Saaristomerta on asutettu jo pitkään, 
mistä kertovat pronssi- sekä rautakautiset 
hautalöydöt. Merenpinta on ollut siihen 
aikaan paljon nykyistä korkeammalla. 
Merenpinnan laskettua ja viljelykelpoisen 
maan lisääntyessä keskiajalla saapui 
Ruotsista siirtolaisia. Saaristomeren 
alue on yhä pääosin ruotsinkielistä. 
Merenkulku ja kalastus ovat olleet kautta 
historian saaristolaisten pääelinkeinoja, 
ja kodin tarpeet tyydyttivät karjanhoito 
ja viljely. (Museovirasto, 2019) 
Saaristossa rakentaminen on pienipiirteistä 
ja keskittynyt historian aikana tiiviiksi 
kyläryppäiksi. Saaristolaiskylät 
sijoittuvat usein suojaisiin 
luonnonsatamiin. Asutusta rajaavat laaksot, 
kallioalueet ja meri. Kyliin kuuluvat 
satamat laitureineen ja venevajoineen sekä 
asuinrakennukset peltoineen. (Cronhjort, 
2011; Museovirasto, 2019)

Agraari- ja kalastuskulttuurin rinnalle 
saariston elinkoinoiksi on noussut 
matkailu. Kun karusta saaristoluonnosta 
johtuva niukka elintaso on noussut, on voitu 
alkaa nauttia saariston virkistyskäytöstä. 
Ympäristöministeriö on luokitellut 
Saaristomeren kansallismaisemaksi 
(Museovirasto, 2019).

3.2 Saaristomeri

“Olimme ajamassa jäistä väylää auki Utöhön. Saapuessamme 
Utön edustalle, jonne jäät eivät aivan yltäneet, 
paljastui toinen ulottuvuus: Vesi oli peilityyni, saaret 
sekä koko ajan vähenevät jäälautat leijuivat ilmassa. 
Tasaisen harmaa keli piilotti horisontin. Oli kuin olisi 
ohjaillut avaruusalusta valkeassa tyhjiössä, jossa 
leijailee lumipeitteisiä asteroideja. Fata morgana.”
- Jurmon ja Utön välillä, joulukuu 2009 

Turku
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Saariston rikkonaisuus näkyy
hyvin lintuperspektiivistä.

Tunnusomaista Ulkosaariston 
luotomaisemaa.

“Olimme päättäneet yöpyä Utössä 
telttamajoituksessa, sillä koko kesän oli ollut 
mahtavat kelit. Illansuussa nukkumaanmennessä 
taivaanrannasta lähestyi komeasti välkkyvä 
ukkospilvi, ja saimme nukkua sukat märkinä. 
Kesän ainoa sadepäivä.” 
-Utö, kesä 2018
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Utö on Suomen eteläisin ympärivuotisesti 
asutettu saari, joka sijaitsee Saaristomeren 
eteläosassa, eli Ulkosaaristossa. 
Sijaintinsa ansiosta Utöltä avautuvat 
esteettömät näkymät avomerelle. Saarella 
asuu noin 50:n vakituisen asukkaan yhteisö, 
johon vuotuisen lisänsä tuo noin 100 
kesäasukasta. Utössä on toiminnassa oleva 
majakka ja luotsi. Utön saaren eteläinen 
niemi Kesnäs ja saaren pohjoispuolen 
saaret ovat luonnonsuojelukohteita ja 
kuuluvat Saaristomeren kansallispuistoon. 
(Metsähallitus, 2019) 

Utön saari kuuluu valtakunnallisesti 
merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin ja se on 
toiminut tunnettuna satamapaikkana jo 
1600-luvulta lähtien (Museovirasto, 
2019; Metsähallitus, 2019). Utön 
editse kulkevia meriväyliä on käytetty 
1500-luvulta lähtien ja saari on ollut 
historiallisesti altis haaksirikoille. 
Utö on toiminut merenkävijöille porttina 
Suomeen kautta historian. Saarella onkin 
ollut luotsitoimintaa 1500-luvulta 
lähtien. Varsinainen luotsilaitos saarelle 
perustettiin 1700-luvun puolivälissä. 
Utölle rakennettiin hengenvaarallisten 
matalikkojen vuoksi Suomen ensimmäinen 
majakka vuonna 1753. Vanha majakka 
räjäytettiin Suomen sodassa ja uusi, 
yhä käytössä oleva majakka, valmistui 

1814. Utö on historiallisesti luotsi- 
sekä majakanvartijayhdyskunta ja saaren 
asutetussa historiassa siellä on aina 
ollut viranomaistoimintaa. Utö ollut 
maanpuolustuksellisesti strateginen 
kohde ja puolustusvoimat linnoitti sen 
vuonna 1910. Linnoitusta on vahvistettu 
aina 70-luvulle asti, jolloin saarelle 
rakennettiin kasarmi. Puolustusvoimat 
lakkautti kasarmin 2006. (Museovirasto, 
2019) Nykyään saari on veneilijöiden, 
taiteilijoiden ja lintuharrastajien 
suosiossa. 

Utössä kesä on turistisesonkia. Utölle 
turismia kohdistaessa on otettava 
huomioon saarelaiset, sekä ihmiset, eläin- 
kuin kasvikuntakin, sillä saarella on 
sijaintinsa vuoksi vain rajallinen määrä 
resursseja “mukavuuksiin”: huussissa 
käydään ulkona ja juomavesi tehdään 
käänteisosmoosin avulla merivedestä 
(Palonen, 2018). Kaikki hyödykkeet 
tuodaan paikalle ja palvelut tuotetaan 
saarelaisten voimin.  Turismin hyöty 
yhteisölle tulee puntaroida tarkkaan sillä 
sopiva määrä ympärivuotisia matkailijoita 
vuodessa tuo tarvittavaa taloudellista 
vakautta saarelaisille pilaamatta 
saaren ainutlaatuisuutta. Liian isot 
kävijämäärät kuitenkin vaarantavat luonnon 
ja paikan hengen. (Parainen, 2018) Uuden 
matkailukohteen ollessa sekä saarelaisten 

3.3 Utö

Utö ja lähisaaret. 
1:15 000
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että matkailijoiden mieleen, se voisi 
parhaillaan lisätä saaristotietoutta sekä 
kiinnostusta saaristoa kohtaan ja jopa 
nostaa Suomen profiilia kansainvälisessä 
mittakaavassa ekologisen matkailun alalla.

Erään saarella asuvan näkemyksen mukaan 
saaren ympärivuotisilla asukkailla on 
turismiin melko välinpitämätön asenne, 
eivätkä he anna turistien häiritä. 
Muutama elinkeinonharjoittaja hyötyy 
kuitenkin turismista enemmän kuin muut. 
Joidenkin paikallisten mielestä turismia 
ei välttämättä tarvitsisi olla mutta he 
kuitenkin tunnustavat kävijöiden auttavan 
pitämään peruspalvelut, kuten lähikaupan, 
ravintolan ja kahvilan saarella. Utöllä 
käydessään turistina saa olla omissa 
oloissaan. Kuitenkin saarelaiset 
ystävällisesti tervehtivät, auttavat 
ja opastavat jos on kysyttävää. Saaren 
tunnelma on suorastaan leppoisa.

Utön siluetista nousevat merkittävinä 
rakennuksina punavalkoinen majakka, 
haaleankeltainen luotsihotelli ja kaksi 
linkkitornia. Satametrinen päälaituri 
on myös merkittävä rakenne. Saaren 
pääasiallinen rakennustyyppi on puinen 
asuinrakennus, minkä lisäksi saarella 
on talousrakennuksia, kuten huussit ja 
venevajat laitureineen. Saarella olevia 
palveluita ovat hotelli ja ravintola Utö 
Havshotel, päälaiturin juuressa sijaitseva 
lähikauppa Utö handel, koulu sekä kahvila 
Hannas Horisont, joka tarjoaa myös bed 
and breakfast -palveluita. Saarella 
on taiteilijaresidenssintoimintaa ja 
paikalliset järjestävät muun muassa 
historiakierroksia saaren ympäri. 
Saaren kaakkoisreunalla sijaitsee 
Ilmatieteenlaitoksen ilmakehän- ja 
merentutkimusasema.

Saapuminen Utön
päälaiturille.
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Utön 
satamanäkymää.

Utön majakka ja kylä
lintuperspektiivistä.
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Majakan väritys tulee merenkäynnin viestilippujärjestelmästä. Punavalkoinen tarkoittaa 
B-lippua joka viestii majakassa olevan luotsi.

Rannan
venevajoja.
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Harmaantunut
puuistuin.

Utön eteläkärjessä oleva
tilataideteos.
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Utössä suurin osa venevajoista
on rakennettu veden päälle.

Venevaja-
arkkitehtuuria
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Rakennusten umpimähkäinen
sijoittelu ilahduttaa.

Kivilaiturille rakennettu pieni mökki
on paikallinen nähtävyys.
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Laiturit ovat sekä veneidensäilytys- 
että uimistarkoituksiin.

Laitureilla on tolpat
kalaverkkojen kuivatukseen.
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M/S Torsholmin hylky on jäänyt
ruostumaan Utön lounaspuoliseen matalikkoon. 

Saaren ankarat sääolosuhteet ovat muuttaneet
puujulkisivun hopeanharmaaksi.

“Istuin M/S Kallanpään, tuon sympaattisen 
satamahinaajan ahterilla. Näin ensimmäistä 
kertaa ulapan ja sen yli kaartuvan pilvien 
muurin. 8:n solmun verkkainen vauhti oli 
täydellinen, sillä kiire ei ollut minnekään. 
Kallanpään aallot kuljettivat ajatukseni 
kaukaisuuteen ja rauhaan. ”
-Utön eteläpuolella, Syksy  2009 
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Karuista sääoloista huolimatta 
saariston luonto on Suomen rikkainta ja 
monipuolisinta: Saaristomeren alueella on 
Suomessa eniten uhanalaisia kasvi- sekä 
eläinlajeja (Parainen, 2018). 
Utö  kuuluu   Saaristomeren   
biosfäärialueeseen. Saaristomeren 
biosfäärialue on yksi kahdesta Suomeen 
perustetusta biosfäärialueesta. 
Biosfäärialue on alueella toimivien 
ihmisten ja yritysten välinen sopimusalue, 
jonka tavoitteena on vaalia ihmisen 
toiminnan aiheuttamille muutoksille 
erityisen herkkien alueiden luonto- ja 
kulttuuriarvoja sekä edistää ekologista, 
sosiaalista ja taloudellista kestävää 
kehitystä. Biosfäärialueiden tarkoituksena 
on hyödyntää suojellun alueen luonto- 
ja kulttuuriarvoja tuhoamatta niitä. 
Biosfäärialuetoiminnan on perustanut 
1970-luvulla UNESCO. (Saaristomeren 
biosfäärialue, 2018) Saaristomeren 
biosfäärialue on perustettu 1994 (Parainen, 
2018). 

3.4 Utön luonto

“Talvella hallit tulivat jäälle. Niitä putkahteli 
milloin mistäkin.  Mikään ei saa tuntemaan
ruorimiestä niin tervetulleeksi kuin eväänsä iloisesti 
vilkuttava hylje!”
-Airisto, kevättalvi 2010
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Utön varvikkoa
Kesnäsillä.

Ulkosaariston luotolinnut
riskilä ja ruokki.

“Saman päivän aikana eteen lennähti käärme, 
merikotka sekä naarashirvi. Punaisilla teillä 
polkiessa saa pitää silmät ja korvat auki.”
 - Brändö, Nötö, syksy 2018
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Utössä rakennukset on perinteisesti 
rakennettu rantaan ajautuneista ajopuista, 
joista parempi aines on käytetty 
asuinrakennuksiin ja huonompilaatuinen 
materiaali huoltorakennuksiin. Aikana, 
jolloin Puolustusvoimat toimi saarella, 
betonia oli hyvin saatavilla. (Sewón, 
2016) Saaristoon rakennettaessa on 
suosittu hirttä, sillä hirret on helppo 
kuljettaa saaresta saareen veneillä ja 
koota rakennus paikan päällä.

Saaren rakennuskanta koostuu pääosin 
puurakenteisista asuin- sekä 
huoltorakennuksista. Valtion rakennuttamat 
rakennukset kuten luotsihotelli ja 
Puolustusvoimien tykkijalustat, 
tarkkailutornit, bunkkerit sekä entinen 
kasarmirakennus ovat pääosin betonia. 
Utön majakka on rakentunut isoista 
kivenmurikoista ja betonista. Puisten 
venevajojen yhteydessä on tiilistä 
rakennettuja savustuspönttöjä. Ympäri 
Utötä ja ympäröiviä saaria lojuu ruostuvaa 
armeijarojua sekä rantamatalikoissa 
ruostuvia hylkyjä. Puiset Laiturit on 
rakennettu joko hirsiarkkujen päälle tai 
betonipaaluille.

3.5 Utön materiaalit

Utön materiaali-
paletti.
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Suunnittelualue sijoittuu Utön saaren 
vähiten käytettyyn osaan, joka on 
Puolustusvoimien rakennuksista huolimatta 
lähes luonnontilassa. Utön saaren 
länsikärkeä kutsutaan Västeruddeniksi, 
suomennettuna Länsiniemi. Niemellä 
on Puolustusvoimien varastoja ja 
huoltohalleja, tykkejä ja tykkien 
alustoja sekä linkkitorni. Niemellä on 
myös merenkulun opastimia. Diplomityöni 
on lähtenyt olettamuksesta, että 
Puolustusvoimat poistuu tulevaisuudessa 
niemenkärjestä ja niemi saadaan 
saarelaisten käyttöön. Saaren kehityksen 
suunta tukee tätä visiota, sillä 
Puolustusvoimat on hiljalleen luopunut 
toiminnoistaan saarella. 

3.6 Västerudden

Ilmakuva 
Västeruddenista 1:4000
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Diplomityöni retriittikonsepti on 
3-osainen. Siihen kuuluu Matka, jonka 
varrella on Vetäytymisvaja ja joka päättyy 
Yöpymisaittaan. Konseptin ensimmäinen osa 
Matka alkaa Aurajoen rannalta Turusta. 
Tutkielmaosiossa määritellyt kymmenen 
saariston kokemuselementtiä on sijoitettu 
Matkan varrelle. Konseptin toinen osa on 
itse retriittirakennus, Vetäytymisvaja, 
jonka arkkitehtuuri sisältää vetäytymiseen 
soveltuvat kokemuselementit. Matka jatkuu 
vielä kivenheiton verran konseptin 
viimeiseen osaan, Yöpymisaittaan. 

Retriitti on suunniteltu niin, että 
ensimmäisellä käyntikerralla vierailija 
kokee Matkan kokonaisuudessaan. Näin 
käyntikokemus on arjesta irtaannuttava 
retriitikokonaisuus. Retriitin tultua 
tutuksi, voi tiloissa kulkea kuten 
kävijä kokee mielekkääksi. Retriitti 
on mitoitettu 10 kävijälle kerrallaan, 
millä varmistetaan rauhallisen tunnelman 
säilyminen vetäytymiseen tarkoitetuissa 
tiloissa. Yöpymispaikkoja on kaksi 
jokaisessa yöpymisaitassa. 

Arkkitehtuurin kokemusmaailma nojaa 
vahvasti omiin kokemuksiini ja johdan 
arkkitehtuurin tutkielmaosiossa 
määrittämistäni kokemuselementeistä. 
Kokemuselementit ovat: Matka, Venevajat, 
Inhimillisyys, Tuli, Meri, Laituri, Sauna, 
Taivas, Kallio sekä Turva. 

Retriitin arkkitehtuuri tähtää kokemukseen, 
jossa kävijä tuntee pääsevänsä irti 
arjesta. Retriitti pyrkii unohduttamaan 
arkimurheet ja toisaalta auttamaan niiden 
käsittelyssä. Pyrkimyksenä on saada kävijä 
palautumaan henkisesti ja fyysisesti, 
sekä näyttää saariston piirteet, 
jotka tekevät siitä niin hurmaavan. 
Diplomityössäni en ole halunnut tarkasti 
määrätä, mitä kokija tekee retriitissä, 
vaan tarjota arkkitehtoniset puitteet 
kokonaisvaltaiselle retriitti- sekä 
saaristokokemukselle. Näin vierailija saa 
kokea löytämisen riemun.

Retriitti painottaa arkkitehtuurin 
kokemuksellisuutta sekä luontosijainnin 
vaikutusta hyvinvoinnin lisääjänä. 
Arkkitehtuuri pyrkii irrottamaan 
kävijän arjesta olemalla elämyksellistä, 
moniaistista ja vahvistamaan 
luontokokemusta.  Diplomityössäni yhdistän 
retriittiin luonnon terveyttä edistävät 
vaikutukset sijoittamalla retriitin 
keskelle kauneinta saaristoluontoa etäällä 
kaupunkimaisesta ympäristöstä. Retriitti 
on kuitenkin helposti saavutettavissa 
kaupungista käsin. 

Utön sijainti kaukana Saaristomerellä 
keskellä luontoa sopii fyysiseen ja 
psyykkiseen palautumiseen hyvin. 
Retriitin sijainnilta on näkymiä ulapalle, 
mikä korostaa kaukaisuuden sekä luonnon 
keskellä olemisen tunteita. Sijainti on 
Suomen saaristoluontoa vaikuttavimmillaan 
ja rakennukset pyrkivät hyödyntämään 
sitä arkkitehtonisin keinoin. Sijainti 
myös on tunnettu monipuolisesta kasvi- 
ja eläinkunnastaan. Retriittirakennukset 
on sovitettu maisemaan ja niiden 
arkkitehtuuri pyrkii ottamaan paikalliset 
luonnonolosuhteet sekä kulttuurin 
huomioon. 

Aurinko paistaa kesäpäivänseisauksena 
Utölle 17 tuntia 39 minuuttia 9 
sekuntia ja talvipäivänseisauksena 
5 tuntia 57 minuuttia 57 sekuntia. 
Vuodenajasta riippuen luonnonvalon määrä 
ja suunta muuttavat retriitin tunnelmaa 
dramaattisesti. Kesällä Utö kuhisee 
eläinkuntaa ja talvella luonto on kuin 
mustavalkovalokuva. Utölle tuulee yleensä 
lounaasta. Vetäytymisvajat on sijoitettu 
pienen saaren taakse luonnonsatamaan, jotta 
luoto estäisi kovimmat tuulet, suurimmat 
tyrskyt sekä ahtojäiden vyörymisen satama-
altaaseen. Yöpymisaitat on asemoitu niemen 
pohjoispuolelle, näkymiltään luoteeseen, 
missä laskevan auringon aiheuttamat 
valoilmiöt näkyvät ympäri vuoden. 
Revontuletkin näkyvät toisinaan Utölle. 
Yöpymisaittojen näkymät on suunnattu niin, 
että jokaiselle aitalle on osoitettu oma 
luoto, jota se katsoo: Stenharu, Södra 
Slätsrkär, Slevharu, Kårharu ja Ivarsgadds 
kobben.

4.1 Konsepti

Turku

Konsepti  

1. Matka

2. Vetäytymis-
     vaja

3. Yöpymisaitat

1.

2.

3.
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D. Ivarsgadds
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Aksonometria, 
Västerudden.

1.

1.

1. Matka
2. Vetäytymisvaja 
3. Yöpymisaitat
4. Huoltorakennus

1. Matka
2. Vetäytymisvaja 
3. Yöpymisaitat

2.

3.

4.

              K e s ä p ä i v ä n s e i s a u s

T a l v i p ä i v ä n s e i s a u s

Asemapiirustus, Västerudden 
1:3000
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Maastomallitutkielmia rakennusten
sijoittelusta sekä luonnonmuotojen 
ja valoisuusolosuhteiden 
huomioimisesta. Malli 1:500.
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Aluejulkisivu etelään 
1:1000

Aluejulkisivu luoteeseen 
1:1000
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Retriitti on matka, ja matka alkaa siitä, 
kun laiva irtoaa satamasta. Utölle 
kuljettava laiva lähtee Turusta, Aurajoen 
rannalta. Merkiksi matkan alkamisesta on 
laivan lähtöpaikkaan sijoitettu ruosteinen 
teräsporttiaihe, joka toimii lankonkina 
laivaan. Laivamatkalla on viisi tuntia aika 
ihastella ohi lipuvaa saaristoluontoa. 
Päästyään Utön saarelle, vierailija löytää 
retriittiin seuraamalla opastettua polkua.

4.2 Matka
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Vetäytymisvajan arkkitehtuuri perustuu 
Venevajat-elementtiin. Vetäytymisvajan 
tilojen kokemusmaailma puolestaan 
perustuu useaan kokemuselementtiin. 
Ulko- ja sisäarkkitehtuuri ovat saaneet 
inspiraation saaristolle tunnusomaisten 
venevajojen arkkitehtuurista. Muotokieli 
lainaa osan paikallisesta historiallisesta 
rakennusperinnöstä ja osan modernista 
maailmasta.  Harjakattoiset rakennusmassat 
ovat suora viittaus rantojen 
historialliseen rakentamiseen, kun taas 
massoista ulos työntyvät ikkunaulokkeet 
ja ahtojäät vastaanottava kalteva 
sokkelirakenne antavat viitteen tästä 
päivästä. Sisäänkäyntiä on korostettu 
katoksella. Puiset harjakattoiset 
massat liittyvät toisiinsa teräksisillä 
yhdysosilla. Julkisivun päämateriaalit, 
käsittelemättömät puu ja betoni sekä 
säänkestävä teräs, kiinnittävät 
vetäytymisvajat Utön materiaalimaailmaan. 
Saariston karut ilmasto-olosuhteet 
harmaannuttavat puupinnan ja ruostuttavat 
säänkestävän teräksen nopeasti, jolloin 
rakennuksella ei mene kauan sopeutua 
ympäristöönsä.

Vetäytymisvaja käsittää kokemuselementit 
Inhimillisyys, Tuli, Meri, Laituri, 
Sauna, Taivas ja Kallio. Vetäytymisvajan 
jokainen rakennusmassa perustuu yhteen 
elementtiin. Kokonaisuuden sitoo 
yhteen talon läpi jatkuva kulkureitti. 
Rakennuksen tilat on suunniteltu 
käytettäväksi vapaassa järjestyksessä, 
joskin  tiloihin tutustuminen alkaa 

Inhimillisyys-elementistä, jossa 
sijaitsee retriitin vastaanotto. 
Vetäytymisvajan sisäarkkitehtuuri 
pyrkii immersiivisyyteen, jotta kokija 
saa kadottaa itsensä hetkeksi tilaan, 
kokemuselementin sisäiseen maailmaan 
niin, että on vain tila sekä tilan 
kokija. Arkkitehtuuri pyrkii aktivoimaan 
ihmisen tutkimaan tiloja, koskettamaan 
pintoja, haistamaan tuoksuja, kuulemaan 
ympäristönsä ääniä ja tuntemaan olevansa 
kosketuksissa luontoon. Osa tiloista on 
meditatiivisia ja pyrkii suuntaamaan 
huomion kokijaan itseensä ja tarjoaa 
mahdollisuuden unohtua ajatuksiinsa.

Vetäytymisvajan huoltotilat on sijoitettu 
rakennuksen länsipäähän vastaanoton 
yhteyteen, tarjoilukeittiö Tuli-tilan 
takaosaan, ja vierailijaklosetin Meri-
tilan takaosiin saaren puolelle. 

4.3 Vetäytymisvaja: Venevajat 
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“Milloinkaan en ollut yhtä iloinen nähdessäni 
vierasvenesataman harjakatot, kuin myräkästä ja 
karilleajosta ehjin nahoin selvinneenä.”
-Brändö, Åva, kesä 2017

Aksonometria,
Vetäytymisvaja.
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1. Inhimillisyys (vastaanotto) 
2. Tuli (tarjoilu)
3. Meri 
4. Laituri 
5. Sauna
6. Taivas 
7. Kallio

8. Varasto , huolto, henk. wc
9. WC,
10. Pukutilat
11. Sadesuihku 
 
 
Pohja 1:300 
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1. 8.

2.

3.

9.

10.

11.

4.

6.

7.

5.

Kokemuselementit yhdistävä reitti
on inspiroitunut polveilevasta keskusraitillisesta 
saaristolaiskylästä, jollainen
Utö on. 

Utön keskusraitti,
tilamuodostuskaavio 1:4000
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Julkisivu etelään 
1:200

1. Käsittelemätön puu 
2. Säänkestävä teräs

3. Käsittelemätön betoni 
4. Lasi

Julkisivu pohjoiseen 
1:200

1. Käsittelemätön puu 
2. Säänkestävä teräs

3. Käsittelemätön betoni 
4. Lasi

3.

3.

4.
4.

2. 2.

1. 1.
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1. Inhimillisyys (vastaanotto) 
2. Tuli (tarjoilu)
3. Meri 
4. Taivas 
5. Kallio
6. Varasto

Leikkaus  A-A 
1:200

1.

6.

2. 3. 4. 5.

Konseptiluonnoksia.
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Julkisivu pohjoiseen 
1:200

Julkisivu etelään 
1:200

Julkisivu itään 
1:200

Julkisivu länteen 
1:200

Saapuminen
Vetäytymisvajaan.

1. Käsittelemätön puu 
2. Säänkestävä teräs

3. Lasi
4. Verkko

3.

2.

1.

1.

4.
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Vetäytymisvaja ja sauna 
mereltä.

Konseptiluonnoksia.



116  117 Ω

Inhimillisyys-elementti on retriitin 
vastaanotto. Se on kodinomainen tila, 
jonka pinnat ovat puuta ja jossa on 
tekstiilejä. Äänimaailma huoneessa 
on pehmeä. Vastaanotosta vierailija 
saa retriitissä viihtymisen ajaksi 
tarvittavan tiedot ja avaimet.  Kävijälle 
annetaan retriittivierailun ajaksi 
mukaan tuohikori, jossa on villapaita, 
villahousut, villatöppöset ja pyyhe. Tila 
on suunniteltu mahdollisimman kotoisaksi 
sekä vierailijalle, että henkilökunnalle.

Inhimillisyys
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“Rouvakaverukset ihastelivat polkupyöriämme, 
kyselivät reissuaikeistamme ja noin vain 
toivottivat meidät tervetulleeksi mökilleen 
Houtskärin pohjoispäätyyn, ties vaikka alkaisi 
sataa tai eväät loppuisivat.”
-Parainen, kesä 2014

Näkymä 
vastaanotosta.

Tuohikorin 
sisältö.

Sijaintikaavio
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Luonnos  
vastaanotosta.

Konseptiluonnoksia.

Sijaintikaavio
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Ote pohjasta 1:200

1. Vastaanotto 
2. Lounge 
3. Tekstiilikaappi 
4. Varasto/Pesula
5. Wc 
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Leikkaus E - E 
1:200

1. 4.

5.

2.

3.

Sijaintikaavio
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Huoneessa on tulisija, jonka ympärillä 
on istuinkivet. Savu nokeaa katonrajan 
mustaksi ja aikanaan se katoaa hämärään. 
Keskipäivällä tila piirtyy selkeästi, iltaa 
myöten nuotion valo muuttaa tilaa. Palavan 
puun naksahdukset katoavat puisiin seiniin. 
Huoneen käytöstä jää tunnistettava tuoksu. 
Huoneessa on seinällinen polttopuuta ja 
tulentekovälineet. Vastaanottoon voi 
halutessaan ilmoittaa lähestyvästä nälästä, 
jolloin kokki valmistaa vierailijalle 
annoksen paikallisista raaka-aineista ja 
tuo sen kiville.

Tuli
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“Viimeiset auringonsäteet siivittivät purtemme 
luonnonsatamaan. Sattumalta paikalla oli tuttu 
veneseurue, jonka kylkeen kiinnittyä. Kallioilla 
rommi ja nuotion lämmin hehku saivat unohtamaan 
ympäröivän maailman, ympärilläni oli vain 
ystävällisiä kasvoja. Tulen hiipuessa silmäni 
uppoutuivat miljooniin tähtiin.”
-Kaskis, syksy 2017

Näkymä 
Tuli-tilasta.

Sijaintikaavio
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Luonnos 
Tuli-tilasta.

Konseptiluonnoksia.

Sijaintikaavio
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Ote pohjasta 1:200

1. Tuli-huone
2. Tarjoilu
3. Polttopuut
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1.

2.

3.

Leikkaus  D - D 
1:200

Sijaintikaavio
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Korkeassa tilassa on allas ja tuoksuu meri. 
Suurin osa tilasta on allasta. Allas on 
graniittia, joka kaikuu ja vesikin heijastaa 
ääntä. Vedenpinnan rikkouduttua lainehtiva 
vesi muuttaa tilan äänimaisemaa jatkuvasti. 
Väreilevä vesi heijastaa näkymän värit 
tilan pinnoille. Kiviset portaat johtavat 
aina syvemmälle merivesialtaaseen, jonka 
päädyssä aukeaa näkymä ulapalle. Altaasta 
on rajattu kapeampi soppi, jossa on 
tasoja portaiden lailla. Tilan perällä 
on vaatteidenvaihto, sadesuihku ja wc. 

Meri
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Näkymä
altaalta.

Sijaintikaavio
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Luonnos
Meri-tilasta.

Konseptiluonnoksia.

Sijaintikaavio
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Ote pohjasta 1:200

1. Allashuone
2. Allas 32 °C
3. Sadesuihku
4. Pukutilat
5. Pukuhuone
6. Wc
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3.

4.

5.

6.

2.

Leikkaus C - C 
1:200

Sijaintikaavio
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Laituri on kattamaton taso, jota 
rajaavat toiselta puolelta puiset 
massat ja toiselta meri. Laiturilla on 
merivesiallas portaineen, lepotuolit 
ja leposisennys. Laiturin pinta on 
sileää puuta. Laituri-elementti jatkuu 
saunalle asti kolmekymmenmetrisenä 
laiturina, jonka matkalla on alttiina 
säälle. Laituria reunustava verkko 
viittaa Utön sataman laitureihin, 
joissa kuivatetaan kalaverkkoja.  

Laituri
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Näkymä
Laiturilta.

Sijaintikaavio
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Ote pohjasta 1:200

1. Laituritaso
2. Allas 27 °C
3. Leposisennys
4. Lepotuolit
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2.

Konseptiluonnoksia.

Sijaintikaavio
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Leikkaus H - H 
1:500

1. Laituri
2. Sauna. 
3. Taivashuone

1.2. 3.

Sijaintikaavio
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Sauna-tilassa on puulämmitteinen sauna 
pukutiloineen. Löylyhuoneen kapeista 
ikkunoista siivilöityy valoa vain vähän 
kerrallaan. Löylyhuone on puuvuorattu ja 
tervattu seinä levittää tuoksua tilaan. 
Saunan ulkopuolella on sekä katettu, 
että avoin ulkotila vilvoitteluun. 
Saunan päädystä laskee portaat mereen.  

Sauna
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“Mökki ja sauna olivat kallion päällä. Saunasta 
juostiin uimaan monta kymmentä metriä pitkät 
portaat. Rantakalliolla piti mennä vain 
seisomaan veteen, ja liukas loiva kallio lähti 
kuljettamaan kohti kalojen valtakuntaa.”
-Kustavi, kesä 1998 

Näkymä
Saunasta.

Sijaintikaavio
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Luonnos
vilvoittelutilasta.

Konseptiluonnoksia.

Sijaintikaavio
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Ote pohjasta 1:200

1. Löylyhuone 
2. Vilvoittelu 
3. Portaat 
4. Vilvoittelu, katettu 
5. Pukutila
6. Polttopuut
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1.

5.

5.

6.

2.

3.

4.

Leikkaus G - G 
1:200

Sijaintikaavio
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Taivas-tilat avautuvat verhon takaa. 
Tilassa on lepotuoli, jonka päällä on 
pehmeä ja kahiseva hevosenjouhipatja. 
Tilaa rajaavat puiset seinät ja lattia. 
Yläpuolella on  lasikatteinen aukko, 
joka kehystää näkymää taivaalle. 

Taivas
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“Mukanamme oli viltti, peitto ja kahvia. Etsimme 
paikan rannalta, johon näkyi mahdollisimman 
laajalti taivas.Kömmimme peiton alle ja 
ryhdyimme odottamaan. Yöllä oli ennustettu 
näkyväksi tähdenlentoja. Tähdenlentojen lisäksi 
saimme nauttia salamoivasta  cumuluspilvestä 
sekä revontulista.”
-Ruissalo, kevät 2012 

Näkymä
taivaalle.

Sijaintikaavio
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Luonnos sisänkäynnistä
Taivas-tilaan.

Konseptiluonnoksia.
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Ote pohjasta 1:200

1. Lepotuoli 
2. Sisäänkäynti
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1.

Leikkaus F - F 
1:200

Sijaintikaavio
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Kallio-tilaa rajaavat sivuilta puiset 
seinät ja alhaalta graniittinen 
silokallio, johon jääkausi on muotoillut 
uria ja pieniä rantakirnuja. Graniittisen 
silokallion pinta on lähes samettinen. 
Tilan näkymä aukeaa ulapalle. Tilassa on 
pieni saaristomänty, josta lähtee vieno 
havun tuoksu.

Kallio

M
a

tk
a

+
V

e
n

e
v

a
ja

t+
In

h
im

il
li

s
y

y
s

+
T

u
li

+
M

e
ri

+
L

a
it

u
ri

+
S

a
u

n
a

+
T

a
iv

a
s

+
K

a
ll

io
+

T
u

rv
a

K
a

llio

“Minulle tuli suurena yllätyksenä, että 
kalliossa voi olla melkein koko luokalle 
nojatuolit. Kuin ne olisi vartavasten sinne 
tehty.”
-Hålskär, kesä 2000 

Näkymä Kallio-
tilasta.

Sijaintikaavio
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Ote pohjasta 1:200

1. Silokallio 
2. Käynti 
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Leikkaus B - B 
1:200
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Luonnos 
Kallio-tilasta.

Graniittia.

Sijaintikaavio
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Yöpymisaitan elementti on Turva. Aitan 
tila on muotoiltu niin, että se on tiivis 
mutta ei ahdas. Tila on kapea mutta 
jatkuu riittävän korkealle. Aitta lämpiää 
kamiinalla ja aitoissa on yöpymiseen 
tarvittavat välineet. Peseytyminen ja 
muut tarpeet hoidetaan lähettyvillä 
sijaitsevassa huoltorakennuksessa. Aitassa 
on erkkeri, jonka edessä on lepoalusta. 
Tilassa on seinälle taittuva pöytä ja 
jakkarat. Tikapuut johtavat katonrajaan 
parvelle, josta löytyy nukkuma-alusta. 
Parvelta näkee ulos pienen aukon kautta.

Yöpymisaittojen arkkitehtuuri jatkaa 
vetäytymisvajan arkkitehtonista kieltä. 
Julkisivut ovat käsittelemätöntä puuta, 
ja ikkunaulokkeet ovat säänkestävää 
terästä. Myös aitan leveäräystäinen katto 
on säänkestävää terästä. Yöpymisaitat 
on perustettu puupilarien varaan, 
jotta niiden jalanjälki veisi luonnolta 
mahdollisimman vähän tilaa. Räystäät 
suojaavat rakennusta säältä. Korostetut 
räystäät ja tukipilarit ovat käytännön 
lisäksi äänenmuodostusta varten. Sade 
ropisee teräskattoon kuuluvasti ja tuuli 
viheltää räystäissä ja pilareissa. Mökit 
on sijoitettu dramaattisesti jyrkänteelle, 
mutta sovitettu saaren topografiaan 
niin, etteivät ne erotu liiaksi saaren 
siluetista.
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Diplomityötä tehdessäni ymmärsin 
valmistautuneeni työhön jo monia vuosia. 
Koti- sekä ulkomaan reissuiltani oli myös 
jäänyt paljon materiaalia, jota huomasin 
hyödyntäväni työssäni. Diplomityön 
alkaessa minua kiinnosti, miten saattaa 
subjektiivinen empiirinen kokemus hyvin 
perustellusti arkkitehtuurin muotoon. 
Työn aikana huomasin, että vaikkei työtä 
subjektiivisuudella perustelisikaan, nojaa 
suunnittelutyö aina vahvasti suunnittelijan 
omaan kokemukseen maailmasta. Näin 
diplomityön mahdollisuutena paneutua 
johonkin henkilökohtaiseen aiheeseen ja 
katsoa, minne se johtaa. 

Retriittiarkkitehtuurista löytyi 
harmillisen vähän tutkimuksia tai 
tekstiä. Suurin osa retriittejä koskevasta 
kirjallisuudesta oli uskonnollista 
tai kaupallista, joten tutkielman 
retriittiosuus perustuu suurimmaksi osaksi 
omiin pohdintoihini. Diplomityöprosessini 
oli kasvattava ja opetti minulle paljon 
arjesta irtautumisen tarpeesta, jota 
hyödynsin retriittiä ja sitä tukevaa 
arkkitehtuuria pohtiessani. Työn aikana 
totesin, että elämiseen pitää jäädä aikaa, 
ja arki kaipaa taukoja. 
 
Tavoitteenani oli tutkia 
retriittiarkkitehtuurin olemusta, 

edellytyksiä ja mahdollisuuksia, 
käyttää subjektiivista kokemusta 
ohjaamaan suunnittelua sekä suunnitella 
retriittiarkkitehtuuria, joka on 
arkkitehtonisesti sekä paikan henkeen, 
että retritointiin sopiva kokonaisuus. 
Onnistuin saavuttamaan tavoitteeni päätyen 
itselleni yllättävään lopputulokseen. Työn 
alussa minulla oli tarkkojakin ajatuksia 
siitä mitä retriittiarkkitehtuurin tulee 
olla. Annoin kuitenkin tutkielmani ohjata 
arkkitehtuuria ennakkoluulottomasti ja 
se vei arkkitehtuurin lopputulokseen, 
jota en ennalta osannut nähdä. 
Arkkitehtuurista tuli positiivisesti 
hieman omituista. Mielestäni sain 
sovitettua työni arkkitehtuurin saariston 
ja Utön kulttuuriympäristöön, paikalliseen 
luontoon, sekä luotua elämyksellistä 
persoonallista arkkitehtuuria. 
Diplomityössäni haluan arkkitehtuurilla 
alleviivata jokaisen elementin kokemusta: 
yhtä kerrallaan. Haluan tutustuttaa kävijän 
kauneuteen, jota olen kokenut. Tilojen 
on kuitenkin tarkoitus olla viihtyisiä, 
sillä retriitin arkkitehtuurin ei ole 
tarkoitus ahdistaa kävijää. Retriitti 
sallii kokemuksen seikkailusta: luonnossa, 
muttei luonnon armoilla.

Kaupunkilaisten houkuttelemiseksi Suomen 
kauneimpiin kuuluviin kansallismaisemiin 

Pohdinta

vaatii paikan, jonne pääsee suhteellisen 
mutkattomasti, sillä luonto on 
kaupunkilaisille kuin psykofysiologinen 
varikko, johon vetäytyä huoltoon kaupungin 
vauhdikkaasta kilvasta. 

Vaikka toivon kaupunkilaisille 
läheisempää luontosuhdetta, ei saa 
unohtaa saariston paikallisia asukkaita. 
Saaristoon rakennettaessa tulee ottaa 
erityiseen huomioon luonnon sekä 
saaristokulttuurin herkkyys. Vaikka 
Utö:n asukkaiden suhde turismiin onkin 
hieman ristiriitainen, hyödyttää 
retriittikeskus myös heitä. Konsepti tuo 
saarelle työpaikkoja, sillä retriittiin 
tarvitaan vastaanottohenkilökuntaa, 
kokki sekä huoltajia ja siivoojia. 
Lisäksi säännölliset, ympärivuotiset 
kävijät saarella auttavat ylläpitämään 
palvelutasoa. Retriitin kävijämäärä tulisi 
pitää kuitenkin melko alhaisena, ettei 
sen toiminta häiritsisi asukkaiden arkea 
enempää kuin matkailu nykyisellään.

Suomessa on vasta hiljattain herätty 
luontoon perustuvaan hiljaisuusmatkailuun 
ja retriittiarkkitehtuurin täysi 
potentiaali on vielä käyttämättä, 
siinä missä muut pohjoismaatovat 
luontoretriittiarkkitehtuurin kärkimaita. 
Suurin osa tämänhetkisistä Suomalaisista 

nykyarkkitehtuuriin perustuvista kohteista 
on rivissä olevaa lasi-igluarkkitehtuuria 
sekä perinteisempiä kelo- tai 
saaristomökkejä.  Arkkitehtonisesta 
tradition ja modernin synteesistä 
retriitissä on vain vähän esimerkkejä 
Suomessa. Suomen metsissä, vaaroilla, 
järvillä ja saarilla on valtava potentiaali 
ja arkkitehtuuriretriitin kokoinen aukko, 
vaikka puhdas luontomme tarjoaisi maailman 
parhaat mahdollisuudet arkkitehtonisesti 
sekä toiminnallisesti laadukkaaseen 
retriittiin.

Kokemukseni diplomityöstä oli kuin meri: 
ailahteleva, otti paljon ja antoi paljon.
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Talvella hallit tulivat jäälle. Niitä putkahteli milloin 
mistäkin.  Mikään ei saa tuntemaan
ruorimiestä niin tervetulleeksi kuin eväänsä iloisesti 
vilkuttava hylje!
-Airisto, kevättalvi 2010
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