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Tämä diplomityö on suunnitelmapainotteinen työ, 
jonka aiheena on uusi hotelli- ja virkistysuimala So-
dankylän keskustaan. Pääpaino on näiden kahden mu-
odostama kokonaisuus Jeesiöjoen rannalla, jota tutkin 
luonnossuunnitelman avulla. Kantavia aiheeseen liit-
tyviä teemoja ovat puurakentamisen ohella hyvinvointi 
ja arktinen ympäristö.

Alkuperäinen suunnitelma on toteutettu Sodanky-
län arktinen puurakentaminen -hankkeelle, jonka 
tarkoituksena on elvyttää Sodankylässä vielä 90-lu-
vulla vahvana ollutta puuteollisuuskeskittymää. Työn 
aihe on peräisin Sodankylän kunnalta, joka hankkeen 
puitteissa toivoi suunnittelijan tutkivan hotellin yleis-
suunnitelmaa, kaavoituksen tueksi sekä yleisesti alueen 
markkinointiin julkiseksi hotelli- ja uimahalliraken-
tamisen alueeksi.

Olen jakanut diplomityön kolmeen toisiinsa kytkey-
tyvään osioon: Diplomityön taustalla vaikuttaviin asi-
oihin, suunnittelupaikan tutkimiseen ja esittelyyn sekä 
lopullisen suunnitelman esittelyyn.

Tausta: Ensimmäinen osio käsittelee diplomityön taus-
talla olleita vaikuttimia ja lähtöasetelmia, avaa diplo-
mityöprosessiani, ja käsittelee pintapuolisesti joitain 
inspiraationkin lähteinä toimineita esimerkkejä Poh-
joismaista. Osio sisältää myös kertausta hyvinvointi-
matkailun historian eri vaiheista ja pohdintaa hyvin-
voinnista sekä wellness-matkailun tulevaisuudesta 
Suomessa ja Sodankylässä.

Paikka: Toisessa osassa keskitän huomion suunnittelu-
paikkaan, Sodankylään, sen historiaan, nykyhetkeen ja 
tulevaisuuteen, fokusoiden lopulta tarkemmin itse su-
unnittelualueen problematiikkaan ja mahdollisuuksiin.

Suunnitelma: Viimeinen osio esittelee lopullisen luon-
nossuunnitelman Sodankylän uudesta virkistäytymisen 
keskuksesta, johon kuuluvat 3.-5. kerroksinen hotelli-
rakennus ja kaksikerroksinen virkistysuimala, sekä eril-
linen, Jeesiöjoen rannassa kelluva saunarakennus.

Tiivistelmä
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Th is master’s thesis is a design oriented work, the top-
ic of which is a new hotel and recreational swimming 
pool in the center of Sodankylä. Th e main focus is on 
the wholeness of the two on the banks of the Jeesiö 
River, which I study through schematic plan. In addi-
tion to timber construction, the main themes related to 
the topic are well-being and arctic environment.

Th e original plan has been implemented for the Sodan-
kylä Arctic Timber Construction project, which aims 
to revive the wood industry concentration that was still 
strong in Sodankylä in the 1990s. Th e subject of the 
work originates from the municipality of Sodankylä, 
which within the framework of the project hoped that 
the designer would study the master plan of a hotel, in 
support of zoning and, more generally, the marketing 
of the area as a public hotel and swimming pool con-
struction area.

I have divided the thesis into three inter-related sec-
tions: the underlying issues of the thesis, the study of 
the location related and the presentation of the fi nal 
plan.

Background: Th e fi rst section deals with the motives 
and starting points behind the thesis, reveal my disser-
tation process, and superfi cially discusses some of the 
nordic examples that also served as sources of inspira-
tion for my diploma. Th e section also includes a review 
of the various stages of the history of wellness tourism 
and refl ection on well-being and the future of wellness 

Location: In the second part, I focus on the design site, 
Sodankylä, its history, present and future, and fi nally 
focus more closely on the problems and opportunities 
of the design area itself.

Plan: Th e last section presents the fi nal sketch plan for 
Sodankylä’s new recreation center, which includes 3 to 
5-storey hotel building and a two-storey recreational 
swimming pool, as well as a separate sauna building 
fl oating in the Jeesiö River.

Abstract
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Tämä diplomityö on toteutettu pääosin talven ja kevään 
2019-2020 aikana. Työn alkamisajankohta voidaan 
kuitenkin ajoittaa vuoden 2016 syksyyn, jolloin suun-
nittelin ensimmäisen hotellin yleissuunnitelman luon-
noksen tilaustyönä Sodankylän arktinen puurakentam-
inen -hankkeelle (SAP), joka oli Sodankylän kunnan 
organisoima ja Lapin Liiton (EAKR) rahoittama ke-
hittämishanke vuosina 2015-2016. Hotellin yleissuun-
nitelma oli vain osa SAP-hanketta, jonka tarkoituksena 
on elvyttää Sodankylässä vielä 90-luvulla vahvana ol-
lutta puuteollisuuskeskittymää. Hankkeen yhtenä ta-
voitteena oli myös tuottaa Kamauksen alueen ja hyvin-
vointikeskuksen esisuunnitelmat, joihin voi tutustua 
Matti Lakkalan Oulun yliopistolle 2016 tuottamassa 
diplomityössä, Sodankylän arktinen puurakentamin-
en: hyvinvointikeskus ja asuinalue — merkityksellinen 
elinympäristö hyvinvoinnin perustana. 

Työskentelin kolmen kuukauden ajan hankkeen 
työntekijänä syksyn 2016 aikana, diplomityöni 
alustavia suunnitelmia työstäen. Diplomityötä ajatellen 
itse suunnitelma ei ehtinyt valmistumaan hankkeen ai-
kana, ja on muuttunut siitä lähtien huomattavastikin. 
Haluan kiittää Sodankylän kuntaa ja projektissa muka-
na olleita henkilöitä tästä työtilaisuudesta ja antoisista 
lähtökohdista diplomityölleni. Suunnitelmani toivon 
osaltaan edesauttavan Sodankylän keskustan kehittymi-
sessä tulevaisuudessa varteenotettavaksi matkailukoht-
eeksi Lapin kasvavan matkailun kentällä, ja inspiroivan 
paikallisen perinteisen puurakentamisen teollisuuden 
elpymistä hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Johdanto

Suunnittelupainotteisen diplomityöni aiheena oli 
suunnitella hotelli ja virkistysuimala Sodankylän ke-
skustan läheisyyteen. Tavoitteena oli tuottaa luon-
nossuunnitelma, joka ottaisi huomioon rakennuksen 
lähiympäristön, kontekstin ja paikallisuuden, ja nou-
dattelisi tontilla olevia kaavamääräyksiä, ja tätä kautta 
esittää olevilla ehdoilla tontille luonteenomainen tilal-
linen ja toiminnallinen ratkaisu. 

Vierailin ensimmäistä kertaa Sodankylässä diplomi-
työtä aloittaessani syksyllä 2016. Koska en ollut luonut 
aikaisemmin minkäänlaista suhdetta paikkakuntaan, 
koin erittäin tärkeäksi päästä tutustumaan paikkaan 
läheisemmin ja luomaan initiaalisen yhteyden paikalli-
seen kulttuuriin ja suunnittelualueen ympäristöön, 
ennen kuin voisin varsinaisesti aloittaa. Mielenkiin-
toni suunnittelutyötä kohtaan heräsi heti kuultu-
ani tehtävänannossa etäisestä ja arktisesti kiehtovasta 
väkimäärältään verrattain pienestä kunnasta keskellä 
Suomen lappia, jossa en ollut koskaan vieraillut.

Diplomityöni aihe on lähtöisin Sodankylän kunnalta, 
jonka toivomuksena oli tutkia uuden hotellin ja kyl-
pylän sijoittamista keskeiselle paikalle, maisemallisesti 
tärkeään kohtaan Jeesiöjoen rannalle. Kylpylä -käsite 
vaihdettiin kuitenkin hyvin pian virkistysuimalaksi, 
joka viittaisi enemmän uimahalliin toimintoineen, 
kuin pienempään spa-osastoon hotellin yhteydessä.  

Tarkasteltava tontti on sovittu ennalta Sodankylän 
kunnan kanssa. Diplomityön tarkoitus on tuottaa So-

dankylän kunnalle käyttöön esimerkinomainen luon-
nos tontille sopivasta ja toiminnallisesti asianmukaises-
ta hotellista ja virkistysuimalasta, jota havainnollistan 
kuvien lisäksi tekstin ja diagrammien avulla. Painotan 
työssä hyvinvoinnin konseptia ja wellness- ajattelu-
tapaa, ja ratkaisuissa pyrin ottamaan lähtökohdaksi 
ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin, myös esime-
rkiksi puun tutkittujen hyvinvointia parantavien om-
inaisuuksien kautta ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Tontilla oli työtä aloittaessani osittain jo tyhjillään 
olevaa huonokuntoista matalaa asuntorakentamista, 
joka oli tarkoitus purkaa mahdollisen hotellin tieltä 
lähitulevaisuudessa. Ensivaikutelman ja haastattelujen 
perusteella uudelle hotellille olisikin kysyntää, ja tätä 
vaikutelmaa tukivat mm. olemassa olevien hotellien 
majoituskapasiteetti, ikä, kunto ja käyttöaste. 

Tontin kaavoitus hotellikäyttöön oli jo tuolloin aloitet-
tu, ja se on sittemmin saanut lainvoimaisuuden.  Tont-
ti on nykyään rakennusvalmiudessa tyhjillään vanhasta 
rakennuskannasta, valmiina uuteen elämään.

Suunniteltu hotelli- ja virkistysuimala ovat pääosin 
puurakenteisia, tukien SAP-hankkeen puurakentam-
istavoitteita. Puu käytettävänä pääasiallisena rakennus-
materiaalina oli yksi niistä syistä, joiden vuoksi kiinnos-
tuin tehtävästä alkujaan. Todellinen maantieteellinen 
sijainti ja kunnan päämäärä kaavoittaa sekä rakentaa 
hotelli tontille lisäsivät suunnitelmatyön mielekkyyttä 
huomattavasti, arktisuuden ohella.
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Tausta

Tausta osiossa kerron tarkemmin suunnitel-
maan johtaneista lähtötiedoista ja tehtävänan-
nosta, sekä suunnitelman taustalla vaikuttavista 
osatekijöistä ja diplomityömatkastani. Suunnit-
telutyön pohjaksi olen yleisesti kerännyt lähtöti-
etoa aihepiiriin liittyen, johdattelemaan varsi-
naisen työn tematiikkaan ja problematiikkaan 
puurakentamisen, matkailun ja hyvinvoinnin 
näkökulmista. Esittelen pintapuolisesti nyk-
yaikaisia (hyvinvointi-)matkailun esimerkkejä 
Suomesta ja Pohjoismaista, arvottaen niiden 
hyviä ja mahdollisia epäedullisia ominaisuuk-
sia, joita sitten pyrin hyödyntämään suunnit-
telutyössäni verraten niitä diplomityöni tavoit-
teisiin ja kontekstin tarjoamiin voimavaroihin.
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(Rönkkö & Oikarinen 2016). En itse osallistunut 
kurssille, mutta kurssilla tuotettu aineisto antoi hyviä 
lähtökohtia myös diplomityölleni, ja perehdytti hyvin 
ymmärtämään Sodankylän nykytilannetta, suhteessa 
menneeseen ja tulevaan. Koin, että luontevana jatkeena 
diplomityöni tulisi käsitellä hotellia myös hyvinvoin-
nin näkökulmasta, ja suunnittelussa pyrinkin ottamaan 
tämän huomioon suunnitteluprosessin eri vaiheissa ja 
lopullisissa ratkaisuissa.

Uuden hotellin sijoittamista kunnassa on mietitty 
aiemminkin samalle paikalle, joten en kokenut tar-
peelliseksi esittää vastalauseita esitetystä sijainnista tai 
tutkia vaihtoehtoisia sijainteja, joskin suunnittelupro-
sessin alussa asiasta kävimmekin keskustelua asiasta 
mm. Invest in Lapland hankkeen edustajan, Jaakko 
Pöykkiön, kanssa, joka pohti, olisiko hotellin sijaintia 
ja liiketoimintamallia sekä kohderyhmää pitänyt tutkia 
ja rajata vielä tarkemmin, esimerkiksi osoittaa paikka 
ydinkeskustasta ja liikematkaajia ajatellen. Välimatkat 
kuitenkin todettiin suhteellisen lyhyiksi, joten keskus-
tan palvelut olisivat asiakkaiden saavutettavissa myös 
nykyisestä sijainnista. Lisäksi hyvinvointimatkailu on 
tutkimusten mukaan maailmanlaajuisesti eniten kasva-
va matkailun muoto, tehtyjen matkojen määrä kasvaa 
noin 9% vuosittainen, mikä on noin puolta suurempi 
kasvu kuin alalla yleensä (Visit Finland 2020).

Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun kuntasu-
unnittelukurssin kohteena syksyllä 2015 oli Sodan-
kylä. Osallistavaakin suunnittelua hyödyntäneellä 
kurssilla keskityttiin laajalti tutkimaan vaihtoehtoisia 
tulevaisuuden skenaarioita yhdessä kuntalaisten kans-
sa. Erilaisiin skenaarioihin lukeutuu muun muassa 
hyvinvointimatkailun lisääntyminen tulevaisuudessa, 
ja ilmastonmuutoksesta johtuvan mahdollisesti uuden 
tärkeän laivareitin avautuminen pohjoisen jäämerelle. 
Uudella kauppareitillä olisi merkittäviä vaikutuksia 
koko arktisen alueen kehittymisessä, johon tässä diplo-
mityössä ei kuitenkaan paneuduta. 

Kehityskuvatarkastelu koski koko Sodankylän taaja-
ma-aluetta, johon myös tulevan hotellin tontti osana 
kuuluu. Kurssin tavoitteita oli mm. pohtia, millaisia 
toimenpiteitä aluesuunnittelun keinoin voidaan es-
ittää laadukkaamman asuin- ja toimintaympäristön 
mahdollistamiseksi kuntalaisille, yrityksille ja matkail-
ijoille. Kurssin yhtenä kantavana teemana voitaneen 
pitää hyvinvoinnin käsitettä, johon myös opiskeli-
joiden visioima ”hyvinvointikolmio” suoraan viittaa. 
Kurssilla esitellyn hyvinvointikolmion yhtenä kärkenä 
on tulevan hotellin alue Jeesiöjoen rannalla nelostien 
varrella. Vastakkaiselle rannalle nyttemmin jo raken-
nettu hyvinvointikeskus on toinen kärki ja kolmion 
täydentää ”toimintapuiston” sekä urheilukentän alue 
urheiluun keskittyvine kiinteistöineen hotellitontin 
pohjoispuolella. Kokonaisuus toimisi kuntalaisten ja 
matkailijoiden hyvinvoinnin keskittymänä, ja erään-
laisena porttina toivottaisi tervetulleeksi Sodankylään

Lähtökohdat

Kuva 1. Metsäsaamelaisten kota-asumus Lapin erämaassa
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Kuva 2. Kuntasuunnittelukurssin“hyvinvointikolmion” alueen luonnossuunnitelma

Kontakteinani Sodankylässä toimivat Sodankylän Ark-
tinen Puurakentaminen – hankkeen projektipäällikkö 
Ville Pyhäjärvi, ja Sodankylän kunnan elinkeino- ja ke-
hittämispalveluosaston projektipäällikkö Heikki Hei-
nonen, joilta sain ensimmäiset suuntaviivat projektiin. 
Lisäksi opiskelutoveri Matti Lakkalalta sain vertaistuen 
lisäksi lähtötietomateriaalia liittyen hankkeeseen. Vie-
railin Sodankylässä prosessin aikana yhteensä neljä ker-
taa, ensimmäisen kerran aloittaessani syyskuussa 2016, 
jolloin Ville esitteli tarkemmin Sodankylää ja varsinais-
ta suunnittelualuetta tehtävänannon lisäksi. Toisella 
käynnillä lokakuussa esittelin alustavia luonnoksia Vil-
lelle ja tein vielä toisen maastokierroksen hotellin tontil-
la, ennen kuin kolmannella visiitillä palautin yleissuun-
nitelman pienen julkisen esittelytilaisuuden muodossa 
peruuntuneen puuseminaarin sijaan joulukuun 2016 
alussa. Viimeisellä käynnillä kävin esittelemässä luon-
nosta ulkomaisille vierailijoille Invest in Lapland 
-hankkeen puitteissa ja yleisesti tontin käyttöön liit-
tyvää luonnosta hotellitontin kaavamuutosta käsitte-
levälle kunnanhallitukselle.

Diplomityöaiheen sain loppukesällä 2016, Sodanky-
län Arktinen Puurakentaminen -hankkeen hakiessa 
tekijää Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan 
sähköpostilistan kautta. Hankkeen alkuperäisen budje-
tin todettiin riittävän vielä toisen työntekijän ja aiheen 
rahoittamiseen, ja se päätettiin kohdistaa kylpyläho-
tellin yleissuunnitelman tutkimiselle, myös osaltaan 
ohjaamaan kaavoitusta. Aikataulu työn palauttamiselle 
oli tiukka, joten totesin, että kolme kuukautta ei tulisi 

riittämään viimeistelemään diplomityötä, mutta jatkai-
sin kuitenkin kiinnostavan aiheen parissa valmistumi-
seeni saakka. Huomasin kuitenkin ensimmäisessä kon-
septissa muun muassa toiminnallisia puutteita, joita en 
saanut ratkaistua ajallaan, ja päädyin toisella yrittämällä 
työstämään suunnitelmaa alusta alkaen. Tämä diplo-
mityö käsitteleekin aihetta uuden luonnoksen kautta.

Suunnittelijana sain toimia melko vapaasti, lähtö-
tietoja ei juuri annettu, johtuen osin myös varsinais-
en hotellioperaattorin ja rahoittajien puuttumisesta, 
ja koska kyseessä oli enemmänkin alustava hanke-
suunnitelma kunnan kaavoituksen tueksi. Ilmoituksen 
ja hankkeen otsikonkin perusteella puurakentaminen 
olisi kuitenkin suositeltavaa, myös hiilivapauden kuin 
ekotehokkuuden nimissä. 

Tilaohjelman laadin itsenäisesti, verraten sitä esi-
merkiksi aikaisempana vuonna nykyarkkitehtuurin 
kurssilla annettuun Oulun torihotellin tilaohjelmaan. 
Kuitenkin niin, että hotellissa olisi kunnalta saatujen 
lähtötietojen mukaan hyvä olla tiloja kokoontumista 
ajatellen. Lisäksi pelkkä kylpylä ei palvelisi niin hyvin 
kuntalaisten käytössä, ja täten voisi vähentää asiakas-
virtaa, joten päädyimme yhdessä ajatukseen tutkia 
kylpylän sijaan laajempaa virkistysuimalaa, jossa olisi 
perinteisten kylpylätoimintojen lisäksi 25m uima-allas. 
Hyödynsin RT-kortiston tietoja esimerkiksi uimahal-
lin tilaohjelman ja toimintojen osalta. Uimahallin tai 
kylpylän rakentaminen hotellin yhteyteen tuntuu sikä-
likin perustellulta, että Sodankylän laajan alueen ainoa 

Prosessi ja motiiveja hotellin rakentamiselle



18 19

uimahalli sijaitsee Jääkäriprikaatin alueella, joka ei ole 
ulkomaisten matkailijoiden käytössä.

Aloituskeskustelujen myötä (Jaakko Pöykkö, Invest in 
Lapland -hanke) kävi myös ilmi, että kylpylähotellin 
taloudellinen yhtälö olisi vaikea saada toteutumaan, el-
lei hotellissa olisi vähintään 150 vuokrattavaa huonetta. 
Määrä kuulosti aluksi suurelta Sodankylän kokoiselle 
asukasmäärältään pienehkölle kunnalle, ottaen huo-
mioon olemassa olevien majoitustilojen nykyisen kapa-
siteetin. Kysyin lisäksi mielipiteen asiasta Sodankylän 
kunnan matkailusta vastanneelta henkilöltä (Marjo 
Harjula, Sodankylän kunnan matkailukoordinaattori), 
joka vastasi 80-100 huoneen olevan lähempänä nyky-
istä todellista tarvetta (2016). 

Kysyntää majoitukselle on Sodankylän kunnan mu-
kaan olemassa. ”Lapin ympärivuotinen matkailu kas-
vaa jatkuvasti. Suomea halkova VT 4 kulkee Sodan-
kylän taajaman läpi aina Pohjois-Norjan Nordkappiin 
ja kuljettaa myös ison osan Lapissa autolla lomailevista 
ja liikematkustajista.” Yöpyvät matkailijat ovat tällä 
hetkellä suurelta osin liikematkailijoita, mutta esime-
rkiksi laadukkaalla arkkitehtuurilla ja virkistäytymiseen 
keskittyneellä uudella rakentamisella voitaisiin luoda 
puitteita muitakin ryhmiä ajatellen, ja lisätä kunnan 
vetovoimaisuutta virkistysmatkailun ja matkailijan 
näkökulmasta. Uuden hotellin asiakaskohderyhmiin 
kuuluisivat liikematkailijoiden lisäksi liikunta- ja hyvin-
vointimatkailijat sekä charter-matkailijat. Kaivannais-
alan sekä tiede- ja tutkimussektorin kehittyessä kysyntä

majoitukselle tulee kasvamaan. Lisäksi erilaisten tapah-
tumien aikaan kunnan väkimäärä jopa tuplaantuu, 
ja uusi hotelli ei edes riittäisi kattamaan tätä piikkiä. 
Sodankylässä on jo valmiiksi pulaa majoitustiloista ja 
tasokkaista ravintolapalveluista (Business Lappi, 2020).

Tulevaisuuden tarvetta on kuitenkin vaikeampi en-
nustaa, joten pyrin tekemään suunnitelman, jossa ma-
joitushuoneiden määrä voisi olla lähellä 150, mutta 
olisi vähennettävissä konseptia muuttamatta lähem-
mäs sataa huonetta. Tässä vaiheessa prosessia koin 
yhdeksi tehtävän haasteista sen, miten saada laaja ra-
kennuskompleksi vaikuttamaan mittakaavaltaan pie-
nemmältä kuin onkaan, mutta kuitenkin maamerk- 
kimäisenä kiinnostavalta ja näkyvältä, samalla pysyen 
keskustan osayleiskaavan ja asemakaavan mukaisena ja 
keskustan rakennuskantaa kunnioittaen maksimissaan 
viiden kerroksen korkuisena.

Välillisesti kylpylähotellin rakentamista tukee myös 
Pohjois-Lapin maakuntakaava, jossa Jäämeren käytävän 
varren alue ja Sodankylän keskustan alue on merkitty 
matkailun vetovoima-alueeksi mv-merkinnällä, jonka 
mukaan alueella tulisi kehittää matkailu- ja virkistys-
palveluita. Lisäksi kirkonkylän alueella on ma-merkki 
merkitsemässä kulttuuriympäristön tai maiseman vaa-
limisen kannalta tärkeää aluetta, joka puolestaan ohjaa 
alueen suunnittelussa merkittävien kulttuurihistorial-
listen ja maisemallisten arvojen säilyttämiseen (Rönkkö 
& Oikarinen 2016), esimerkiksi laadukkaan arkkiteh-
tuurin ja kestävän kehityksen keinoin.

Kuva 3. Sodankylän keskustan osayleiskaava
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Kuva 5. Arctic Treehouse Hotel, Rovaniemi.

Kuva 4. Iglu-hotelli, Kakslauttanen, Sodankylä.

Eurooppalainen vapaa-aikaan perustuva kylpyläkult-
tuuri sai alkunsa jo noin 10 000 eKr. Noin vuodes-
ta 500 jKr. 1900-luvun loppuun välisenä aikana kyl-
pyläkulttuuri kansanvaltaistui kehittyen kylpypaikoista 
yleisiksi kylpylöiksi. Nykyisen globaalin aikakauden 
eurooppalaisen terveyskulttuurin näkökulma johtaa 
kohti kokonaisvaltaista wellness-ajattelua. Babylonian 
ohella myös Amerikassa ja Aasiassa huomattiin luon-
nonlähteiden ja veden parantava vaikutus aikaisessa 
vaiheessa.

Kuitenkin vasta 1500-1600 luvulla terveysmatkailus-
ta tuli Euroopassa yhä suositumpaa. Terveysmatkai-
lun kehitykseen vaikutti muun muassa kaupunkien 
epäpuhtaudet. Aluksi terveysmatkailu perustui lähin-
nä luonnon olosuhteiden hyväksikäyttöön. Pohjois-
maissa ja Suomessa kylpylöitä perustettiin yleisesti 
vasta myöhemmin, 1700-luvulta lähtien. Majoitus- ja 
muut palvelut kehitettiin kylpyläpalvelujen rinnalle 
myöhemmin, aluksi majoituttiin vaatimattomasti 
teltoissa ja mökeissä. Suomessakin ensimmäisiä kyl-
pylöitä perustettiin luonnollisten mineraalilähtei-
den lähettyville, muun muassa Turkuun ja Naantaliin. 
Romantiikan aikakaudella 1800-luvulla matkailussa 
kiinnostus siirtyi erityisesti villiin ja koskemattomaan 
luontoon. Kokonaisvaltaisemman wellness-ajattelun 
katsotaan alkaneen vasta 1900-luvun Amerikassa. Well-
ness- käsitekin on peräisin Amerikasta, sen kehittäjänä 
voidaan pitää psykiatri Halbert Dunn:ia. (1959) Käsit-
teen keskiössä on Maailman terveysjärjestö WHO:n 
määritelmä terveydestä: ”Terveys on täydellisen fyysi-

sen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila – ei 
pelkästään sairauden, taudin tai heikkouden puut-
tumisen tila.” Itse wellness-sana muodostuu sanoista 
hyvinvointi (well-being) ja fi tness (well-ness). Terveys 
voidaan nähdä dynaamisena prosessina, jonka tavoit-
teeksi on määritelty ”korkean tason wellness”. Se on 
yksilön itse määriteltävissä oleva elämäntapa tai -tyy-
li. Ihminen on henkilökohtaisesti vastuussa itsestään, 
ja omilla valinnoillaan henkilö voi pyrkiä terveellis-
empään ja pidempään elämään. 

Laaja terveyskäsitys ottaa nimensä mukaisesti sairauk-
sien hoidon ja yksilön terveyden lisäksi huomioon 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kaikki yhteydet mat-
kailun ja terveyden välillä, esimerkiksi matkakohteen 
yhteisössä toimivien terveyden. Wellness-matkailun 
ja terveysmatkailun tavoitteet ovat samansuuntaiset: 
terveyden edistämiseen ja säilyttämiseen tähtäävä toi-
minta.  Wellness-matkailijan pyrkimyksenä on kuiten-
kin ennaltaehkäistä sairauksia, kun terveysmatkailussa 
ensisijaisesti pyritään etsimään parannusta tiettyyn 
sairauteen tai tautiin. Lisäksi wellness-matkailulla ta-
voitellaan myös mielihyvän ja luksuksen kokemuksia. 
(Nahrstedt 2004; Kostiainen &et al 2004; Hemmi & 
Vuoristo 1994; Riekkinen 2004; Health and Wellness 
Tourism - Global; MEK 2005; kuten mainittu Suon-
tausta & Tyni 2005)

Arkkitehtuurilla taas voidaan paitsi ohjata ihmistä käyt-
täytymään tietyllä tapaa (F.L.Wright; kuten mainittu 
Jones 2017) ja tarkkailemaan ympäristöään, myös tätä

Pyhiltä lähteiltä kohti nykyajan wellness-matkailua - esimerkkejä hyvinvointimatkailusta Pohjoismaista
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Kuva 6. Yasuragin laajennusosa

Kuva 7. Yasuragi, Ruotsi, hotellin sivukäytävä.

kautta elämään terveellisemmin ja pohtimaan omaa su-
hdettaan terveyteensä ja rakennettuun ympäristöönsä. 

Wellness-matkailuala ja ajattelutapa on laaja käsite, ja 
sen tutkiminen on todettu vaikeaksi useilla mittareil-
la. Lisäksi nimeen on liittynyt väärinymmärtämistä 
ja päällekkäistä tulkintaa esimerkiksi terveysmatkai-
lun kanssa, yleisten luokittelukäytäntöjen ollessa vielä 
vaillinaisia. Ero termien wellness ja terveys välillä on 
kuitenkin tullut yleisesti tutummaksi kuluttajien kes-
kuudessa, ja wellnessiin osataan yhä useammin liittää 
luksuksen lisäksi kevyt liikunta, esimerkiksi virkistyk-
seen tähtäävä uiminen tai patikointi. Tässä diplomi-
työssä ei ole tarkoitus pureutua itse wellnessiin, vaan 
yrittää ymmärtää sen juuria ja rakenteita, siten että sen 
avulla voidaan myös luoda raameja majoitus- ja kyl-
pylärakennukselle ja niiden arkkitehtuurille, joka on 
vain osa laajempaa kokonaisuutta. 

Kuluttajien tietoisuuden kasvun ja uusien terveyskä-
sitysten omaksumisen lisäksi syitä hyvinvointimat-
kailun kasvulle voidaan hakea kiireisestä ja hektisestä 
elämänrytmistä, jolle haemme vastapainoa esimerkiksi 
luonnon rauhallisuudesta, etsimällä paikkaa, jossa on 
mahdollista saavuttaa uudelleen sisäinen tasapaino ja 
pienin ponnisteluin noudattaa terveellisempiä elämän-
tapoja. Wellness ajattelu- ja elämäntapa tähtää kehon, 
mielen ja sielun hyvinvointiin ja tasapainoon ja siihen 
liittyy usein elämyshakuisuus. Lisäksi ikääntyvä väestö 
on yhä varakkaampaa, aktiivisempaa ja terveempää, ja
terveyden merkityksen arvo ymmärretään paremmin

ja sairauksien ennaltaehkäisyyn kiinnitetään enemmän 
huomiota (Health and Wellness Tourism - Global; 
Joppe 2003; kuten mainittu Suontausta & Tyni 2005). 

“Perinteisesti hyvinvointimatkailun ajatellaan kes-
kittyvän pääasiassa kylpylälomiin, mutta nykyään 59 
% hyvinvointimatkailijoista etsii muunlaista sisältöä 
lomamatkalleen.” (BusinessFinland, hyvinvointimat-
kailu, 2020). Suomessa nykyaikainen kylpylätoiminta 
alkoi 1980-luvun lopussa, ja sen myötä Suomi raken-
nettiin täyteen toisiaan muistuttavia viihdekylpylöitä, 
joita markkinoitiin lähinnä perheiden vapaa-ajan viet-
toon ja TYKY-toimintaan. Suomen kylpylätarjonta 
koostuu huvi- ja viihdekylpylöistä sekä kuntoutus- ja 
hoivakylpylöistä (Riekkinen 2004; kuten mainit-
tu Suontausta & Tyni 2005), joista ainakin oman 
kokemukseni mukaan suuri osa vaatisi vähintään pe-
rusteellista remontointia. Onkin erittäin inspiroivaa 
nähdä uusia hyvinvointiin ja erityisesti wellnessiin 
ja ympäristön hyvinvointiin liittyviä suunnitelmia 
Suomeen rakennettavista uusista kylpylärakennuksista, 
kuten kuluvan vuoden puolella julkaistu Avanto ark-
kitehtien voittajaehdotus Töölönlahden uudesta vir-
kistäytymisen keskuksesta (Kuvat 8.-9.).

Vaikka wellness-matkailu onkin toistaiseksi ollut su-
ositumpaa Euroopassa, alkaa Pohjoismaistakin jo löy-
tymään wellnessiin liitettävän nykyarkkitehtuurin es-
imerkkejä, kuten länsinaapuristamme Ruotsista, jossa 
Yasuragi- nimeä kantava kylpylähotelli (Kuvat 6. ja 
7.) tarjoaa majoittumisen lisäksi wellness-palveluita
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Kuva 8. Soulmade Töölönlahti, spa.

Kuva 9. Soulmade Töölönlahti, sisäänkäynti.

ja kokonaisvaltaisesti pyrkii huolehtimaan ihmisen 
hyvinvoinnista, kietoutuen japanilaiseen tematiik-
kaan. White Arkitekter Ltd:n suunnittelema laajen-
nusosa ikoniseen Yoji Kasajiman 70-luvun hotelliin 
ja kylpylään uusine toimintoineen ulkona sijaitsevine 
kuumavesialtaineen hyödyntää näyttävät järvimaise-
mat oivallisesti ja istuu jyrkähköön rinteeseen luon-
tevasti. Rakennettu kokonaisuus vaikuttavissa mai-
semissa arkkitehtuurin ja sisustuksen sekä palvelujen 
kautta koskettelee kaikkia ihmisen aisteja, mihin well-
ness-elämystuotteilla yleensä pyritäänkin. (Perttula 
2002, kuten mainittu Suontausta & Tyni 2005)

Revontulet, yksin lapin matkailun valteista, ja myytti 
niiden vaikutuksesta hedelmällisyyteen voidaan myös 
liittää hyvinvointiin, ainakin matkailua edistävänä 
tekijänä. Sodankylässä revontulien tutkimisella onkin 
pitkät perinteet: Vuonna 1882 Suomalainen napaseu-
turetkikunta matkasi professori Karl Selim Lemströmin 
johdolla kahdeksi vuodeksi Sodankylään tutkimaan 
revontulia, ikuistamaan paikkakunnan maisemia, rak-
ennuksia ja elämää valokuviin, ja perustamaan revon-
tulien tutkimusaseman, edelleenkin toimivan Tähtelän 
(Hautajärvi 2014). Revontulien markkina-arvo mat-
kailussa on korkea arktisella alueella, ja Sodankylän al-
ueella onkin useampia revontulien katseluun ja Lapin 
luonnon välittömään kokemiseen suunniteltuja lasi-ig-
lu tyyppisiä rakennuksia. (Kuva 4.) Kokemuksen yk-
silöllisyys ja luonnon läheisyys korostuu majoituttaessa 
yksittäiseen läpinäkyvään, kuitenkin riittävästi suojaa 
antavaan pesämäiseen rakennukseen. Vastaavia majoi-

tuselämyskokemuksia löytyy yhä useammista Lapin 
kunnista, kuten Rovaniemelle vuonna 2016 rakenne-
tuista, Studio Puiston suunnittelemista “käpylehmistä“ 
(Kuva 5.). Niiden harkittu sijoittelu puiden lomaan 
pyrkii hyödyntämään tunturimetsämaisemat hallitusti 
ja näyttävästi, tarjoten luksusta myös arkkitehtisuun-
nittelun ja sisustuksen sekä materiaalivalintojen kaut-
ta. Rakennustyyppinä tällaiset pienet yksittäiset mökit 
vaativat ympärilleen riittävästi luontoa, mielenkiintoi-
sia maisemia ja tarpeeksi yksityisyyttä, että konsepti 
voisi toimia. Näkisinkin että diplomityöni suunnittel-
ualueelle tulisi kyseeseen toisenlainen, mittakaavaltaan 
suurempi ratkaisu, jossa yhdisteltäisiin edellä läpikäyty-
jen esimerkkien hyviä puolia annettuun kontekstiin ja 
rakennuspaikkaan.

Wellnessiin keskittyvä hotelli toisi yksilön kokemuksen 
lisäksi hyvinvointia myös toimintaympäristölleen, luo-
den työpaikkoja ja taloudellista hyötyä ympäristölleen 
ja alueen asukkaille. Se myös lisäisi alueen tunnet-
tavuutta, ja saisi aikaan toimivia verkostoja ja ketjuja 
yhteisön eri osatekijöiden välille, lisäten myös sosiaal-
ista kanssakäymistä ihmisten välillä. Kestävän kehityk-
sen periaatteiden mukaan rakennettuna rakennus olisi 
myös luonto- ja ympäristöystävällinen. Puurakentam-
inen olisi lisäksi Sodankylälle merkittävä imagollinen 
tekijä. (Komppula & Boxberg 2002, kuten mainittu 
Suontausta & Tyni 2005)
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Paikka

Paikka osiossa kerron Sodankylästä eri ai-
kamuodoissa, ja tarkennan fokuksen lopulta 
suunnittelualueeseen ja käsiteltävään tontti-
in lähiympäristöineen. Käsittelen historiaa 
pintapuolisesti lähinnä matkailun ja kult-
tuurin näkökulmista, koskien osittain koko 
Suomen Lappia. Kerron Sodankylän nykyt-
ilanteesta, matkailu- ja kulttuuritarjonnasta 
sekä tulevaisuuden potentiaalista ja haasteista. 
Täydennän paikkakertomusta ottamillani ja 
lainaamillani valokuvilla suunnittelualuees-
ta, Sodankylän kirkonkylän taajama-alueesta 
ja olennaisista rakennuksista, sekä Lappilais-
en luonnon, erämaiden, soiden ja revontulien 
näytelmistä.
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Sodankylä sijaitsee Lapin maakunnan keskiosassa, ja 
on pinta-alaltaan Suomen toiseksi suurin kunta Inarin 
jälkeen. Kunnan pinta-ala on 12 415,41 km², josta ve-
sistöjen osuus 723,71 km² (Maanmittauslaitos 2020)
Sodankylän aluetta rajaavat pohjoisessa Inari, län-
nessä Kittilä, lounaassa Rovaniemi, etelässä Kemijärvi, 
kaakossa Pelkosenniemi ja Savukoski, sekä idässä Venä-
jän vastainen valtakunnanraja. 

Sodankylän keskusta on maantieteellisesti katsoen 
lähes keskellä Suomen Lappia. Oulusta matkaa ker-
tyy E75 pitkin Sodankylän keskustaan noin 334km, 
Helsingistä noin 940km. Julkisilla kuljettaessa lähin 
juna-asema eli pohjoisin päätepysäkki on toistaiseksi 
Rovaniemellä, josta bussilla taittaa matkaa vielä puoli-
toista tuntia. Lähin lentokenttä sijaitsee noin tunnin 
ajomatkan päässä Kittilässä. Matkailun kannalta saavu-
tettavuus ei ole parhaimmasta päästä, matka-aikojen 
pidentyessä helposti monituntisiksi. Toisaalta juuri 
etäisyys ja syrjäinen sijainti saattaa olla juuri se syy, 
miksi Sodankylä valikoituisi matkan kohteeksi. 

Pohjoisosassa laajalle levittäytyvän karun erämaaluon-
non ja luonnonpuistojen sekä eteläosan alankojen 
soiden runsauden (Lapin seutukaavaliitto 1988; kuten 
mainittu Rönkkö & Oikarinen 2016) lisäksi Sodanky-
län kunta tunnetaan muun muassa erilaisten kulttuuri-
tapahtumien näyttämönä, joista tunnetuin on kenties 
vuodesta 1986 järjestetty kansainvälinen Sodankylän 
elokuvajuhla, Midnight Sun Film Festival. Sodankylän 
alueella sijaitseva Tankavaaran Kultakylä sijaitsee noin 

90km keskustasta etelään. Sodankylässä harjoitetaan 
myös runsaasti kaivostoimintaa, joista tunnetuimmat 
ovat Pahtavaaran ja Kevitsan kaivokset. Uusin mah-
dollinen kaivostulokas on Natura-alueelle suunnitel-
tu kiistelty Sakatin kaivos, jonka käyttöönottamiseen 
on esitetty erilaisia vaihtoehtoja, ympäristön ehdoilla. 
Kaivostoiminta on yksi merkittävimmistä Sodankylän 
kunnan elinkeinoista, matkailun, metsä- ja maatalou-
den ja poronhoidon ohella (Sodankylän kunta 2018).

Sijainti, Sodankylä

Kuva 10. Sodankylä, Suomen kartta.
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Kuva 11. Sodankylän kunnan rajat Pohjois-Suomen kartalla.

Kun Euroopassa terveysmatkailun katsottiin jo olevan 
suosittua ajanvietettä, oli Sodankylä vielä 1600-luvulle 
asti metsästys- ja kalastusyhdyskunta. Ensimmäiset 
asukkaat Sodankylään tulivat todennäköisesti eteläis-
estä Suomesta, mistä kertovat muun muassa erilaiset 
esinelöydökset. Todisteita viimeisen jääkauden jälkei-
sestä asuttamisesta on löytynyt Petkulan autiokentän 
muinaisalueelta, noin 33km keskustasta pohjoiseen, ja 
ne on ajoitettu hiilen radioaktiivisuuteen perustuvilla 
mittauksilla noin vuoteen 5980 eKr. (Ylitalo 1993, ku-
ten mainittu Rönkkö & Oikarinen 2016)

Elanto saatiin pääosin kalastuksesta ja metsästyksestä 
ja kasvikunnan tuotteiden hyödyntämisestä, ja asuin-
paikka vaihtui vuoden aikana aina tuottoisimman al-
ueen mukaan, sijaiten yleensä veden äärellä. Jatkuvan 
muuttamisen vuoksi myöskään asumukset eivät olleet 
kiinteitä, vaan kevytrakenteisia kotatelttoja (kuva 1.).

Metsäsaamelaisten vuosituhansien aikana kehitty-
nyt kulttuuri joutui kuitenkin viimein väistymään 
uudisasukkaiden maatalouteen perustuvan elinkei-
non tieltä, lopullisesti 1800-luvulle tultaessa, noin 
sata vuotta Ruotsin kuninkaan, Kaarle XI:n; vuonna 
1673 antaman Lapin asutusplakaatin jälkeen. Myös 
saamelaisten muinaisuskonto, seitojen palvonta ja pa-
kanuus taipuivat kristinuskon tieltä 1600-luvun loppu-
puolella. Tältä ajalta on säilynyt Kitisen rannalla sijait-
seva, Sodankylän rakennetun ja säilyneen ympäristön 
historiallisessa keskiössä eittämättä oleva, sodan ajan 
tuhoista ja ajan hampaista riittävällä restauroinnilla 

selviytynyt Sodankylän vanha puukirkko, joka on rak-
ennettu 1689. Kirkko on edelleen osittain käytössä, 
avoinna yleisölle lähinnä kesäaikaan ja tilauksesta, ja on 
suosittu mm. sympaattisena vihkikirkkona ja muissa 
pienissä kirkollisissa tilaisuuksissa. Kirkon eteläpuolel-
la rantatörmällä, hautausmaan vieressä on kirkkoakin 
vanhempi Saamelaisten asumiskäytössä ollut historial-
linen kenttä, ns. kyläsiljo. Puukirkko ja uudempi vuon-
na 1859 käyttöön vihitty kivikirkko kuuluvat nykyisin 
valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kult-
tuuriympäristöihin (Museovirasto 2009).

Soiden lisäksi Sodankylän alueella on paljolti metsää, 
jotka säilyivät lähes koskemattomina metsäsaamelaisten 
pyyntikulttuurista ja uudisasukkaiden maatalouden 
mukanaan tuomasta kaskeamisesta ja tervanpoltosta 
huolimatta, aina 1800-luvun loppuun saakka. Niid-
en taloudellinen hyödyntäminen alkoi kunnolla vasta 
Kemiyhtiön perustamisesta vuonna 1893. Metsätalous 
toi Lapin alueelle lisää vaurautta ja työntekijät jäivät 
toisinaan asuttamaan kyliä. Vauraus mahdollisti So-
dankylässäkin kansakoulujen ja kirjaston perustamista.

Sodankylän keskustan painopiste on vakiintunut aiko-
jen saatossa Kitisen länsipuolelle, mutta tuhottiin tois-
en maailman sodan aikaa saksalaisten toimesta lähes 
täydellisesti. Keskustaan jäi kirkkojen lisäksi polttojen 
jälkeen pystyyn vain seitsemän rakennusta. Jälleenrak-
ennus kesti noin viisi vuotta. (Kehusmaa 1995; Heik-
kola 1982; Onnela 1995; Tarkka 1991; Ylitalo 1993; 
kuten mainittu Rönkkö & Oikarinen 2016).

Sodankylän historiaa
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Kuva 12. Sodan jälkeen jäljelle jääneitä rakennuksia kirkonkylällä. Kuva 13. Sodan tuhoista selvinnyt vanha puukirkko.
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Kuva 14. Hotelli Sodankylä. Kuva 15. Hotelli Karhu.
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Kuva 17. Taustalla Jeesiöjoen silta, joka uusitaan lähitulevaisuudessa. Hotellin tontti kuvassa vasemmalla.

Kuva 16. Maatalo Jeesiöjoen rannalla, jokea pitkin pääsi ennen verrattain helposti lähelle Kittilää.

Sodankylän nyt ja tulevaisuudessa

Laajojen sodan jälkeisien tuhojen vuoksi Sodankylän 
keskustan rakennuskanta on suhteellisen uutta. Nyky-
isen kirkonkylän keskustan ääriviivat piirrettiin toisen 
maailmansodan jälkeen 1945 rakennussuunnitelmaan, 
ensimmäiseen kirkonkylän kaavaesitykseen. (Rönkkö 
& Oikarinen 2016). Vaikka taajama-alue onkin sittem-
min kehittynyt, on keskustan rakenne vielä silti melko 
väljä ja rakennusten ja teiden väliin jää joutomaata ja 
laajoja parkkikenttiä.

Sodankylän keskusta sai ensimmäisen varsinaisen ho-
tellinsa vuonna 1968, kun Alkon Kantaravintolat Oy:n 
rakennutti kirkonkylään liiketalon, jossa toimi yhtiön 
ketjuun kuulunut Hotelli Kantakievari (Kuva 14.). 
Alun perin hotelli sisälsi 15 matkustajahuonetta, tans-
siravintolan, sauna- ja uima-allasosaston ja kuntosalin. 
Rakennus on ajalleen tyypillinen, nauhaikkunainen 
ja tasakattoinen punatiilinen rakennus. Rakennuksen 
ja vuoden 1979 laajennuksen suunnitteli rkm. Toivo 
Lukkariniemi (Hautajärvi 2014). Hotelli toimii edel-
leen aktiivisesti ja kantaa nimeä hotelli Sodankylä, ja 
on toinen kahdesta keskustan hotelleista, hotelli Kar-
hun lisäksi. Majoituskapasiteettia olevissa hotelleissa 
on yhteensä 96 huonetta, lisäksi keskustan lähettyvillä 
on majatalo sekä camping-alue majoittumista ajatellen.

Sodankylän kehittyminen ja jatkuminen nojaa tule-
vaisuudessa vahvasti kaivostoiminnan jatkumiseen 
sekä uusien elinkeinojen omaksumiseen mahdollis-
en puurakentamisteollisuuden elpymisen ohella, sekä 
Jäämerentien avautumisen tuomiin mahdollisuuksiin.
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Kuva 18. Nattaset.

Kuva 19. Viiankiaapa.

Laajalle levittäytyvä Sodankylä ja suunnittelupai-
kan lähiympäristö omaavat hyvinvoinnin resursseja, 
luonnon pääomaa ja estetiikkaa, miellyttävyysarvoa 
sisältäviä ympäristön varoja aktiiviseenkin hyvin-
vointimatkailuun arktisessa luonnossa. Kansallispu-
istojen lisäksi päiväretkikohteita patikointia ajatellen 
löytyy lukematon määrä. Erämaavaelluskohteetkin 
ovat lähellä, ja helposti saavutettavissa on myös Pyhä-
Luoston kansallispuisto, jossa kahden tunturikeskuk-
sen kokonaisuus tarjoaa laskettelu- ja maastohiihto-
palveluita. (Visit Sodankylä 2020). Riippuen tulevan 
hotellin palvelutasosta ja liikeideasta, jokirantapaikan 
lähiympäristökin tarjoaa mahdollisuuksia pilkkimisestä 
moottorikelkkailuun, unohtamatta hiihtoa, avantouin-
tia ja esimerkiksi koiravaljakkoajeluita ja läskipyöräilyä.

Matkailijan näkökulmasta ostopäätöksen tekemi-
seen vaikuttaa kohdealueen vetovoima ja ympäristö, 
palveluvarustus ja tarjottavat palvelut, saavutettavuus, 
imago ja hintalaatusuhde. Tekemisen ja kokemisen 
mahdollisuudet ovat osa kohteen vetovoimaisuutta 
ja liittyvät ensisijaisesti motiiveihin matkustaa tietylle 
alueelle. Vetovoimaan ja ympäristöön kuuluvia osia 
ovat luonnon omat vetovoimatekijät, joihin kuu-
luu muun muassa maisema ja ilmasto, rakennetun 
ympäristön vetovoimatekijät, esimerkiksi kylpylä- tai 
hiihtokeskukset, kulttuurin vetovoimatekijät, Sodan-
kylässä esimerkiksi elokuvafestivaalit, sekä sosiaalisen 
ympäristön vetovoimatekijät, joita ovat muun muassa 
paikallisten vieraanvaraisuus ja elämäntapa sekä kieli. 
Erityisesti wellness-kohteessa vetovoima voi perustua 

miltei pelkästään rakennettuun ympäristöön, tässä ta-
pauksessa wellness-hotelliin, jonka suunnitteluun tu-
lisikin siten kiinnittää erityistä huomiota. Usein pelkkä 
sijainti esimerkiksi luonnonveden äärellä on riittävä 
mielenkiintoa lisäävä tekijä. Uskottava wellness tarina 
sisältää kehon, mielen ja sielun hyvinvoinnin, sosiaal-
isten suhteiden luomisen ja ympäristön välittämisen 
näkökulmat (Middleton & Clarke 2001; Aaltonen 
& Heikkilä 2003; kuten mainittu Suontausta & Tyni 
2005). Rakennusta suunniteltaessa jokaiseen aspektiin 
tulisi kiinnittää huomiota, wellness-tuotteen kehit-
telyssä rakennussuunnittelijankin olisi hyvä olla kiin-
teästi mukana luomassa eheää elämysmatkailukoko-
naisuutta. 

Puurakentamisella voidaan luoda matkailulle lisäarvoa. 
Matkailua palvelevan puurakennuksen sisältämä tari-
na kytkee rakennuksen, arkkitehtuurin avulla, osaksi 
ympäröivää luontoa. Lisäksi on pidettävä mielessä, että 
“Matkailurakentaminen ei voi olla pelkkää grynderi-
tuotantoa. Siinä pitää olla mukana koko ajan matkailun 
sisältö, mitä kukin paikka tarjoaa. Parhaiten pärjäävät 
matkailuyritykset ovat miettineet ensin myytävän tuot-
teen ja palvelun ja sen ehdoilla rakennetaan.” (Laukka-
nen & Viljakainen 2018)

Sodankylän matkailutarjonta
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Kuva 20. Sijaintikartta. Kuva 21. Sodankylän kirkonkylän asemakaavaote.
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Kuva 22. Ilmakuva tontilta, kevät-talvi 2019.

Kuva 23. Rantatontti syksyllä 2019.

Suunnittelualue sijaitsee Sodankylän kirkonkylällä, 
taajama-alueella vilkkaan sisääntuloväylän varrella. 
Tarkastelen paikan henkeä suhteessa suunniteltavaan 
rakennukseen ainoastaan suunnittelijan näkökulmasta. 
Tontti on hyvin näkyvällä paikalla kuntaan saapumisen 
kannalta, minkä vuoksi rakennuksen hahmoon ja mit-
takaavaan pyrin kiinnittämään erityistä huomiota, rak-
ennuksen silhuetin merkitys nousee esiin. Sodankylän 
keskusta on historian saatossa muotoutunut Kitisen-
joen ja Jeesiöjoen yhtymäkohtaan, sen pohjoispuolelle. 
Vaikka vesireittien merkitys kulkuväylinä onkin vähen-
tynyt, ovat joet luonnollisesti edelleen tärkeä osa So-
dankylän keskustan ja suunnittelualueen identiteettiä 
ja historiaa. Tämänkin vuoksi jokimaisemia ja jokien 
potentiaalia tulisi kunnioittaa ja hyödyntää enemmän 
myös julkisen ympäristön rakentamisessa, mutta erito-
ten myös lisäämään paikan viehätysvoimaa matkailijan 
perspektiivistä.

Diplomityön nimessäkin esiintyvä sana arktisuus tuo 
ensimmäisenä mieleeni Lapin ja pohjoisen pallonpu-
oliskon karun erämaan lumisine tunturimaisemineen, 
sekä kylmänä puhaltavan pohjoistuulen, joilta on hake-
uduttava suojaan tai sen kanssa on muuten tultava to-
imeen. Luonnon armottomuus ja kylmyys ovat läsnä 
ympäri vuoden, kesän jäädessä talvea huomattavasti 
lyhyemmäksi. Säältä suojautuminen ja rakennuksen 
merkitys turvapaikkana korostuu, ja syy rakentamisell-
ekin tuntuu perustellummalta. Puun käyttö ensisijaise-
na rakennusmateriaalina tuntuu luontevalta valinnalta 
sen lämpöä tuovine ominaisuuksineen ja kauas paikal-

liseen historiaan ulottuvine perinteineen. Rakennus-
paikan henki ei rajoitu ainoastaan tontin rajoihin, vaan 
liitän sen osaksi laajempaa Sodankylän ja Lapin aluetta 
ja niiden historiaa, Lapin luonnon mystiikkaa ja soiden 
hiljaisuutta. Itse suunnittelualue on käytännössä tyhjä, 
“tabula rasa”, muutamaa mäntyä ja aluetta kehystäviä 
koivuja lukuun ottamatta. Ympäristön rakennukset 
eivät määrittäisi rakennuksen linjoja, ainoastaan mak-
simikorkeutta. Tontti on maantieltä katsoen matalam-
malla tasolla, ja rannan alue on tulvavaara-aluetta, joten 
kovin lähelle rantaa rakentaminen ei ole suositeltavaa. 
Rakennuksen sijoittamisen ja avautumisen kannalta 
ilmansuunnat ovat kohtuullisen hyvät, jokimaisemat 
ovat samassa suunnassa, johon aurinko laskee. Kun 
tien puoleinen sivu saa osakseen liikenteen melua, ovat 
joki ja pitkälle kantavat näkymät puolestaan molem-
mat rauhoittavia tekijöitä, ja tärkeässä osassa rakennuk-
sen avautumisen kannalta, muiden suuntien jäädessä 
maisemiltaan toissijaisiksi. Sijaintinsa, näkyvyytensä 
ja tontin pinta-alan sekä käytettävissä olevan rakennu-
soikeutensa puolesta paikka sopii hyvin julkiselle rak-
entamiselle.

Paikan henki
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Suunnitelma

Suunnitelma -osiossa esittelen diplomityönä 
suunnittelemani Sodankylän uuden virkistäyty-
misen keskuksen; hotellirakennuksen, virkistys-
uimalan ja kelluvan saunarakennuksen val-
miin luonnossuunnitelman, joka on seuraamus-
ta useista eri luonnoksista, työmalleista ja yöt-
tömistä öistä. Lähtötiedot olivat suhteellisen 
suppeat, joten suunnittelun raamit konseptin, 
arkkitehtuurin ja tilaohjelman osalta liittyvät 
pääosin omiin subjektiivisiin havaintoihini. 
Havainnollistan lopputulemaan johtaneita 
ajatuksia kirjallisesti ja kaavioita apuna käyt-
täen, ja suunnitelman esittelen kirjoitetun tek-
stin lisäksi erilaisin kaavioin, visualisoinnein, 
kuvin ja teknisin piirroksin.
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Laaja tontti, 17 000m2, on muodoltaan puolisuun-
nikas, rajautuen etelän puolella Rovaniementiehen ja 
lännen puolella Jeesiöjokeen, suunnikkaan terävimmän 
kulman muodostuessa näiden väliin. Tontin muoto 
ohjaa osaltaan kolmiomaiseen suunnitteluratkaisuun. 
Rovaniementien pinnankorko on noin kaksi metriä 
tonttia korkeammalla, ja näiden välistä laskee oja 
Jeesiöjokeen. Tontti on pinnanmuodoiltaan muuten 
tasainen, ainoastaan rantatörmä laskee loivasti jokeen. 
Tontin ja tien välissä kasvava lehtipuurivi osaltaan suo-
jaa tieltä ja vaimentaa liikenteen melua. Tontin puusto 
on pääosin koivua. Pohjoisen ja idän puolella tont-
tia rajaavat tonttien pihoille ja rantaan johtavat tiet. 
Saavuttaessa tonttia ja hotellia tarkastellaan useasta eri 
suunnasta. Tontille on kaavoitettu rakennusoikeutta 
yhteensä 10 000m2, josta 30% on uuden kaavan mu-
kaan osoitettavissa asumiskäyttöön. Koillisen puolein-
en viereinen tontti on kaavoitettu kerrostaloasumiselle.

Diplomityötä aloittaessani tontilla oli vielä nyttemmin 
mahdollisen uuden hotellin tieltä puretut huonokuntoi-
set tasakattoiset rivitalot. Tontti on Sodankylän keskus-
taan saapumisen ja näkyvyyden kannalta merkittävällä 
paikalla, ja suorastaan huutaa laadukasta suunnittelua 
ja rakentamista, mikäli kunta haluaa erottua edukseen 
myös arkkitehtuurillaan. Tontilta pohjoisen suuntaan 
käy joenrantaa myötäillen kevyenliikenteen väylä, 
”virkistysreitti”, joka johtaa julkisille urheiluun keskit-
tyville kiinteistöille ja urheilukentälle, sekä kuntasuun-
nittelukurssin kaavailemalle toimintapuistolle. Nämä 
rakennukset ja puisto yhdessä Jeesiönjoen vastarannalle 

Kamauksen alueelle rakennetun hyvinvointikeskuksen 
kanssa muodostaisivat hotellin kanssa kuntasuunnit-
telun kurssilla esitetyn hyvinvointikolmion. Joenran-
taan hotellin edustalle on ajateltu virkistysreittiä, joka 
olisi tulevaisuudessa osa Pappilanniemen rantareittiä, 
ja olisi huomioitava myös uutta siltaa rakentaessa.  

Tontin sisäiset arvot liittyvät vahvasti joenläheisyyteen, 
ja joen tarjoamiin potentiaaleihin ja jokien ristey-
mään muodostuneen Sodankylän keskustan histo-
riaan. Strategisista ilmansuunnista tärkeimmät ovat 
pitkät jokinäkymät länteen ja luoteeseen auringon-
laskun suuntaan, ja ne ovatkin yksi lähtökohdista 
rakennuksen sijoittamisessa ja suuntautumisessa, joen 
virtaviivaisuuden lisäksi. Rovaniemeltä korkeammalle 
lappiin jatkuva tie puolestaan antaa rakennuksen suun-
taviivoja etelän puolella.

Nämä kaksi voimakasta linjaa määrittävät suunnitelm-
ani rakennuksen pohjamuotoa, liittäen sen rakennet-
tuun ympäristöönsä muodostamaan kokonaisuutta 
ja rajaamaan sekä täydentämään julkista ympäristöä, 
vähentäen samalla myös nykyistä jäsentymätöntä tilaa. 

Määritellyn sijaintinsa puolesta arktinen puinen ho-
tellirakennus voisi toimia Sodankylän kirkonkylän 
maamerkkinä kuntaan saavuttaessa. Vastaava ajatus 
maamerkkimäisyydestä oli pöydällä myös hyvinvoin-
tikeskuksesta hankesuunnitelman aikaan, mutta lopul-
ta hieman etäämmälle nelostieltä rakennettuna ajatus 
ei täysin toteudu.

Sijoitus

Rakeisuuskaavio

Tärkeimmät näkymät ja rakennuksen suuntaus ympäristön mukaan. Rakennuksen asemointi suunnittelualueelle

Auringonkierto ja saapuminen tontille
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Joen ja tien väliin jäävää tonttia ja tulevaa rakennusta 
pystyy lähestymään käytännössä ainoastaan pohjois-
esta, mikä aiheuttaa haasteita hotellin tärkeimpien 
sisäänkäyntien, pääsisäänkäynnin ja huollon, sijoit-
tamisessa, jotka tavallisesti ovat hotellirakennuksen 
vastakkaisilla puolilla, huollon jäädessä rakennuksen 
vähemmän näkyvälle puolelle. Tässä tilanteessa selusta 
jää kuitenkin tärkeimpien näkymien ja joen puolelle, 
joten huoltosisäänkäynti on osoitettu Rovaniementien 
puoleiselle sivustalle, ja pääsisäänkäynti muodostuu 
rakennuksen varsien kainaloon, kolmion terävään sis-
äkulmaan. Pysäköintialue jää kaavan mukaisesti tontin 
koillislaitaan, varjoisammalle puolelle.

Tulvavesivaaran ja asemakaavassa määrätyn alimman 
rakennuskorkeuden mukaan kellarin rakentaminen ei 
olisi suositeltavaa, ei myöskään hintansa puolesta, joten 
otin lähtökohdaksi suunnitella kaikki kosteudelle alt-
tiit rakennusosat kaavamääräyksen +177.16 (N2000) 
yläpuolelle. Virkistysuimalan kohdalla tämä tarkoittaa 
allastoimintojen sijoittamista toiseen kerrokseen, en-
simmäisen kerroksen jäädessä pääosin allastekniikalle 
ja huoltotiloille. Tämä taas johti lopulta virkistysuima-
lan sijoittamiseen Rovaniementien puoleiselle sivulle, 
jokinäkymien hyödyn maksimoiseksi. Myös tulevasta 
allashuoneesta olisi näin mahdollista nähdä tontin pin-
taa korkeammalla olevan tien yli vinosti etelään, kohti 
jokea. Hotellihuoneiden kannalta epäedullisimmat 
näkymät ovat idän suunnassa, pysäköintialueen puolel-
la, joten päädyin sivukäytäväratkaisuun, jossa kaikki 
huoneet avautuvat yhtäläisesti pitkien jokinäkymien 

suuntaan, sivukäytävän jäädessä julkisemman saapum-
ispihan puolelle. Koska pääsisäänkäyntiä muuten jäisi 
molemmin puolin rajaamaan umpinaiset seinäpinnat, 
hotellin sivukäytävä on suunniteltu luonteeltaan la-
siseksi, ja lähestymissuunnasta katsoen näkymä jatku-
maan rakennuksen läpi sisäänkäynnin kohdalta. Virk-
istysuimalan puoleista osin rimoitettua seinää myöten 
käy katettu kulkureitti pääsisäänkäynnille, kesäaikaan 
köynnökset tuovat lisää vehreyttä saapumispihaan, 
joka muuten istutetaan viihtyisän metsämäiseksi puus-
tolla sekä kunttapohjalla ja nurmikiveyksillä. Kolmio-
mainen saapumispiha ohjaa pääsisäänkäyntiä, ja samal-
la rakennuksen korkeinta viisikerroksista osaa, kohti.

Hotellirakennuksen julkiset tilat ovat pääosin maan-
tasokerroksessa, ja avautuvat myöskin joen suuntaan. 
Virkistysuimalalla ja hotellilla on yhteinen sisäänkäyn-
ti, ja lipunmyynti sekä sisäänkirjautuminen voisivat 
tapahtua yhteisesti hotellin vastaanoton tiskiltä. Hotel-
lin majoitustiloja on jokaisessa kerroksessa, korkeim-
man kerrososan jäädessä sisäänkäyntitilojen päälle. 
Selkeintä oli sijoittaa hissi aulatilan yhteyteen, mikä 
myös osaltaan määritteli rakennuksen osien keskinäisiä 
korkeuseroja ja sisäisiä kulkureittejä.

Rakennuksen hahmo polveutuu paikallisesta raken-
tamisperinteestä harjakattoineen, ja luonnollisesti har-
maantuvana voisi muistuttaa esimerkiksi palovartijan 
majaa tunturin huipulla, tai entisajan maataloa Jeesiö-
joen rannalla (Kuva 16.). Hotellin rakennusmassa on 
laajuutensa vuoksi pilkottu lomittuviin osiin, rytmi-
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tetty rannan suuntaisesti, ja mittakaavaltaan porrastet-
tu epäsymmetristä harjamuotoa hyödyntäen laskeutu-
maan puolen kerroksen nytkähdyksin matalammaksi, 
aina kolmikerroksiseksi asti.

Virkistysuimalan yhtenäisempää ja rungoltaan syve-
mpää rakennusmassaa on jäsennetty poimuilevalla 
ja toistuvalla harjakattomuodolla, josta sade- ja sula-
misvesi pääsee poistumaan sulavasti suoraan muodosta 
johtuvia luontevia jiirejä pitkin. Symmetrisistä kolmi-
olohkoista muodostuvan katon matalin räystäslinja 
jää harkitusti rakennuksen päätyyn. Virkistysuimalan 
julkiset tilat sijaitsevat pääosin toisessa kerroksessa, 
lukuun ottamatta ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevaa 
fi tness-kuntosalia. Rakennusten tärkeimpien julkisten 
toimintojen ja saapumistilojen sekä kulkureittien 
tiivistyminen kolmion terävään kärkeen aiheutti paljon 
päänvaivaa suunniteluprosessin aikana.

Suunnitelmakokonaisuuteen kuuluu myös jokeen si-
joitettu kelluva hirsirakenteinen saunarakennus avan-
toineen, jonne on käynti hotellin aulatilojen kautta. 

Suunniteltu hotellikonsepti sallii huonemäärän muu-
toksen lähtökohtaisesta noin 150:stä lähemmäs sataa, 
ja jättää samalla mahdollisuuden tutkia pohjoispää-
dyn kahden viimeisen rakennuspuikon muuttamis-
esta esimerkiksi muusta rakennuksesta fyysisesti ir-
ralliseksi huoneistohotelliksi suorilla sisäänkäynneillä 
huoneistoihin, tai toteutettavaksi esimerkiksi kylmällä 
sivukäytävällä, jääden vielä osaksi muuta rakennusta.

Hotelli on suunniteltu puurakenteiseksi, kantavana 
rakenteena on hotellihuoneista koostuvat ristiinliima-
tusta liimapuulevystä esivalmistetut modulaariset CLT 
tilaelementit, yhdistettynä julkisten tilojen puupi-
lari-palkkijärjestelmään. Tilaelementtien koon puoles-
ta modulaarinen järjestelmä mukautuu myös muihin 
markkinoilla oleviin tilaelementtijärjestelmiin, mutta 
diplomityössäni halusin korostaa rakenteen massiivi-
puista olemusta muun muassa hotellihuoneissa osin 
näkyviin jäävillä CLT-puupinnoilla. Tila-elementin pe-
rusyksikköä muuntelemalla ja yhdistelemällä saadaan 
erikokoisia ja -tyyppisiä huoneita, osa tavanomaisista 
huoneista voidaan tutkittujen pohjatyyppien lisäksi 
yhdistää paloa- ja ääntäeristävien ovilla ryhmää palvel-
evaksi yksiköksi. Suihku ja wc-tilat ovat myös esivalm-
istettuja kylpyhuonemoduuleja tilaelementtien sisällä.

Tekniikka on integroitu piiloon huoneiden ja käytävän 
väliseen seinärakenteeseen, joka on samalla pystylinjal-
la katon harjan kanssa. Hotellissa on huonekohtainen 
ilmanvaihto, jonka korvaus- ja poistoilma johdetaan 
ullakkotilassa kootusti rakennusten harjalla oleviin 
hormeihin. Ravintolalla ja julkisissa tiloissa on on oma 
ilmanvaihtonsa, joka sijaitsee suoraan ravintolan keit-
tiön yläpuolella.

Virkistysuimalan ensimmäisen kerroksen kantavat rak-
enteet ovat rakennuksen käyttötarkoituksen puolesta
suunniteltu betonista, samoin hissikuilut, ja toisesta ker-
roksesta ylöspäin rakenteet ovat mahdollisuuksien mu-
kaan massiivipuuta, kattoristikot joko puuta tai terästä.

Konsepti, aksonometriakaavio.
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Aula, viereisellä sivulla saapumispiha.
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Hotelli  kerrosala 155 huonetta 6 940,0 m2

  kerrosala 107 huonetta 5 137,0 m2

1.krs.
 
001 Aula    136,0
002 Vastaanotto   32,0
003 Toimisto / Taukotila  30,0
004 Matkatavarasäilö   8,0
005 Lounge / Baari   85,0
006 Ravintola   200,0
007 Tuolivarasto   10,0
008 Kokoustila 1, ositettavissa 70,0 
009 Kokoustila 2, ositettavissa 106,0
010 Wc-tilat, N + M + esteetön/muu 40,0
011 Vaatesäilö   15,0
012 Keittiö    78,0
013 Baari    10,0
014 Siivouskeskus   15,0
015 Sosiaalitilat   24,0
016 Taukotila / Toimisto  32,0
017 Varasto    25,0
018 Jätetila    36,0
019 Tekninen tila   8,0

2.krs.

020 IV-konehuone (2.krs.)  100,0

5.krs.

021 Kokoustila 3 (revontulihuone) 55,0 

Majoituskerrokset 1.-5.

022 Hissiaula 3 *28,5m2  85,5 
023 Hotellihuone I 131 *18,5m2  2423,5
024 Hotellihuone II 7 *18,5+9,0m2  192,5
025 Hotellihuone III  3 *23,5m2 70,5
026 Hotellihuone IV 2 *28,5m2 57,0
027 Hotellihuone V 5 *33,0m2 165,0
028 Hotellihuone esteetön 7 *28,5m2 199,5
029 Liinavaatevarasto 7 *8m2  56,0
030 Siivoustila 2 *13,5m2   27,0

 Käytävät   1350,0
 Porrashuoneet   304,5
  
 Hyötyala             6 046,0 m2

 Bruttoala   7 165,0 m2

Kelluva sauna                kerrosala 128,0 m2

001 Lounge    27,5
002 Puuvarasto   11,0
003 Pukeutumistilat 2 * 10  20,0
004 Wc-tilat  2 * 7   14,0
005 Suihkutilat 2 * 9   18,0
006 Sauna 2 * 11   22,0  
 laiturialue   190,0
 
 Hyötyala yhteensä  112,5 m2

Tilaohjelma

155 huonetta

107 huonetta

 

3 ( ) 55, y y y ,5
Pohjapiirustus 1.krs. 1:800
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Virkistysuimala           kerrosala 2 035,5 m2

   
1.krs.

101 Fitness kuntosali   162,0
102 IV-konehuone / Tekninen tila 290,0
103 Tekninen tila   62,0
104 UVV / väestönsuoja  105,0
105 Allastekniikka   585,0
 Porrashuone   13,0

2.krs.

201 Aula    80,0
202 Liiketilat 4 * 10m2  40,0 
203 Toimisto   13,5
204 Siivouskeskus   18,0
205 Pukeutumistilat 2 * 70m2 140,0 
206 Esteetön pukeutumistila  12,0
207 Suihkutilat 2 * 55m2  110,0 
208 Sauna I 2 * 16m2  32,0
209 Sauna II 2 * 13m2  26,0
210 Wc-tilat  15 + 18   33,0 
211 Esteetön Wc 2 * 6,5m2  13,0 
212 Uimavalvoja   10,00,0
213 Ensiapu    10,0
214 Siivoustila allasalue  12,0
215 Esteetön wc-tila allasalue  7,5
216 Tekninen tila   8,5
217 Varasto    70,0
 Käytävä + porrashuone  86,0

218 Allashuone   850,0
 Lattiapinta-ala   452,5 
 Vesipinta-ala   397,5
a Kuntouintiallas 25mx10,5m 262,5 
b Monitoimiallas / opetusallas 83,0
c Lastenallas   19,0
d Kuumavesialtaat 2 *10m2 1 *7m2 27,0 
e Kylmävesiallas   6,0
219 Suihkutila   18,0 
220 Näköalasauna   11,0
221 Suolahuone   11,0

 Hyötyala    2 817,5 m2

 Bruttoala   3 010,0 m2

Tilaohjelma

155 huonetta

107 huonetta
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 Käytävä + porrashuone  86,0
Pohjapiirustus 2.krs., ote 4-5.krs. 1:800
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Materiaalit:

1. Kattopelti, kuumasinkitty teräs
2. Kattopelti, kuumasinkitty teräs, musta
3. Puuverhous, harmaantuva lehtikuusi / suojakyllästetty kuusi
4. Puuverhous, polttokäsittely, musta
5. Puuverhous, kuultokäsitelty, seetri
6. Lasi, kirkas
7. Lasi, etsattu/kirkas
8. Alumiini, tumma harmaa / musta
9. Sinkitty teräs
10. Piiluttu hirsi
11. Viherkatto
12. Köynnöskasvi, esim. villiviini
13. Liuskekivi, harmaa
14. Tervakäsitelty lehtikuusi

13.

1.

1.

6.
9.

7.

3. 5.

13.

4.

2.

3.

6.

6.

10.

8.

9. 11.

5.

14.

Julkisivu luoteeseen 1:500

Julkisivu kaakkoon 1:500



64 65

Arkkitehtuuri

Rakennuksen julkisivut on verhoiltu pystysuuntaisesti 
puulla, hotellirakennus patinoituu luonnollisesti kelon 
harmaaksi ajan saatossa. Pystysuuntainen verhous ko-
rostaa päätyjen kapeutta. Porrastettujen rakennusmas-
sojen liittymät toisiinsa vaikuttavat sirommalta välei-
hin jäävien lasiosien ansiosta. Muuten harjakattoisten 
rakennusmassojen päädyt ovat yleensä umpinaisia 
koko korkeudeltaan ja luovat kontrastia pitkien sivu-
jen avoimuudelle, ja osaltaan toimivat rakenteellisesti 
jäykistävinä elementteinä. Joka toisessa hotellimodu-
ulissa pitkien joenpuoleisten sivujen ruudukkomain-
en julkisivu kääntyy avoimena parvekkeena päätyyn, 
avaten maisemaa useampaan suuntaan kulmiin jäävissä 
huoneissa. 

Virkistysuimalan julkisivu on mustaksi hiillettyä puuta, 
myös muistuttamassa Sodankylän historian käänteistä 
niihin linkittyen, samalla lisäten uudenlaisen eri aistein 
koettavan puupinnan rakennuksen luonnonmukai-
seen materiaalipalettiin. Paikoittain korkeakin sokkeli 
on paikallista liuskekiveä, liittäen rakennuksen entistä 
tukevammin aitoon maaperäänsä. Saunan puupinto-
jen tervakäsittely taas kertoo tarinaa Sodankylässäkin 
harjoitetusta tervanpoltosta. Teräsosat ovat hotellirak-
ennuksessa sinkittyjä ja muuten käsittelemättömiä, ja 
yhdessä harmaantuvan puuverhouksen ja olematto-
mien räystäiden kanssa saavat hotellin vaikuttamaan 
elegantin yksiaineiselta ja konseptiltaan yhtenäisem-
mältä. Virkistysuimalan peltikatto on vastaavasti 
maalattu mattamustaksi, samankaltaisen vaikutuksen 
aikaansaamiseksi, ja rakennusten identifi oimiseksi.

Julkiset tilat on suunniteltu riittävän transparentiksi, 
ulkoapäin tarkasteltaessa myös erottamaan ne lasisina 
muusta julkisivusta ja tuomaan paremmin esiin tilo-
jen julkisen luonteen. Hotellin pitkien sivujen toistuva 
ruudukkomaisuus periytyy suoraan tilaelementtien ryt-
mistä. Yhtenäinen aukotus rauhoittaa muuten polvei-
levaa rakennusta. Ikkunat on sisennetty ja ikkunoiden 
viereiset täyteosat sekä ikkunakarmit ovat tummaksi 
käsiteltyä alumiinia, syvemmän julkisivureliefi n ai-
kaansaamiseksi. Julkisten tilojen suurien lasipintojen 
lisäksi klassista aukotusvaikutelmaa on murrettu hien-
ovaraisesti räystäälle julkisivun kanssa samaan pintaan 
ulottuvien kattolyhtyjen ja lapeikkunoiden asettelulla.

Hotellin leikkaus, 1:350
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Sisätilat ja wellness

Allashuone.

Käyttäjäpolut on suunniteltu selkeiksi saapumispihan 
lisäksi myös rakennuksessa sisällä. Ensimmäistä kertaa 
rakennuksessa vieraileva pystyy välittömästi saapuessaan 
ottamaan katsekontaktin vastaanoton henkilökuntaan, 
ja voi yhdellä vilkaisulla nähdä lämpöä hehkuvan kut-
suvan takan ja lounge-tilan ohi ravintolatiloihin asti, ja 
ylös majoituskerroksiin johtavat asiakashissit korkeas-
sa aulatilassa, sekä virkistysuimalasta vinosti hotellin 
aulatilaan laskevan näyttävän puuportaan, jonka taakse 
jäävät hygieniaan liittyvät tilat sekä fi tness-kuntosali. 
Henkilökunnan huoltoreitit häiritsevät asiakaspolkuja 
mahdollisimman vähäisesti, vaikka pitkillä käytävillä 
kohtaamiselta ei kokonaan voi välttyäkään. 

Ohut runkorakenne ja lähes katkeamaton näkymä 
julkisista tiloista ulos eri ilmansuuntiin auttaa myös 
rakennuksessa orientoitumisessa, ja välitön yhteys 
luontoon säilyy paremmin. Sivukäytävien avoimuuden 
ansiosta matka huoneisiin ei tunnu yhtä vasten-
mieliseltä kuin umpinaisella keskikäytäväratkaisulla, 
ja matkat voivat olla hieman pidempiäkin, ottaen 
kuitenkin huomioon palomääräysten mukaiset mak-
simietäisyydet poistumisteihin. Rannan suuntaisten 
rakennusmassojen väleistä on myös näkymä ulos 
kuljettaessa sivukäytävää pitkin takaisin kohti aulaa. 

Käyttäjäpolkujen selkeys ja orientoituminen liittyvät 
myös hyvinvoinnin luomiseen, kun vältytään turhalta 
ajatusten harhautumiselta. Jatkuva näköyhteys luon-
toon ja huolellisesti suunniteltuun ympäristöön luo visu-
aalisen vaikutuksen ja on tärkeä osa wellness-elämystä. 

Hyvinvointiin liittyvä tilasuunnittelu tulee rakennuk-
sessa parhaiten esiin virkistysuimalan puolella, johon 
hyvinvointi useimmiten ajatuksissa liitetäänkin. Kyl-
pylöiden maailmasta tuttuja terveyttä edistäviä palve-
luja on tilojen puolesta tarjolla useita, kuntouinnista 
erilaisiin saunoihin, kuuma- ja kylmävesialtaista kunto-
saliin. Lisäksi tilojen yhteydessä on hoitohuoneita eri-
laisia kauneutta ja terveyttä ennaltaehkäiseviä hoitoja 
ajatellen. Jeesiöjoen rannassa kelluva tervantuoksuinen 
sauna lämpiää puulla ja mahdollistaa talvisin turvalli-
sen avantouintikokemuksen viileässä jokivedessä.

Hotellin wellness-tilat voidaan jaotella yksilöllisiin ja 
sosiaalisiin, sekä rentoutumisen ja aktiivisen suorit-
tamisen tiloihin. Hotellihuone edustaa puhtaasti yk-
silöllistä tilaa, kun ravintola puolestaan sosiaalista tilaa. 
Kauneudenhoitoon liittyvät tilat taas voi liittää rentou-
tumiseen, ja kuntosali ja -uintimahdollisuus aktiivisen 
toimintaan. Huoneiden suunnittelussa on kiinnitetty 
huomiota wellness-aktiviteettien suorittamiseen, esi-
merkiksi huonekohtaisilla saunoilla osassa huoneis-
ta. Huoneiden koko mahdollistaa vaikkapa hierojan 
palvelut huoneessa, sekä pienimuotoiset kuntoilu-, 
rentoutumis- ja mietiskelyharjoitteet. Kattohuoneissa 
voi ihailla revontulia sängyllä rentoutuen. Huoneiden 
varustus on mietittävä wellness-kohteissa erityisen tark-
kaan, ja esimerkiksi sängyn ja vuodevaatteiden täytyy 
edistää lepoa ja rauhallista unta. Wellness-matkailijoil-
le suunnattu varustuksen ja palveluiden taso hyödyt-
tää yhtä lailla työ- ja muita matkailijoita (Nenonen & 
Saari 2005, kuten mainittu Suontausta & Tyni 2005).
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Hotellin sivukäytävä.

Allashuoneesta on myös osittainen näköyhteys joen 
suuntaan tien yli. Kokokorkea lasiseinä on yläosastaan 
liukuvärjätty vaaleaksi, vähemmän valoa ja lämpöä 
läpäiseväksi, rajautuen kattokolmioiden kulmikkaas-
een muotokieleen, ja viitaten Lapin loiviin tuntureihin.

Ulkopuolen aidot materiaalit jatkuvat myös sisätilois-
sa, ja materiaaleista puu on hallitsevassa roolissa vai-
htelevissa käsittelemättömissä lämpimissä sävyissä ja 
eri tekstuureissa. Ravintola ja kokoustilat katsovat joen 
suuntaan, ja ovat rakennuksen eteläpäädyssä yhdistet-
tävissä suuremmaksi yhtenäiseksi kokoustilaksi erityis-
tilaisuuksia varten. Kaksi baaria voivat tarjoilla virvok-
keita kahta tilaisuutta varten erikseen. Lounge-tilan 
baari on vastaanottotiskin yhteydessä. Ravintolan 
menu mietitään wellness-teeman mukaan terveyttä 
edistäväksi paikallisista luonnon antimista. Ylimmässä 
kerroksessa on rentoutumiselle pyhitetty kokoustila, 
revontulihuone. Erillisessä saunarakennuksessa pääsee 
kokemaan jokimaiseman ja paikan hengen parhait-
en eri aistein, ja omana yksikkönään se on helposti 
vuokrattavissa yksityistilaisuuksia varten.
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1-2HH kattohuone.1-2HH hotellihuone.
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YP1

Kattopelti, sinkitty teräs   0,6-1,0 mm
Ruodelaudoitus    25+25 mm
Aluskate    -
Tuuletusrako    >100 mm
Kantava kertopuurakenne + kivivillaeriste 450mm 
Höyrynsulkumuovi   -
Koolaus + kivivillaeriste   50 mm
Maalattu kipsilevytys, kaksinkertainen 13+13 mm

US1

Harmaantuva lehtikuusi, pystyverhous 28 mm
Ristikoolaus + palokatko   25+25 mm
Tuulensuojapintainen levyeriste  50 mm
Kivivillaeriste    170 mm
CLT, ristiinliimattu kuusipuulevy  100 mm
(palonsuojakipsilevy)   15 mm

VP1

Tekstiilimatto, palamaton materiaali 5 mm
Betonivalu, lattialämmitys  60 mm
Valunsuojakangas   -
Askeläänieriste    40 mm
CLT, ristiinliimattu kuusipuulevy  240 mm
Koolaus + kivivillaeriste   60 mm
Koolaus k400    25 mm
Akustiset jousirangat k400  25 mm
Maalattu kipsilevy, kaksinkertainen 13+13 mm

Rakennetyypit

Detalji, seinän ja yläpohjan liittymä katto-julkisivuikkunan kohdalla 1:25
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Suuren julkisen rakennuksen, tässä tapauksessa 
virkistäytymisen keskuksen, suunnittelu opintojen 
viimeisenä tehtävänä varsinaisen toimistotyön ohel-
la kuulosti työmäärältään riittävän laajalta opinto-
jen viimeiseksi tehtäväksi. Sitä se olikin. Arktinen 
alue ja puurakentaminen vetivät kovasti puoleensa, 
ja lähdinkin alussa intoa puhkuen suunnittelutyön 
pariin, kunnes vastus kävi lopulta liian suureksi, ja 
oli vetäydyttävä projektin parista hetkeksi, ja katsot-
tava asiaa hieman etäämmältä ja eri perspektiiveistä, 
kunnes taas pystyi kunnolla jatkamaan muutaman 
vuoden kuluttua. Mutta oli kyseessä sitten mitta-
kaavaltaan pieni detaljitasolla tutkittava rakennus 
tai suurempi kokonaisuus, arkkitehtuurin parissa 
kulutettuja tunteja harvemmin tulee jokaista las-
kettua, minkä varmaan moni kollega voi todella ai-
noastaan ymmärtää. Lopussa kuitenkin kiitos yleensä 
seisoo, joten välitänkin nöyrimmät kiitokseni kaikil-
le opiskelumatkan varrella kohtaamilleni ihmisille, 
uusille tärkeille ystäville ja kultaiselle kymppikerhol-
le yhteisistä ikimuistoisista hetkistä, lafk an ystäväl-
liselle väelle laadukkaasta ohjaamisesta ja sopivasta 
kriittisyydestä, diplomityöohjaajalleni Matille, Ans-
sille ja toimiston väelle loputtomasta kannustuksesta 
ja ahdistavan säännöllisistä opintoihin liittyvistä ky-
symyksistä, ja viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä 
kotiväelleni, erityisesti Sonjalle & Fidolle, jotka vuo-
sien aikana ovat  luultavimmin saaneet todistaa sitä 
ajoittain epätoivoistakin pyristelyä ja hiusten hal-
komista itselleni tärkeän asian äärellä lähempää kuin 
muut, loputtomassa ymmärryksessä. Kiitos kaikki! 

Lopuksi
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SODANKYLÄN ARKTINEN PUURAKENTAMINEN - wellness-hotelli ja virkistysuimala Sodankylään

Tämä diplomityö on suunnitelmapainotteinen työ, jonka aiheena on uusi hotelli- ja virkistysuimala Sodankylän kes-
kustaan. Pääpaino on näiden kahden muodostama kokonaisuus Jeesiöjoen rannalla, jota tutkin luonnossuunnitelman 
avulla. Kantavia aiheeseen liittyviä teemoja ovat puurakentamisen ohella hyvinvointi ja arktinen ympäristö.

Alkuperäinen suunnitelma on toteutettu Sodankylän arktinen puurakentaminen -hankkeelle, jonka tarkoituksena on 
elvyttää Sodankylässä vielä 90-luvulla vahvana ollutta puuteollisuuskeskittymää. Työn aihe on peräisin Sodankylän 
kunnalta, joka hankkeen puitteissa toivoi suunnittelijan tutkivan hotellin yleissuunnitelmaa, kaavoituksen tueksi sekä 
yleisesti alueen markkinointiin julkiseksi hotelli- ja uimahallirakentamisen alueeksi.

Suunnittelualue sijaitsee Sodankylän kirkonkylällä, taajama-alueella vilkkaan sisääntuloväylän varrella. Tontti on 
hyvin näkyvällä paikalla kuntaan saapumisen kannalta, minkä vuoksi rakennuksen hahmoon ja mittakaavaan tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota, rakennuksen silhuetin merkitys nousee esiin. Sodankylän keskusta on historian saatossa 
muotoutunut Kitisenjoen ja Jeesiöjoen yhtymäkohtaan, sen pohjoispuolelle, jokimaisemat ovat tärkeä osa Sodankylän 
historiaa ja identiteettiä.

Laaja tontti, 17 000m2, on muodoltaan puolisuunnikas, rajautuen etelän puolella Rovaniementiehen ja lännen puolel-
la Jeesiöjokeen, suunnikkaan terävimmän kulman muodostuessa näiden väliin. Tontin muoto ohjaa osaltaan kolmio-
maiseen suunnitteluratkaisuun. Rovaniementien pinnankorko on noin kaksi metriä tonttia korkeammalla, ja näiden 
välistä laskee oja Jeesiöjokeen. Tontti on pinnanmuodoiltaan muuten tasainen, ainoastaan rantatörmä laskee loivasti 
jokeen. Tontin ja tien välissä kasvava lehtipuurivi osaltaan suojaa tieltä ja vaimentaa liikenteen melua. Tontin puusto on 
pääosin koivua. Pohjoisen ja idän puolella tonttia rajaavat tonttien pihoille ja rantaan johtavat tiet. Saavuttaessa tonttia 
ja hotellia tarkastellaan useasta eri suunnasta. Tontille on kaavoitettu rakennusoikeutta yhteensä 10 000m2, josta 30% 
on uuden kaavan mukaan osoitettavissa asumiskäyttöön. Koillisen puoleinen viereinen tontti on kaavoitettu kerro-
staloasumiselle. Tontilta pohjoisen suuntaan käy joenrantaa myötäillen kevyenliikenteen väylä, ”virkistysreitti”, joka 
johtaa julkisille urheiluun keskittyville kiinteistöille ja urheilukentälle, sekä kuntasuunnittelukurssin kaavailemalle 
toimintapuistolle. Nämä rakennukset ja puisto yhdessä Jeesiönjoen vastarannalle Kamauksen alueelle rakennetun 
hyvinvointikeskuksen kanssa muodostaisivat hotellin kanssa kuntasuunnittelun kurssilla esitetyn hyvinvointikolmion. 
Joenrantaan hotellin edustalle on ajateltu virkistysreittiä, joka olisi tulevaisuudessa osa Pappilanniemen rantareittiä, 
joka yhdistäisi tulevaisuudessa suunnittelualueen historiallisiin metsäsaamelaistenkin käytössä olleisiin maisemiin ja 
vanhan puukirkon ympäristöön. 

Suunnittelun kannalta strategisista ilmansuunnista tärkeimmät ovat pitkät jokinäkymät länteen ja luoteeseen au-
ringonlaskun suuntaan, ja ne ovatkin yksi lähtökohdista rakennuksen sijoittamisessa ja suuntautumisessa, joen vir-
taviivaisuuden lisäksi. Rovaniemeltä korkeammalle lappiin jatkuva tie puolestaan antaa rakennuksen suuntaviivoja 
etelän puolella.

Nämä kaksi voimakasta linjaa määrittävät suunnitelmani rakennuksen pohjamuotoa, liittäen sen rakennettuun 
ympäristöönsä muodostamaan kokonaisuutta ja rajaamaan sekä täydentämään julkista ympäristöä, vähentäen samalla 
myös nykyistä jäsentymätöntä tilaa. 

Rakennuksen hahmo polveutuu paikallisesta rakentamisperinteestä harjakattoineen, ja luonnollisesti harmaantuvana 
voisi muistuttaa esimerkiksi palovartijan majaa tunturin huipulla, tai entisajan maataloa Jeesiöjoen rannalla. Hotellin 
rakennusmassa on laajuutensa vuoksi pilkottu lomittuviin osiin, rytmitetty rannan suuntaisesti, ja mittakaavaltaan 
porrastettu epäsymmetristä harjamuotoa hyödyntäen laskeutumaan puolen kerroksen nytkähdyksin matalammaksi, 
aina kolmikerroksiseksi asti.

Virkistysuimalan yhtenäisempää ja rungoltaan syvempää rakennusmassaa on jäsennetty poimuilevalla ja toistuvalla 
harjakattomuodolla, josta sade- ja sulamisvesi pääsee poistumaan sulavasti suoraan muodosta johtuvia luontevia jiirejä 
pitkin. Symmetrisistä kolmiolohkoista muodostuvan katon matalin räystäslinja jää harkitusti rakennuksen päätyyn. 
Suunnitelmakokonaisuuteen kuuluu myös jokeen sijoitettu kelluva hirsirakenteinen saunarakennus avantoineen, 
jonne on käynti hotellin aulatilojen kautta. 

Rakennuksen julkisivut on verhoiltu pystysuuntaisesti puulla, hotellirakennus patinoituu luonnollisesti kelon har-
maaksi ajan saatossa. Pystysuuntainen verhous korostaa päätyjen kapeutta. Porrastettujen rakennusmassojen liittymät 
toisiinsa vaikuttavat sirommalta väleihin jäävien lasiosien ansiosta. Muuten harjakattoisten rakennusmassojen päädyt 
ovat yleensä umpinaisia koko korkeudeltaan ja luovat kontrastia pitkien sivujen avoimuudelle, ja osaltaan toimivat 
rakenteellisesti jäykistävinä elementteinä. Joka toisessa hotellimoduulissa pitkien joenpuoleisten sivujen ruudukko-
mainen julkisivu kääntyy avoimena parvekkeena päätyyn, avaten maisemaa useampaan suuntaan kulmiin jäävissä 
huoneissa. Hotellin pitkien sivujen toistuva ruudukkomaisuus periytyy suoraan tilaelementtien rytmistä. Yhtenäinen 
aukotus rauhoittaa muuten polveilevaa rakennusta. Ikkunat on sisennetty ja ikkunoiden viereiset täyteosat sekä ik-
kunakarmit ovat tummaksi käsiteltyä alumiinia, syvemmän julkisivureliefin aikaansaamiseksi. Julkisten tilojen suurien 
lasipintojen lisäksi klassista aukotusvaikutelmaa on murrettu hienovaraisesti räystäälle julkisivun kanssa samaan pin-
taan ulottuvien kattolyhtyjen ja lapeikkunoiden asettelulla. Julkisten tilojen lasipintojen suuri pinta-ala viittaa tilojen 
julkiseen luonteeseen, ja erottaa ne muusta julkisivusta.

Virkistysuimalan julkisivu on mustaksi hiillettyä puuta, myös muistuttamassa Sodankylän historian käänteistä niihin 
linkittyen, samalla lisäten uudenlaisen eri aistein koettavan puupinnan rakennuksen luonnonmukaiseen materiaali-
palettiin. Paikoittain korkeakin sokkeli on paikallista liuskekiveä, liittäen rakennuksen entistä tukevammin aitoon 
maaperäänsä. Saunan puupintojen tervakäsittely taas kertoo tarinaa Sodankylässäkin harjoitetusta tervanpoltosta. 
Teräsosat ovat hotellirakennuksessa sinkittyjä ja muuten käsittelemättömiä, ja yhdessä harmaantuvan puuverhouk-
sen ja olemattomien räystäiden kanssa saavat hotellin vaikuttamaan elegantin yksiaineiselta ja konseptiltaan yht-
enäisemmältä. Virkistysuimalan peltikatto on vastaavasti maalattu mattamustaksi, samankaltaisen vaikutuksen ai-
kaansaamiseksi, ja rakennusten identifioimiseksi.
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Aksonometria 1:300

Näkymät ja rakennuksen suuntaus 1:2000 Sijoituskaavio 1:2000Aurinko ja tontille saapuminen 1:2000
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Hotelli         kerrosala 155 huonetta 6 940,0 m2

1.krs.
001 Aula    136,0
002 Vastaanotto   32,0
003 Toimisto / Taukotila  30,0
004 Matkatavarasäilö   8,0
005 Lounge / Baari   85,0
006 Ravintola   200,0
007 Tuolivarasto   10,0
008 Kokoustila 1, ositettavissa 70,0 
009 Kokoustila 2, ositettavissa 106,0
010 Wc-tilat, N + M + est./muu 40,0
011 Vaatesäilö   15,0
012 Keittiö    78,0
013 Baari    10,0
014 Siivouskeskus   15,0
015 Sosiaalitilat   24,0
016 Taukotila / Toimisto  32,0
017 Varasto    25,0
018 Jätetila    36,0
019 Tekninen tila   8,0

2.krs.
020 IV-konehuone (2.krs.)  100,0

5.krs.
021 Kokoustila 3 (revontulihuone) 55,0

Majoituskerrokset 1.-5.
022 Hissiaula 3 *28,5m2  85,5 
023 Hotellihuone I 131 *18,5m2  2423,5
024 Hotellihuone II 7 *18,5+9,0m2  192,5
025 Hotellihuone III  3 *23,5m2 70,5
026 Hotellihuone IV 2 *28,5m2 57,0
027 Hotellihuone V 5 *33,0m2 165,0
028 Hotellihuone esteetön 7 *28,5m2 199,5
029 Liinavaatevarasto 7 *8m2  56,0
030 Siivoustila 2 *13,5m2   27,0
 Käytävät   1350,0
 Porrashuoneet   304,5
  
 Hyötyala             6 046,0 m2

 Bruttoala   7 165,0 m2

 

Tilaohjelma

Virkistysuimala  kerrosala 2 035,5 m2

1.krs.
101 Fitness kuntosali   162,0
102 IV-konehuone / Tekninen tila 290,0
103 Tekninen tila   62,0
104 UVV / väestönsuoja  105,0
105 Allastekniikka   585,0
 Porrashuone   13,0

2.krs.
201 Aula    80,0
202 Liiketilat 4 * 10m2  40,0 
203 Toimisto   13,5
204 Siivouskeskus   18,0
205 Pukeutumistilat 2 * 70m2 140,0 
206 Esteetön pukeutumistila  12,0
207 Suihkutilat 2 * 55m2  110,0 
208 Sauna I 2 * 16m2  32,0 
209 Sauna II 2 * 13m2  26,0
210 Wc-tilat  15m2 + 18m2  33,0 
211 Esteetön Wc 2 * 6,5m2  13,0 
212 Uimavalvoja   10,0
213 Ensiapu    10,0
214 Siivoustila allasalue  12,0
215 Esteetön wc-tila allasalue  7,5
216 Tekninen tila   8,5
217 Varasto    70,0
 Käytävä + porrashuone  86,0
218 Allashuone   850
a Kuntouintiallas 25mx10,5m 262,5 
b Monitoimiallas / opetusallas 83
c Lastenallas   19
d Kuumavesialtaat 2 *10m2 1 *7m2 27 
e Kylmävesiallas   6
219 Suihkutila   18 
220 Näköalasauna   11
221 Suolahuone   11

 Hyötyala    2 817,5 m2

 Bruttoala   3 010,0 m2

Kelluva sauna                kerrosala 128,0 m2

01 Lounge    27,5
02 Puuvarasto   11,0
03 Pukeutumistilat 2 * 10  20,0
04 Wc-tilat  2 * 7   14,0
05 Suihkutilat 2 * 9   18,0
06 Sauna 2 * 11   22,0  
 laiturialue   190,0
 
 Hyötyala yhteensä  112,5 m2

155 huonetta

107 huonetta

026

023
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Pohjapiirustus 1.krs. 1:250
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Materiaalit:

1. Kattopelti, kuumasinkitty teräs
2. Kattopelti, kuumasinkitty teräs, musta
3. Puuverhous, harmaantuva lehtikuusi / suojakyllästetty kuusi
4. Puuverhous, polttokäsittely, musta
5. Puuverhous, kuultokäsitelty, seetri
6. Lasi, kirkas
7. Lasi, etsattu/kirkas
8. Alumiini, tumma harmaa / musta
9. Sinkitty teräs
10. Piiluttu hirsi
11. Viherkatto
12. Köynnöskasvi, esim. villiviini
13. Liuskekivi, harmaa
14. Tervakäsitelty lehtikuusi

Julkisivu kaakkoon 1:300

Julkisivu lounaaseen 1:300

Julkisivu koilliseen 1:300
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Ilmakuva lounaasta
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Hotellin sivukäytävä

1-2HH 18,5 m2 1-4HH 18,5 + 9,0 m2 1-4HH 33,0 m2 Esteetön 1-2HH 28,0 m2

Hotellihuonetyypit 1:50
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