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T I I V I S T E L M Ä

Suunnitelmapainoitteisen diplomityöni aiheena on saunaravintola Norjan Lofooteille. 
Saunaravintolan olen sijoittanut kauniille Hauklandin rannalle, joka on suosittu 
turistikohde. Hauklandin ranta on yksi tunnetuimmista rannoista Lofooteilla. 
Saunaravintolan lisäksi olen diplomityöhöni sisällyttänyt veistoksellisia mökkejä Mannen 
vuoren rinteille. Mannen vuori sijaitsee Hauklandin ja Uttakleivin rantojen välissä. Näitä 
rantoja yhdistää Mannen vuoren läpi kulkeva tunneli, Veggen vuoren kärkeä myöten 
kulkeva rantatie sekä patikointireitti vuoren yli. Korkeilla lasiseinillä varustetut mökit 
sijoittuvat patikointireitin varrelle. Mökkien näköalat avautuvat vuoren rinteeltä etelän 
suuntaan kehystäen vuori- ja merimaiseman taideteoksekseen.

Diplomityöni taustalla on vahva oma kokemus Lofooteista paikan päällä. Työssäni 
analysoin kokemusta niin omasta kuin erilaisten ihmistyyppien näkökulmasta. Olen 
keskittynyt työssäni tiloihin osana maisemaa ja miten ihmiset ne kokevat. Syvennyn 
saunaravintolan ja mökkien rakenne- ja materiaaliratkaisuihin. Diplomityöni on minun 
ajatukseni, kuinka kehittäisin Hauklandin rannan tarjontaa turisteille siten, että luonto on 
kuitenkin pääosassa. Tavoitteenani on, että luonto ja arkkitehtuuri ovat osa toisiaan.

Diplomityöni koostuu kolmesta eri osasta: Johdanto, Sijainti ja Suunnitelma. Sijainti-
osiossa käsittelen rakennuksien sijaintia ja ympäristöä. Kerron omasta matkastani 
Lofooteille ja siitä, miksi päädyin tähän aiheeseen diplomityössäni. Sijainti-osiossa esiintyy 
myös Kokemus toisen silmin-kohta, jossa analysoin useamman ihmisprofiilin kautta, miten 
eri ihmiset kokevat ympäristön arkkitehtuurini kautta. Suunnitelma-osiossa esittelen 
suunnitelmaratkaisuni ja sen tavoitteet. 
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S U M M A R Y

The theme of my master’s thesis is the design of a new Sauna-Restaurant in Norway’s 
Lofoten Islands.  I have placed the Sauna-Restaurant on the beautiful Haukland Beach, 
which is a popular tourist destination. Haukland Beach is one of the most famous beaches 
in Lofoten. In addition to the Sauna-Restaurant, my thesis includes sculptural cabins 
on the hill of Mannen mountain. Mannen mountain is located between Haukland and 
Uttakleiv Beaches. These beaches are connected by a tunnel passing through Mannen 
mountain, a beach road that runs along the top of Veggen mountain and a hiking trail over 
the mountain. The cabins with high glass walls are located along the hiking trail. The views 
of the cabins open up from the mountain hill to the South by framing the mountain and 
sea landscape as a work of art. 

The background of my thesis is based on a strong experience of my own visit to Lofoten. 
In my thesis I will analyze experience from my own perspective as well as from the 
perspective of different types of people. I have focused on spaces as part of the landscape 
and how people experience them. I will delve into the structural and material solutions of 
the Sauna-Restaurant and cabins. My master’s thesis is based on my idea of how I would 
develop the offer of Haukland Beach for tourists in such a way that nature still plays the 
main role. My goal is that the nature and architecture are part of each other. 

My master’s thesis consists of three different parts: Introduction, Location and Plan. The 
Location-section deals with the location and the environment of the buildings. I will 
tell about my own trip to Lofoten and why I ended up on this topic of my thesis. The 
Location-section deals also with the topic of “experience through the eyes of another 
person”-paragraph in which I analyze through several human profiles how different people 
experience the environment by my architecture.
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1 .  J O H D A N T O

Diplomityöni aiheen valitseminen oli usean tapahtuman summa. Aluksi en tiennyt 
alkuunkaan, mistä haluaisin lopputyöni tehdä. Aihe kypsyi mielessäni vähitellen. Päätöksen 
tein lopulta matkallani Norjan Lofooteilla loppukesästä vuonna 2020. Hauklandin rannalle 
saavuttuani olin niin vaikuttunut maisemista, että sitä tunneta on vaikea kuvailla. Sillä 
hetkellä minä tiesin, että tämä on se paikka, mihin haluan tehdä diplomityöni. Tuolloin 
tiesin paikan, mutta aihe oli vielä epäselvä. Ajatus diplomityöni aiheesta jäi muhimaan 
mieleeni palattuani kotimaahan Suomeen.

Hauklandin rannalta kohoaa Mannen vuori, jonka toisella puolella sijaitsee Uttakleivin 
ranta. Kumpikin näistä rannoista oli sijainniltaan mieluisia diplomityölleni. Päädyin 
kuitenkin Hauklandin rantaan, koska sen tarjoamat näköalat niin rannalla kuin vuoren 
rinteillä olivat upeammat. Kumpikin rannoista on suosittuja turistikohteita, joten aloin 
pohtimaan, miten voisin kehittää rantojen toimintaa. Hauklandin rannalla ei ollut sillä 
hetkellä muita palveluita kuin käymälärakennus ja pieni konttikahvila, josta pystyi jotain 
pientä virvoketta ostamaan. 

Diplomityöni aihe syntyi lopulta pitkän pohdinnan jälkeen. Päätin suunnitella 
saunaravintolan Hauklandin rannalle. Saunaravintola tarjoaisi  ihmiselle mahdollisuuden 
kokea upeat maisemat ja samalla nauttia saunan, takkatulen ja nuotion lämmöstä, ruoasta ja 
juomasta. Norjan sää voi toisinaan olla kovinkin ankara. Rakennus mahdollistaisi mukavat 
ja lämpimät oltavat myös huonolla säällä sekä talvella. 

Mannen vuorelle kiivettyäni pohdin, että olisi mahtava kokemus pystyä yöpymään 
korkealla vuoren rinteellä. Näkymät sieltä ovat kuin satukirjasta. Vuoren juurelta sitä 
ei pysty edes kuvittelemaan, millaiset maisemat huipulla odottavat. Päätin suunnitella 
saunarakennuksen lisäksi mökkejä Mannen vuoren rinteille patikointireitin varrelle. 
Yöpymistä sellaisessa maisemassa ja ympäristössä voisi kutsua jo ainutlaatuiseksi.Näkymä Mannen vuorelta Hauklandin suuntaan.
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2 .  S I J A I N T I

.Haukland Beach
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L O F O O T I T

Lofoottien saariryhmä sijaitsee Pohjois-Norjassa napapiirin pohjoispuolella. Se koostuu 
seitsemästä pääsaaresta vuonoineen ja kapeineen salmineen saarien välissä.1 Lofoottien 
saaria yhdistävät sillat ja valtatie E10, joka kulkee läpi saaristor yhmän päättyen myös 
Lofooteille kylään Å i Lofoteniin. Å on vanha, perinteinen kalastajakylä Moskenesøyalla 
Moskenesin kunnassa ja on E10 valtatien päätepiste.2  Lofoottien pääsaaret ovat Austvågøy, 
Vestvågøy, Flakstadøy and Moskenesøy. Værøy ja Røst sisältyvät joskus laajempaan 
Lofoottien aluemääritelmään, vaikka ne ovatkin monta kilometriä päässä pääsaaristosta. 3

Lofootit kuuluvat Pohjois-Norjassa sijatsevaan Nordlandin lääniin, joka ulottuu noin 
500 kilometriä eteläisestä Trøndelagin läänin rajalta Tromsin ja Finnmarkin läänin rajalle 
pohjoiseen. Idässä Nordland rajautuu Ruotsiin ja lännessä Norjanmereen. Maakunta 
voidaan jakaa viiteen pääosaan: Helgelandiin Saltfjelletin eteläpuolella, Salteniin, 
Ofoteniin sekä Lofoottien ja Vesterålenin saaristoihin luoteessa.4 Vuoden 2022 alussa 
Nordlandissa oli 240 190 rekisteröityä asukasta. Lofooteilla asukkaita on 24 635.5  Eniten 
asukkaita Lofooteilla on Leknesin ja Svolværin kunnissa.6

1   Fjord Travel Norway. Lofoten Islands – Arctic Norway info & travel tips.
2   Lofoten.com. Å i Lofoten. 
3   Life in Norway. Lofoten Islands: The Complete Guide to Norway’s Northern Paradise.
4   Store Norske Leksikon. Nordland.
5   Indeks Nordland. 02 – Befolkningsutvikling
6   Steder i Nord-Norge – Rått og ekte. Lofoten.
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L o f o o t t i e n  l u o n t o  j a  i l m a s t o

Parasta antia Lofooteilla on sen ihmeellinen luonto. Jyrkkiä vuoria nousee ympäriinsä. 
Arktiset ja syvät vuonot halkovat maastoa. Rantoja peittää kauniin valkoinen hiekka ja 
särmikkäät kalliot. Rannoilla Norjanmeren kirkas vesi on smaragdinvihreän ja turkoosin 
värisävyjen tanssia. Valtameren voiman voi kuulla, kun kun aallot vyöryvät rantaan. 
Lofoottien maisemat ja värimaailma ovat kuin satumaasta. 

Lofoottien särmikkäät vuoret, joita lukemattomat jääkaudet ovat veistäneet muotoonsa, 
nousevat uhmakkaasti ylös Golf virran haaleista vesistä. Tämä vuorijono muodostaa 
yhtenäisen, 100 km pitkän ja 800 - 1000 metriä korkean seinämän, jonka mukaan on 
saanut nimityksen the Lofoten Wall. Hämmästyttävästi tämä geologisesti niin julman 
vaikutelman antava seinämä kätkee itseensä ihmisasutusta, kalastajakyliä, pieniä poukamia, 
laaksoja ja vielä suurempia tasanteita, joissa lehtikasvillisuus ja vihreät pellot kukoistavat.7

Saariryhmää ympäröivä Golf virran lämmin vesi pitää ilmaston leutona. Keskilämpötila on 
kesäisin 12 °C ja talvisin -1 °C. Napapiirin yläpuolella sijainnin ansiosta Lofooteillakin 
saadaan kokea yötön yö eli keskiyön aurinko, jolloin aurinko ei koskaan laske. Tämä 
luonnonilmiö esiintyy  noin 28. toukokuun ja 14. heinäkuun välisenä aikana. Joulukuun 
alusta tammikuun alkuun on taas ajanjakso, jolloin aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle 
laisinkaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita totaalista pimeyttä, sillä aurinko kulkee juuri 
horisontin alapuolella. Tästä johtuen esiintyy pitkä hämäräalue juuri ennen ja jälkeen 
auringonnousun.8

7   northern norway. Lofoten.
8   Fokke, Eric. Lofoten Islands. Northern lights and midnight sun.Näkymä Reinebringenin vuorelta.
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R e v o n t u l e t

Lofooteilla pääsee nauttimaan vaikuttavista revontulista, jotka tunnetaan latinankielisellä 
nimellä aurora borealis. Tämä henkeäsalpaava näky näkyy öinä, jolloin taivas on kirkas. 
Revontulet syntyvät, kun auringon sähköisesti varautuneet hiukkaset törmäävät 
ilmakehän kaasumolekyyleihin. Värikkäiden revontulien hiukkaset tanssivat taivaalla 
pitkien kaarien muodossa kuin valtava valoverho. Värinä esiintyy usein vihreä, mutta se voi 
muuttua punaiseksi tai violetiksi. Revontulet näkyvät parhaiten elokuun lopusta, jolloin 
yöt pimenevät, huhtikuun alkuun.8  Diplomityöni mökkien yksi upeimmista elämyksistä 
voisi olla revontulien ihailu korkealta vuoren rinteeltä takkatulen lämmössä.

K a l a s t u s

Tammikuusta huhtikuuhun Lofoottien vedet ovat täynnä elämää, mikä tekee tästä 
ajanjaksosta maailman suurimman turskan kalastuskauden. Kala kalastetaan päivällä ja 
se ripustetaan telineisiin aurinkoon ja tuuleen kuivumaan. Suolaa tai savustusta ei tarvita, 
sillä talven läpötilat ovat juuri sopivat ainutlaatuisen tuotteen, kapakalan valmistukseen. 

Kalankuivatuksella on pitkät perinteet Norjassa.7 Kalastuksen tärkeyttä ja suosiota ei 
voi olla huomaamatta, kun matkaa Lofooteilla. Paksurunkoisia puutelineitä, jotka ovat 
ripustettu täyteen kaloja, näkee joka puolella kalastuskylien yhteydessä. Kaloista lähtee 
myös voimakas haju. Maisemien lisäksi paikallinen kulttuuri ja moniaistisuus olivat 
merkittävä osa omaa paikkakokemusta.

7   northern norway. Lofoten.
8   Fokke, Eric. Lofoten Islands. Northern lights and midnight sun.

18 19



 

Jo ennen vuotta 900 jKr saagat kertovat veneiden varustamisesta Lofooteille matkaa 
varten ja talviturskan kalastuskaudesta, jolloin kalastajat kulkivat päiviä ja jopa viikkoja 
pitkin laajaa Norjan rannikkoa avosoutuveneillä sekä purjeveneillä.

Noin 70 % kaikista Norjan ja Barentsinmerillä pyydetyistä kaloista käyttävät Lofoottien 
ympärillä olevaa vettä kutupaikkanaan.1 Ei siis ihme, että kalaa Lofooteilla riittää.
 

K a l a s t a j a k y l ä t

Lofoottien ympäristössä huokuu rikas kalastuskulttuuri. Kalatelineitä, perinteisiä 
teräväkärkisiä tai nykyaikaisempia tasaisia, löytyy kaikista saariston kaakkoisosan 
mantereenpuolta reunustavista kalastajakylistä. Pienet punaiset mökit, “rorbu”, käytettiin 
ennen vanhaan muualta tulleiden kalastajien majoittamiseen. Nykyään näissä mökeissä 
majoitetaan turisteja. Varakkaat kauppiaat rakensivat perinteisesti kauppapaikkoja, joissa 
oli kalastajamökkejä, komea päärakennus ja venevajoja.7

Lofooteilla matkustaessa törmää värikkäisiin kalastajakyliin. Tiiviit yhteisöt ovat sekoitus 
uutta ja vanhaa, perinteistä kalastuskulttuuria, modernia elämäntapaa ja hieman turistien 
tuomaa vaikutusta. Kalastajakylät sijaitsevat mantereen puoleisella kaakkoisrannikolla. 
Luoteisrannikko puolestaan on syrjäisempää, vähemmän asuttua ja myrskyille alttiimpaa 
aluetta.1 

1   Fjord Travel Norway. Lofoten Islands – Arctic Norway info & travel tips. 
7   northern norway. Lofoten.Kvalvikan ranta.
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Ta i d e

Jotkut epäilevät, että Lofooteilla asuu uneliaita, hieman ajastaan jäljessä ja hyvin perinteisiä 
ihmisiä. Tämä ei aivan pidä paikkaansa. Taiteilijoita ympäri maailmaa on asettunut 
Lofooteille inspiroituneina sen maisemista ja tunnelmallisista kalastajakylistä. Monet 
paikalliset taitelijat ovat myös palanneet takaisin maailmaa nähtyään. Tämän voi nähdä 
niin lukuisissa gallerioissa ja käsityökeskuksissa ympäri saarta sekä mielikuvituksellisessa 
katutaiteessa, joka yhtäkkiä ilmestyy vanhoihin venevajoihin ja murenevaan kalatehtaan 
betoniin.7

Taidemaalarit ovat tulleet saarille valon ja luonnonmaisemien vuoksi 1800-luvulta lähtien. 
Tänä päivänä Lofooteilta löytyy gallerioita, lasinpuhaltajia, keramiikkataiteilijoita, 
koruntekijöitä, kuvanveistäjiä ja monia muita taiteilijoita, joilla on saarilla omia työpajojaan. 

Svolværissa Kunstnerhuset tarjoaa väliaikaisen kodin ja studiotilan taiteilijoille, jotka 
työskentelevät maalauksen, grafiikan ja monen muun taiteen parissa.3

Valokuvauksen harrastajalla Lofootit ovat unelma kohde. Joka puolelta löytää upean 
kuvattavan maiseman. Jos taiteilijat hakevat inspiraatiota Lofoottien saaristosta, niin miksei 
kirjailijat ja muusikotkin voisi? Itsekin inspiroiduin monen asian suhteen. Esimerkiksi 
diplomityönikin sai alkunsa Lofooteilla.

7   northern norway. Lofoten.
3   Life in Norway. Lofoten Islands: The Complete Guide to Norway’s Northern Paradise.
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Tu r i s m i

Lofooteilla vierailevien turistien määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi, niin että 
se on jopa aiheuttanut ongelmia paikallisyhteisöissä. Vaatimattomatkin matkustajamäärät 
aiheuttavat haasteita Lofoottien pienten yhteisöjen selviytymiselle. Jotkut suosittujen 
reittien vaellusreitit kärsivät eroosiosta. Pysäköinnistä, ruuhkista ja julkisten wc-tilojen 
puutteesta on aiheutunut ongelmia.3 Huomasin tällaisia ongelmia itsekin matkan varrella. 
Etenkin wc-tilat olivat useimmiten kurjassa kunnossa. Hauklandin rannalla pysäköintitila 
oli tarpeeseen nähden liian pieni ja parkkialueena sekava johtuen parkkialueen muodosta 
sekä jäsentymättömyydestä. Diplomityöni saunarakennuksen tarkoituksena on tuoda niin 
ikään parannusta pysäköinti- ja saniteettitilojen ongelmiin.

Lofooteille matkustetaan sen maisemien ja luontoelämyksien takia. Sille, miten luonnon 
haluaa kokea, on tarjolla useita vaihtoehtoja. Itse matkustin Lofooteille autolla ja 
määränpäässä jatkettiin patikoiden vuorille. Puuduttavan tylsät automatkat Suomen maalla 
saivat melkoisen kontrastin Norjan vuoristomaisemissa. Koko matkan sai hurmaantua 
vaihtuvista maisemista aina kerta toisensa jälkeen. Luontoelämyksen kannalta patikointi 
oli parasta. Silloin saa nauttia liikunnasta, luonnon äänistä, materiaaleista ja maisemista. 

Lofooteilla on patikoinnin lisäksi muita tapoja kokea sen monimuotoinen luonto. Sen 
aktiviteettimahdollisuudet ovat monipuoliset. Luonnossa on mahdollista meloa kajakeilla. 
Talvella vuoren rinteillä voi lasketella. Valtameren aallot mahdollistavat surffauksen. 
Vuorilla voi harrastaa kiipeilyä ja boulderointia. Lofooteilla on tarjolla risteilyjä ja 
kalastusmatkoja. Saaristoryhmän voi kokea myös vaikka hevosen tai pyörän selästä.9 

3   Life in Norway. Lofoten Islands: The Complete Guide to Norway’s Northern Paradise.
9   Nerd Nomads. 41 Amazing Things To Do In Lofoten Islands (Norway) Summer & Winter.Näkymä Reinebringenin vuorelta Reinen kylän suuntaan.
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Haukland

Uttakleiv

Vik

Leknes

H A U K L A N D

L e k n e s

Hauklandin ranta sijaitsee Vestvågøyn kunnan ulkoreunassa noin vartin ajomatkan 
päässä Leknesin keskustasta. Hauklandin alue tunnetaan yhdestä Norjan kauneimmista 
rannoista ja Vestvågøyn paikalliset ovat pitäneet tätä jo vuosia yhtenä suosikkipaikoistaan   
aurinkoisina päivinä. Turistit käyttävät usein rantaa ja pysäköintialuetta lähtökohtana 
retkille ympäri Veggeniä, Mannenia tai Himmeltindeniä. Hauklandissa asuu vain 12 
vakituista asukasta.10

Leknes on kuntakeskus Vestvågøyn kunnassa. Tässä Lofoottien väkirikkaimmassa 
kunnassa asuu noin 11 000 asukasta. Leknes sijaitsee maantieteellisesti Lofoottien keskellä, 
noin. 68 km Svolværistä länteen ja n. 65 km itään Å-nimisestä kylästä. Leknes on Lofoottien 
ostoskeskus, jossa on ehkä saaren suurin ja paras vähittäismyyntitarjonta. Leknes on myös 
Lofoottien liikenteellinen keskus. Leknesin lentokenttä on lyhyen matkan lentokenttä, 
josta lähtee 7 päivittäistä lähtöä Bodølle. Leknes on Lofoottien bussiliikenteen keskus. 
Leknesin satama on yksi Pohjois-Norjan tärkeimmistä ja vierailluimmista risteilyalusten 
satamista.11

10   Vestvågøy kommune. Hauklandstranda.
11   Lofoten.com. Leknes Kommunesenteret i Vestvågøy

Veggen Mannen

Himmeltinden
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Lofootit

 

K u l t t u u r i m a i s e m a

Hauklandin rannan ympärillä olevat niityt ovat kuluneet sään ja alueen käytön vuoksi. 
Norjan maatalousneuvonta on useiden vuosien ajan seurannut aluetta parhaan mahdollisen 
kasvun varmistamiseksi. Alueelle on pystytetty aitoja estämään lampaiden putoaminen 
ranta-alueelle ja siitä mahdollisesti aiheutuvat ongelmat.10 Lofooteilla näki paljon lampaita 
laiduntamassa vapaana. Hauklandin ja Uttakleivin rannoilla niitä suorastaan vilisi. Nämä 
ketterät lampaat ovat merkittävässä roolissa Lofoottien kulttuurimaisemaa. Lampaat 
olivat yhtä normaali näky kuin porot Lapissa. 

Uttakleiv - Haukland - Vik- alueella on elinympäristöltään tärkeitä kalkkiperäisia 
luonnonlaitumia. Tämä elinympäristö riippuu lampaiden ponnisteluista selviytyäkseen, ja 
vuoren rinteillä nämä laiduntajat tekevät tärkeää työtä estääkseen maisemalle tyypillisten 
ruohoisten vuorenrinteiden umpeenkasvun.

Hauklandilla on yhdessä Vikin, Uttakleivin, Unstadin ja Eggumin kanssa vuodesta 2023 
alkaen kulttuurimaiseman (UKL) asema. Tällaisella asemalla on apurahavaroja, jotka 
edistävät työtä maisemiin, biologiseen monimuotoisuuteen, kulttuurimuistomerkkeihin 
ja kulttuuriympäristöihin liittyvien arvojen turvaamiseksi.10

10   Vestvågøy kommune. Hauklandstranda.

Uttakleiv, 
Haukland,
Vik

Unstad

Eggum
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Lampaita Veggen vuoren rinteillä Hauklandissa.. Näkymä Hauklandin rannalle. Lampaat ovat iso osa Lofoottien kulttuurimaisemaa
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To i m e n p i t e e t  a l u e e l l a

Hauklandin ranta toimii lähtöpisteenä myös Uttakleivin puolelta lähteville 
patikoontireiteille. On arvioitu, että noin 80 000 ihmistä käyttää Hauklandia retkien 
lähtöpisteenä Uttakleiv–Hauklandin alueella vuoden aikana. Vanha tie Uttakleivistä 
Hauklandiin on valtakunnallisessa teiden suojelusuunnitelmassa ja Hauklandin puoleinen 
tie pyritään palauttamaan historialliseen ulkoasuun.

Kun Lofootit kokivat matkailubuumin vuonna 2017, Vestvågøyn kunta on työskennellyt 
aktiivisesti yhteistyössä paikallisten aloitteentekijöiden kanssa parantaakseen Hauklandin 
rannan saniteettitiloja ja tarjonnan laatua. Joitain parannuksia alueelle on jo tehty. Uusia 
roskakontteja on perustettu ja parkkialueen järjestelyitä on muutettu, joissa muun muassa 
tehtiin korkeusrajoitus, jolla vältettiin tilan täyttyminen asuntoautoilla. Suurinpana 
haasteena on ollut 70-luvun lopun wc-tilat, jotka eivät täytä tämän päivän vaatimuksia ja 
jonka käyttökustannukset ovat erittäin korkeat. Kesällä 2021 kunta avasi uuden väliaikaisen 
käymälärakennuksen odottamaan pysyvän palvelurakennuksen rakentamista. 

Hauklandin rannan palvelurakennuksen rakentamishanke on jatkunut yhteistyössä 
Valtakunnallisen turistireitti-hankkeen kanssa vuodesta 2012 lähtien. Rakentamishanke 
on käynyt läpi monia vaiheita vuosien varrella. Arkkitehti Arne Henriksenin keväällä 2020 
suunnittelema palvelurakennus Hauklandin rannalle sai jatkoa, kun Valtakunnallinen 
turistireitti-hanke on vienyt eteenpäin Hauklandin palvelurakennuksen yksityiskohtaista 
suunnittelua. Tarjouskilpailu rakennushankkeesta on julkaistu elokuussa 2022. 
Suunnitelmien mukaan rakennuksen on tarkoitus valmistua keväällä 2024.10

10   Vestvågøy kommune. Hauklandstranda.

Veggen Mannen
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Norjassa 18 tieosuutta on valittu valtakunnallisiksi turistireiteiksi. Lofooteilla näitä reittejä 
on yhteensä 230 kilometriä. Vestvågøyllä osuudet Uttakleiviin, Unstadiin ja Eggumiin 
on myös määritelty valtakunnallisiksi turistireiteiksi. Näiden turistireittien varrelle 
rakennetaan arkkitehtonisia helmiä, näköalapaikkoja ja toimivia taukopaikkoja, jotka 
tarjoavat luontoelämyksiä ja houkuttelevat enemmän ihmisiä matkustamaan Norjaan. 12

Itse sain tietää vasta, kun oma diplomityöni rakennukset ja suunnitelmat olivat 
viimeistelyä vaille valmiit, että Hauklandin rannalle on ollut jo pitkään suunnitteilla 
rakennus parantamaan palvelutarjontaa alueelle. Tämä oli sinänsä iloinen yllätys, sillä 
oma suunnitelmani alkoi tuntua entistä tärkeämmältä. Se ei enää ollut vain minun omaa 
mielikuvitustani. 

Hauklandin ranta on yksi Vestvågøyn kolmesta valtion turvaamasta ulkoalueesta, ja sen 
omistaa Norjan ympäristökeskus ja hallinnoi Vestvågøyn kunta. Vestvågøyn kunnan 
tavoitteena on jo usean vuoden ajan ollut säilyttää luonto houkuttelevana ulkoilualueena. 
Kunta on tehnyt yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa mm. pysäköintiin ja 
alueenhoitoon liittyen.13

12   Vestvågøy kommune. Nasjonal turistveg
13   Vestvågøy kommune. Friluftsforskrift for Hauklandstranda vedtatt.Vuorten ympäri kiertävä tie Hauklandista Uttakleiviin.
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Te l t t a i l u

Leiriytyminen Hauklandin rannalla ei ole sallittua. Leiriytymisellä tarkoitetaan suuremman 
teltan pystyttämistä tai asuntovaunun tai -auton sijoittamista. Telttailulla tarkoitetaan 
esimerkiksi vaellustelttojen järjestämätöntä pystyttämistä lyhyeksi ajaksi. Hauklandin 
rannan leirintäaluetta on katsottu tarpeelliseksi säännellä, jotta haavoittuvan maiseman 
kuluminen vähentyisi. Tarkoituksena on muuttaa aluetta siten, että se on helpommin 
saavutettavissa ja houkuttelevampi vierailijoille. 10

Viereisen sivun kartassa on esitetty uusi alue, jolla telttailu on mahdollista. Tämä ei 
kuitenkaan ole lopullinen ratkaisu. Aluetta kehitettäessä on todettu, että telttailualue on 
liian pieni ottaen huomioon rannan suosion niin turistien kuin paikallisten asukkaiden 
keskuudessa. Telttailualue on osoittautunut liian pieneksi, mutta sen laajentaminen ei 
ole mahdollista ennen kuin infrastruktuuri (wc-tilat, vesi- ja viemärilinjat) on rakennettu. 
Aluetta tullaan kehittämään myös liikuntaesteisille soveltuvaksi.

Hauklandin rantaa koskevat säädökset noudattavat Lofoottien alueen ulkoilumääräyksiä. 
Määräykset auttavat vahvistamaan Lofoottien vierailijahallintaa ja edistämään 
mahdollisuuksia luontoystävälliseen ulkoiluun kaikkien iloksi. Määräyksien tarkoitus on 
myös ehkäistä luonnonarvojen vahingoittumista sekä ylläpitämään rauhaa ja järjestystä. 13

10   Vestvågøy kommune. Hauklandstranda.
13   Vestvågøy kommune. Friluftsforskrift for Hauklandstranda vedtatt.
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Hauklandin rannan parkkialue Veggen ja Mannen vuoren suuntaan. Kuvassa näkyy kesäajan konttikahvila. Näkymä Hauklandiin vuorten ympäri kiertävältä tieltä. 
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A l u e e n  h i s t o r i a s t a

Alueen nimi on kirjoitettu hyvin eri tavalla aikojen saatossa. Aslak Boltin maarekisterissä 
se mainitaan nimellä Hawkland, myöhemmin Haukeland, Huckland, Huchland (1614), 
Hochland (1667), Nedrehougland, Øwerhougland (1723). 

Hauklandin alue on erittäin suojaisalla sijainnilla. Sen kolmelta puolelta vuoret suojaavat 
tuulelta ja säältä. Maaperä on hyvä viljelyyn ja antaa kunnollisen sadon joka vuosi. Ylin 
vuoren alla oleva maatila, jota kutsutaan Orgottaksi, on todennäköisesti saanut nimensä 
hyvästä vuodesta, Årgåtta. Alueen alaosassa lentävä hiekka on toisinaan melko kiusallista 
ja pitkälle Mannen-vuorelle se laskee valkoisen hunnunsa.

Hauklandilla ei ole käyttökelpoista satamaa. Myrskyjen aikana meri estää usein maihin 
nousun rannalle. Suurin osa Hauklandin sisämaasta oli jääkauden jälkeen painunut 
raskaiden jäämassojen johdosta. Haukland ja kuin myös Vik ja Uttakleiv olivat meren 
peitossa olevia lahtia. 10

10   Vestvågøy kommune. Hauklandstranda.
Hauklandin ranta. Kuvassa Veggen ja Mannen vuorijono, jonka kärjessä merestä kohoaa pienempi vuori Tåa.
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U T T A K L E I V

Uttakleiv on viehättävä kylä meren äärellä. Se on Hauklandin tapaan vuorten ympäröimä. 
Uttakleiv tunnetaan kauniista rannastaan ja suosituista paikasta ihailla keskiyön aurinkoa 
niin paikallisten että vierailijoiden keskuudessa. Tässä pienessä kylässä on 22 vakituista 
asukasta ja sen päätoimiala on maatalous. Uttakleivissä toimii kaksi aktiivista viljelijää ja 
noin 320 talviruokinta lammasta. Hauklandin ja Uttakleivin välissä on Veggenin ja Mannen 
vuoret. Näitä kahta pientä kylää yhdistävät Mannen vuoren läpi kulkeva tunneli, Veggenin 
kiertävä tie sekä tietenkin patikointireitit vuoren yli.

Alue on kylän maanviljelijöiden yksityisomistuksessa ja Uttakleivin yhteisö on tehnyt 
paljon työtä vierailijoiden eteen. Paikallinen yhteisö on saanut palkintoja ja positiivista 
julkisuutta sekä kansallisessa että kansainvälisessä lehdistössä. Uttakleivin järjestelyä 
käytetään myös esimerkkinä hyvästä vierailijahallinnasta. Laskelmat ovat osoittaneet, että 
Uttakleiv Hauklandin alueella vieraili vuonna 2018 yli 250 000 ihmistä, mikä tarkoittaa, 
että liikenteen ja alueen käytön tarkka ja hyvä seuranta on välttämätöntä.

Uttakleivin palvelutarjontaan kuuluu ympärivuotisessa käytössä olevat   wc-tilat, maksullinen 
parkkialue, levähdysalue, vesipisteet, jäteastiat sekä lasin ja metallin keräyspisteet. Rannalla 
toimivat kesäisännät, jotka vastaavat pysäköintiohjeista ja neuvonnasta. 

Uttakleivin rannan maaperää rasittavat valtameri, joka huuhtelee rannoilta hiekkaa ja maata. 
Samanaikaisesti useat tuhannet vierailijat kuormittavat maaperää. Kulttuurimaiseman 
turvaamiseksi ja alueen käytön mahdollistamiseksi tehdään aktiivista eroosiontorjuntaa 
ja nurmialueiden viljelyä. Vuonna 2015 kyläyhdistys sai Vestvågøyn kunnan 
ympäristöpalkinnon, 2017 Nordlandin läänin kulttuurimaisemapalkinnon ja vuonna 2019 
kansallisen kulttuurimaisemapalkinnon tekemästään työstä.14

14   Vestvågøy kommune. Uttakleiv.

Uttakleivin ranta. Kuvassa Veggen. 
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Uttakleivin ranta. Kuvassa Veggen ja rannan luonnon pyöreäksi hiomia kiviä. Uttakleivin ranta. Alue oli hyvin hoidettu. Kuvassa näkyy rannan värimaisemaan sopivia pöytäryhmiä.
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M A N N E N

Mannen vuorenhuippu on 400 metriä korkea. Se on korkea kohta Hauklandin ja 
Uttakleivin välisen vuorijonon keskellä, joka yhdistää suuremmat vuoret toisiinsa. 
Vaikka Mannen ei ole kovin korkea, sen rinteiltä avautuvat näkymät kolmelle Lofoottien 
kauneimmalle rannalle. Näkymät Vikin, Hauklandin ja Uttakleivin yli antaa vaikutelman 
kuin olisi paljon kauempana. 

Mannen patikointireitti on noin 1,75 kilometriä pitkä ja se luokitellaan helppokulkuiseksi. 
Retkeilijästä riippuen aikaa matkaan kuluu 1 - 1,5 tuntia.15 Reitin lähtöpiste on Hauklandin 
rannalta. Mannen kohoaa Uttakleiviin johtavan tunnelin yläpuolella. Patikointireitti 
alkaa Mannenin huipun oikealta puolelta loivasti nousevaa harjua pitkin. Hauklandin 
pysäköintialueelta täytyy kävellä Uttakleiviin johtavan tien yli ja sitten seurata kapeampaa 
asfaltoitua tietä, joka kulkee vuorijonon suuntaisesti. Useamman sadan metrin jälkeen 
näkyy vuoren rinnettä pitkin kiemurteleva vanha polku ja voimalinjat. Nämä voimalinjat 
kulkevat harjun matalimman kohdan yli Hauklandista Uttakleiviin. Niitä voi pitää 
maamerkkinä reittiä etsiessä, sillä ne kulkevat osittain rinteellä kiemurtelevan polun ylitse.

Harjun rinnettä pitkin nouseva polku oli osin turmeltunut eroosion johdosta. Näissä 
kohdissa sai olla tarkkana, mihin jalkansa pistää. laittaa. Maastossa oli näkyvissä polkua 
katkovat sadeveden syövyttämät uomat. Tätä lukuun ottamatta polkua oli helppo seurata 
ja se nousi maltillisesti. Harjun päällä maasto muuttuu tasaisemmaksi ja polku haarautuu 
Manneniin ja Uttakleiviin johtaviksi reiteiksi. Jo matalan harjun päällä maisemat ovat 
käsittämättömän upeat. Mannen huipulle reitti kulkee kuin hevosen kaulan harjanteella ja 
se kapenee loppua kohti. Näkymät ovat kuin satukirjasta.

15   68 North Lofoten Islands Photography. Mannen Hiking Guide. 

Mannen vuori.
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Näkymä Hauklandin rannalle Mannen vuoren patikointireitille johtavalta tieltä. Näkymä Uttakleiviin Mannen patikointireitiltä.
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Näkymä itään Mannen vuoren rinteeltä. Näkymä Mannen vuoren rinteeltä Hauklandin rannan suuntaan merelle.

54 55



O M A  M A T K A

Jokaisen pitäisi kokea Lofootit ainakin kerran elämässään. Tuntuu, että en pysty pukemaan 
sanoiksi sitä tunnetta, mitä itse koin matkallani. Lofootit vain on yksinkertaisesti koettava 
ja nähtävä itse.

Lofooteilla kaikki muu unohtui. Tuntui kuin aika olisi pysähtynyt. Elin täysin siinä 
hetkessä. Rauha, joka minut valtasi, oli jotain, mitä en koskaan ennen ollut kokenut. 
Sielu lepäsi ja hengitin vapaasti. Tunsin itseni pieneksi ja mitättömäksi tässä maailmassa. 
Luonnon voima huokui jokaisesta vuoresta, jokaisesta kivestä ja valtameren aaltojen 
raivokkaasta uhoamisesta. Se herätti pelon ja kunnioitukseni luontoa kohtaan. Tuntui kuin 
aistini olisivat ylivirittyneet. Kaikki muodot, värit, äänet ja hajut korostuivat. Lofoottien 
väripaletti on ihan omansa. Niin ainutlaatuinen. Se on todellakin satumaa.

Matkustin autolla Oulusta Kilpisjärvelle ja sieltä Norjan rajan yli. Norjan rajan ylitettyäni 
maasto ja maisemat muuttuivat dramaattisesti. Vuoristo maisema lumosi minut heti. 
Automatka oli antoisa. En muista ainuttakaan tylsää hetkeä. Koko ajan odotin, että 
mitähän seuraavan mutkan takana on tulossa. Aina sai ällistyä uudelleen. Tiet olivat 
mutkaisia ja jyrkkiä. Pimeät tunnelit tuntuivat välillä loputtoman pitkiltä. Vesiputoukset 
hämmästyttivät. Lofooteilla Kilpisjärven porot vaihtuivat lampaisiin. Levähdyspaikkoja 
matkan varrella oli hyvin, joissa oli wc-tilat ja pöytiä, joiden ääressä pystyi laittamaan ruokaa. 

56 57



 

H a u k l a n d  j a  Ut t a k l e i v

Lofoottien ensimmäinen kohde oli Haukland, joka lumosi heti. Paikan päälle saavuttua 
sain huomata, että kohde oli muidenkin suosiossa. Autolle löytyi parkkipaikka, mutta 
tyhjiä paikkoja ei ollut kovin paljon.

Kiersin heti paikalle päästyäni Hauklandin ja Uttakleivin välisen vuorijonon ympäri 
soratietä pitkin. Tietä ympäröi kiviröykkiöt. Vuoren rinteillä lepäsi myös ajan saatossa 
kalliosta sortuneita kiviä. Lampaita oli pitkin tietä ja vuoren rinteitä. Vuorijonon 
kärjessä merestä kohosi pieni vuori Tåa. Uttakleivin rannalla oli erilainen tunnelma kuin 
Hauklandin rannalla. Vihreän nurmen, valkoisen hiekan, rantaviivan luonnon pyöreäksi 
hiomat kivet ja pienien purojen koristama ranta oli hyvin huollettu ja siisti. Rannalla oli 
veistoksellisia pöytäryhmiä ja nuotiopaikkoja vierailijoiden käytössä. Kivistä oli tehty 
taideteoksia ja sommitelmia. Lampaat laidunsivat tyytyväisinä rannalla. 

Kun saavuin Uttakleivistä takaisin Hauklandiin, tutustuin rantaan paremmin. Valkoiselle 
rantahiekalle ja isoille kivilohkareille oli ajautunut paljon merilevää ja simpukan kuoria. 
Vesi ja merilevä olivat piirtäneet kauniita kuvioita rantahiekkaan. Kauempana rantaviivasta 
kumpuili nurmialue. Merivettä oli kertynyt hiekka-alueelle ilmeisesti myrskyjen jäljiltä. 

Hauklandin rannalla oli wc-rakennus, joka oli huono kuntoinen ja epäsiisti. Alueella oli 
hyvin jäteastioita, joissa oli myös lasin ja metallin keräyspisteet. Parkkialueella oli kesäajan 
konttikahvila, jossa oli välinevuokraus vesiaktiviteetteihin. 

Hauklandin ranta.
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Yövyin teltassa Hauklandin rannalla. Aamulla, kun heräsin, pääsin nauttimaan 
auringonnoususta. Valo leikki vuoren rinteitä vasten. Käsittämätöntä, miten yhdessä 
paikassa voi värimaailma ja tunnelma muuttua niin paljon. Illan hämärässä ja auringon 
laskiessa rannalla oli unenomaisen kauniit maisemat. Aamulla ei ollut kiire liikkeelle. 
Halusin vain nauttia siitä kaikesta, mitä näin ja yritin ymmärtää sitä.

Aamun valjetessa lähdin valloittamaan Mannen vuorta. Koko matkan polulla maisemat 
vain paranivat. Näkymiä oli vaikea käsittää. Oli niin kaunista, minne ikinä katsoinkaan. 
Maisemat avautuivat vuorten ja rantojen yli. Meren piirtämä horistontti oli loputon. Silloin 
syntyi ajatus, että olisi mahtava pystyä yöpymään sellaisella paikalla ja herätä aamulla niihin 
näkymiin.

R e i n e b r i n g e n

Mannen vuorelta laskeuduttuani matka jatkui Reineen, sympaattiseen kalastajakylään. 
Itse kylässä en käynyt, vaan lähdin suoraan kiipeämään Reinebringenin vuorelle, joka 
kohoaa suoraan Reinen vieressä. Reinebringenille johtavat kiviset portaat olivat jyrkät. 
Portaiden askelmat ovat nepalilaisten sherpojen kädenjälkeä. Portaat valmistuivat 
heinäkuussa vuonna 2019. Portaat loppuvat 50 metrin päähän Reinebringenin huipusta. 
Askelmia vuoren rinreellä on tällä hetkellä noin 1600 kappaletta. Porrasreittiä on aikomus 
mahdollisesti jatkaa ylös asti. 16

Reinebringenin huipulla avautuvat näkymät yli Reinen kylän ja uskomattoman upeiden 
vuorien. Maisemat tämän vuoren huipulla olivat kaikista kauneimmat. Jokaisella paikalla, 
jossa kävin, oli erilainen oma tunnelmansa. Toisaalta tuntuu, että näitä paikkoja ei edes 
pysty vertailemaan keskenään, kun ne ovat niin uniikkeja. 

16   Maapalloilija. Millainen kohde on Reinebringen Lofooteilla?

Uttakleivin leiriytymisalue ja Veggen vuori.
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Veggen vuoren kärjessä, sen alaosassa lepäävä kivenlohkare oli otettu kauniisti hyötykäyttöön. Näkymä Hauklandista Uttakleiviin johtavalta tieltä. Kuvassa Tåa vuori.
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Hauklandin ranta auringonnousun aikaan. Hauklandin ranta iltahämärässä.
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Uttakleivin ranta. Uttakleivin ranta.
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Reinebringenin vuorella. Akkarvikoddenin levähdyspaikka.
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Kv a l v i k a  j a  p a l u u m a t k a  a l k a a

Reinebringenin jälkeen suuntasin vielä yhdelle vaellusreitille, joka johti Kvalvikan rannalle. 
Kvalvikan reitti oli muutaman kilometrin mittainen. Se oli aluksi helppokulkuinen, mutta 
muuttui jossain vaiheessa kivikkoiseksi maastoksi. Kivikkoisella tarkoitan tässä tapauksessa 
valtavan kokoisia kivilohkareita. Kvalvikan rannalle reitti oli kuitenkin mielenkiintoinen ja 
aivan erilainen kuin Mannen ja Reinebringenin reitit, vaikka olikin yhtä kaunis. Harmikseni 
en ehtinyt kiivetä sen vuorille, sillä ilta alkoi jo hämärtää ja matkani aika oli rajallinen.

Seuraavan yön vietin Rambergissä, Skagsanden-rannalla leirintäalueella nimeltä Lofoten 
Beach Camp. Leirintäalueella oli muun muassa hyvät wc- ja suihkutilat. Myöhemmin 
vuonna 2021 kesällä tälle alueelle avattiin Lofoten Beach Bar- niminen palvelurakennus, 
joka kuuluu oman diplomityöni referenssikohteisiin.

Yön myrskyn noustessa säätila huononi. Lofooteilla vuorilla kaikuva ukkonen oli hurjan 
kuuloinen. Sellainen tuuli, joka riepoi alueella, on varmastikin aivan normaalia Lofooteilla, 
mutta Suomessa asuvalle se tuntui todella rajulta. 

Aamulla sade ja tuuli jatkuivat, joten jouduin jättämään Stornappstinden vuoren reitin 
väliin. Lofooteilla maaperä vuorilla muuttuu sateella liukkaaksi, enkä uskaltanut lähteä 
kipuamaan siinä myräkässä 740 metriä korkealle vuorelle. Päätin käydä vielä Hauklandin ja 
Uttakleivin rannoilla. Tuolloin mielessäni jo kypsyi ajatus diplomityöni sijainnista. En vielä 
tiennyt, että kumman näistä rannoista valitsisin. Halusin nähdä nämä rannat vielä kerran 
ennen kotiin paluuta. 

Kvalvikan ranta.

70 71



Näkymä Kvalvikan rannan paluumatkalta. Kvalvikan ranta.
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Hauklandista käänsin auton kohti kotia. Matkan varrella poikkesin vielä Eggumissa, 
johon oli Hauklandista matkaa reilu 24 kilometriä. Eggum oli hiukan syrjäisellä seudulla, 
eikä paikan päällä montaa turistia näkynyt. Määränpäässä odotti arkkitehtonisesti 
mielenkiintoinen, amfiteatterimainen palvelurakennus, joka työntyi ulos Kvalhausen 
kukkulasta. Toisen maailmansodan saksalaisen tutka-aseman jäänteet sijaitsevat 
kyseisen kukkulan päällä. Rakennuksessa oli toiminnassa kahvio, josta sai ruokaa. Lisäksi 
rakennukseen oli sijoitettu wc-tilat. Eggumista lähdin kotimatkalle. 

Matkani oli unohtumaton, inspiroiva ja se oli alku diplomityölleni. Tulen palaamaan vielä 
uudelleen Lofooteille. Se on varma, sillä kaipuu takaisin on suuri.

M i k s i  L o f o o t i t  j a  H a u k l a n d ?

Valitsin diplomitöni kohteeksi Lofoottien Hauklandin, koska paikan luontokokemus oli 
tehnyt minuun lähtemättömän vaikutuksen. Hauklandin ranta on suosittu matkailukohde, 
joka hyötyisi palvelutarjonnan parantamisesta ja alueen selkeyttämisestä. Ajatus vuorelle 
sijoitettavista mökeistä heräsi kiivettyäni Mannenin rinteille ja nähtyäni ne satumaiset 
maisemat. Olin myös törmännyt aikaisemmin mökkeihin ja alppimajoihin, jotka oli 
lennätetty helikopterille paikoilleen kokonaisina moduleina. Ajatus oli siis jo kypsynyt 
alitajunnassani ennen matkaani Lofooteille.

Eggumin palvelurakennus, jonka yläpuolella näkyy toisen maailmansodan aikainen tuki-asema.
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Diplomityöni saunaravintola on jatkoa omaan Nykyaikasen arkkitehtuurin V- 
kurssin työlleni. Kurssin aiheena oli suunnitella galleriatila omavalintaiselle taiteilijan 
taideteokselle. Sijoitin silloin harjoitustyön Lofoottien Reinen Bunes -rannalle. Työni 
koostui erillisestä galleriarakennuksesta ja kahvilasta. Diplomityöni saunaravintola 
on muotokieleltään saman tyylinen kuin Bunes-rannan kahvila. Jo tuolloin mietin 
voisinkohan sijoittaa diplomityönikin Norjan Lofooteille. Norjan luonto vetää itseäni 
jotenkin vahvasti puoleensa. Jotkin asiat vain tietää syvällä sisimmässään, niin kuin minä 
tiesin suunnittelevani diplomityöni Lofooteille.

Nykyaikaisen arkkitehtuuri V-kurssini kahvilarakennuksen julkisivupiirustukset.

N y k y a r k k i t e h t u u r i  V  - k u r s s i n  h a r j o i t u s t y ö  L o f o o t e i l l e
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Nykyaikaisen arkkitehtuuri V-kurssini galleriarakennuksen julkisivupiirustukset.
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K O K E M U S  T O I S E N  S I L M I N

Suunnittelutavoitteita miettiessäni kirjoitin skenaarioita eri käyttäjär yhmien näkökulmasta. 
Pohdin minkälaisia elämyksiä vierailijat voisivat suunnittelemani arkkitehtuurin puiteissa 
kokea.

R e t k e i l i j ä

Kokenut reppureissaaja saapuu Hauklandin rannalle. Hän on mahdollisesti käynyt alueella 
ennenkin. Hän parkkeeraa autonsa ja yhdessä kavereiden kanssa he jalkautuvat raikkaaseen 
meri-ilmaan. Ilta hämärtää ja heillä on pitkä matka takana. Väsyneenä ja nälissään he lähtevät 
kävelemään kohti veistoksellista rakennusta. Corten-teräksinen sisäänkäynti kutsuu heitä. 
Viherkaton kasvillisuus liikkuu kylmän tuulen mukana. Rakennus on yhtä luonnon kanssa.

Retkeilijät astuvat lämpimään rakennuksen sisätilaan. Heitä odottaa yllättävä näky. Rannan 
maisemat tulvivat sisätilaan korkeiden lasiseinien läpi. Ruoan tuoksu herättää ruokahalun. 
He kävelevät myyntitiskille ihastellen ravintolaa. Seinä- ja kattopinnat huokuvat vaalean 
puun kotoisuutta. Seinät ovat vaaleaa puuta, CLT:tä. Puurimat myötäilevät katon 
muotoja. Corten-teräksen yksityiskohtaista käyttöä on jatkettu sisälläkin. Myyntitiski ja 
tarjoilutasot ovat tummaa, harmahtavaa ja rosoisempaa puuta. Ne tuovat mieleen vanhat 
hirsitalot, ajopuut ja kalastajakylät.

Retkeilijät ohjataan ravintolasalin puolelle pöytään istumaan. He laskeutuvat portaita 
alas ja lasiseinät tuntuvat kasvavan ylöspäin. Sisä-ja ulkotila alkavat sulautua toisiinsa. Illan 
hämärässä katosta ripustetut valaisimet näyttävä ilmassa leijuvilta kynttilöiltä. On kaunista. 
Tarjoilija esittelee ruokalistan ja mainitsee, että saunaosastossa voi halutessaan löylytellä. 
He jäävät pohtimaan saunomista.

Hauklandin ranta iltahämärässä.
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Syötyään retkeilijäkaverukset siirtyvät ravintolasalista ulos terassille. Ihmiset lämmittelevät 
nuotion ääressä. Valtameri pauhaa rantahiekkaa vasten. He kääntyvät katsomaan 
rakennusta. Se on kuin valtava lyhty illan pimeydessä. Sen terävät linjat tuovat mieleen 
vuorenrinteet. 

Retkeilijät siirtyvät takaisin sisälle. Keskusteltuaan saunomisesta he päättävät kokeilla 
saunatiloja. Pitkän patikointireissun päätteeksi olisi kyllä kiva päästä peseytymään ja 
rentoutumaan. Saunatilat on kätketty corten-teräksisen oven taakse. Oven aukaistuaan 
heille avautuu pitkä käytävä, jonka oikean puoleisessa seinässä on korkeita kolmion mallisia 
teräviä oviaukkoja. Heti ensimmäisenä oikealla on iso corten-teräksinen takka. Tilassa on 
pehmustetut penkit ja ihmiset rupattelevat tyytyväisinä. Miten kotoisa tila ja kuitenkin 
lasiseinän ansiosta rannalle näkee esteettä.

Suihku- ja pukeutumistilat ovat tilavat ja viimeistellyt. Retkeilijät peseytyvät ja siirtyvät 
saunaan. He saivat varattua yksityisen saunan omaan käyttöönsä. Näin he saavat rauhassa 
rentoutua yhdessä. Saunat ovat hieman kätkettyinä, mutta korkeat aukot seinissä ja 
opasteet johdattavat perille. Sauna on vuorattu lattiasta kattoon vaalealla puulla, lukuun 
ottamatta yhtä kiviseinää. Tumma kiviseinä muistuttaa vuorten kallioita. He istuvat 
lauteille ja heittävät löylyä. Lämpö kihelmöi iholla pistäen veren kiertämään. Siinä he 
istuvat ja ihailevat suoraan eteensä aukeavaa vuoristo- ja merimaisemaa. Heille kerrottiin, 
että ulkopuolelta ei näe saunaan sisälle, vaikka saunojat voivat nauttia upeasta maisemasta. 
Ajatus tuntui hurjalta, mutta ei siinä maisemassa ja lämmössä voinut kuin rentoutua.
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L a p s i

Koko perhe on lähtenyt lomareissulle Lofooteille. Perheeseen kuuluu äiti, isä, pieni, 
5-vuotias lapsi sekä lempeä saksanpaimenkoira. On kaunis kesäpäivä ja aurinko paistaa. 
Perhe on kierrellyt Lofoottien tunnettuja kohteita. Nyt he ovat saapuneet Hauklandin 
rannalle nauttimaan kauniista säästä. 

Perheen nuorimmaiselle matka on ollut tapahtumarikas ja jännittävä. Lapsi on siinä iässä, 
jolloin hän pohtii yhä enemmän erilaisten ilmiöiden syitä. Hän on utelias ja kyselee paljon. 
Hän on varma, että kaikkiin maailman kysymyksiin on olemassa vastaus tai selitys, ja että 
vanhemman täytyy tietää se. Lapselle mielihyvän tunnetta syntyy, kun hän saa aikuisten 
kanssa yhdessä pohdiskella ja oivaltaa asioita. Lapsen kysymykset saattavat olla syvällisiä ja 
koskea vaikeita aiheita. 

5-vuotias lapsi tekee mielellään käytännön kokeita erilaisien ilmiöiden havainnointiin. 
Tällainen koe voi olla esimerkiksi veden jäädyttäminen tietyn malliseen muottiin. Lapsi 
pystyy suunnittelemaan toimiaan ja keskittymään paremmin kuin aikaisemmin. Hänen 
muisti on kehittynyt ja muistaa tapahtumia useiden kuukausien tai vuodenkin takaa. Lapsen 
on jo helmpompi pohtia mielessään ilmiöitä ja asioita, jotka eivät ole käsin kosketeltavia. 
5-vuotias nauttii mielikuvituksestaan, leikistä ja vapaasta luomisesta.17

17   Mannerheimin lastensuojeluliitto. 5–6-vuotiaan älyllinen kehitys.

 

Yhdessä perhe kävelee rannalla. Lapsi ihmettelee valkoista hiekkaa ja turkoosia vettä. 
Hän rakastaa leikkiä hiekalla. Yhdessä he tekevätkin hiekkalinnan. Lapsi keräilee rannalle 
ajautuneita simpukan kuoria ja kyselee, mistä ne tulevat. Hän kyselee loputonta horisonttia 
merellä ja kysyy, mihin meri loppuu. Lapsi on innoissaan vuorista ja niiden merellä näkyvistä 
silhueteista. 

Perhe suuntaa saunaravintolalle. Lapsi koskettelee kaikkia eri materiaaleja. Hän kysyy, 
miksi ruoho kasvaa rakennuksen katolla ja miksi rakennuksen seinässä on eri vinossa 
lautoja. Heidän talossaanhan on suorat laudat? Perhe päättää paistaa makkarat terassin 
nuotiopaikalla. Lapsi on innoissaan terassin portaista ja luiskista. Hän toteaa, että taivas, meri 
ja vuoret peilautuvat talon lasiseinissä. Hän kurkkii sisätiloihin. Terassien lämminvesialtaat 
houkuttelevat uteliasta, pientä kulkijaa. Isä pitelee lasta kädestä, jotta lapsi saa koskettaa 
veden pintaa. 

Perhe menee käymään sisällä. Koiran sai ottaa mukaan. Lapsi haluaisi taluttaa sitä. Pieni 
ihminen ihmettelee valtavia lasiseiniä. Hän tutkiskelee materiaalipintoja. Hän toteaa, että 
vaalea puinen seinä on uusi ja pöydät ovat vanhaa puuta. Lapsi kysyy saunaosaston ovea 
kosketellessaan, että miksi ihmeessä ovi on ruosteessa. Isä ja äiti päättävät vuokrata mökin 
Mannen vuoren rinteeltä. Patikointireitti on sen verran helppo kulkuinen, että lapsikin 
pystyy siellä kulkemaan. Lapsi on innoissaan, kun pääsee vihdoin kiipeämään vuorelle. 
Perhe poistuu rakennuksesta parkkipaikan puolelle. Corten-teräksiset julkisivuaiheet 
saavat lapsen toteamaan, että täälläkin on ruostetta. 
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Perhe ottaa autosta tarvittavat tavarat ja suuntaavat kohti Mannen patikointireittiä. 
Lapselle on tärkeää, että hän saa kantaa omaa pientä reppua harteillaa. Vuoren rinteen 
polkua pitkin kiivettäessä isä pitää lasta kädestä, ettei satu vahinkoa. Lapsi on tohkeissaan 
näkymistä. Heidän täytyy pysähdellä paljon, jotta lapsi saa katsella maisemia. Kysymyksiä 
on paljon. Hän toteaa, että alhaalla olevat ihmiset näyttävät muurahaisilta. 

Mökit ovat ikään kuin ripoteltu vuoren harjalle. Lapsi oivaltaa, että mökit näyttävät vähän 
kivenlohkareilta. Nehän ovat saman värisiäkin. Lapsen täytyy saada koskettaa mökin 
kivijulkisivua. Kun lapsi saa tietää, että mökin julkisivu on kiveä, hän huudahtaa, että sehän 
on sitten iso kivi! Ulko-ovi on taas ruosteessa. Lasta alkaa naurattamaan.

Saavuttuaan mökille he menevät sisään. Lapsi ryntää puiselle sohvalle, joka on pehmustettu 
patjoilla. Sen jälkeen täytyy kiivetä parvelle johtavat portaat ylös. Parvelle päästyään 
hän ilmoittaa, että aikoo nukkua siellä. Sitten hän kysyy, että voiko heidän koira nukkua 
parvella hänen vieressään. Lapsi laskeutuu portaat alas ja kävelee lasiseinälle, josta avautuu 
maisemat Hauklandin rannan ja vuorien yli. Hän toteaa, että mehän leijutaan ilmassa. Lapsi 
kääntyy kevyttakkaan päin ja ihmettelee, mikä se on. Hänen täytyy tutkia myös mökin 
kuivakäymälä tarkasti. Lopulta lapsi kysyy, että voivatko he muuttaa asumaan mökkiin. 

 

Pa r i s k u n t a

Nuori pariskunta on päättänyt lähteä laskettelureissulle Lofooteille. Samalla heillä on 
tarkoitus päästä ihailemaan revontulia, jos vain heillä suinkin onni osuu kohdalle niiden 
suhteen. He ovat suunnitelleet reissua jo pitkään ja ovat tutustuneet Hauklandin uuteen 
saunaravintolaan ja Mannen vuoren mökkeihin. He varasivat vuorelta mökin ajatuksena, 
että he saisivat ihastella revontulia korkealta vuorelta ilman, että heidän tarvitsee pystyttää 
yöksi telttaa. 

Saunaravintolan tarjonta on täydellinen heidän reissulleen. Laskettelun jälkeen pääsee 
suihkuun ja saunaan rentoutumaan. Ruokailustakaan ei tarvitse murehtia. Heidän ei 
myöskään tarvitse syödä kylmissään ulkona, vaan pääsevät nauttimaan kunnon ruuasta  
lämpimässä ja kauniissa interiössä. Tunnelma rakennuksessa on heistä ihastuttava ja kotoisa.

Saunomisen jälkeen pariskunta päättää mennä vielä hetkeksi nauttimaan illasta terassin 
lämminvesialtaaseen. Taivas on kirkas ja pilvenhattaraakaan ei näy. Pakkasta on jokunen 
aste, mutta ilma on tyve. Altaassa oleminen rentouttaa kivasti urheilun täyteisen päivän 
jälkeen. He ihailevat maisemia ja tähtiä sekä nauttivat yhteisestä ajasta. Saunomisen, 
kylpemisen ja ruokailun jälkeen pariskunta istuskelee saunaosaston takkahuoneessa tulen 
äärellä, jonka jälkeen he lähtevät kohti Mannen mökkejä. 

Väsyneenä pariskunta kiipeää vuoren rinnettä ylös. Maisemat ovat kauniit ja heidän 
ilokseen revontulet täyttivät taivaan. He saapuvat vihdoin mökille. Halkoja onneksi oli 
mökin eteisen arkussa. He sytyttävät takan ja asettuvat taloksi. He istuskelevat ja katselevat 
revontulia haltioissaan. Hetki kruunasi koko heidän reissunsa. Se oli hetki, jota ei ikinä 
unohda. 
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3 .  S U U N N I T E L M A

Saunaravintolan luonnos.
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R E F E R E N S S I K O H T E E T 

Esittelen diplomityöni taustalla eniten vaikuttaneet referenssikohteet. Nämä jakautuvat 
kahtia niin kuin suunnitelmanikin. Saunaravintola on saanut vaikutteita Helsingin 
Hernesaaren rannassa sijaitsevasta Löylystä sekä Lofoten Beach Bar- palvelurakennuksesta, 
joka sijaitsee Lofooteilla, Flakstadin Skagsanden-rannalla. Mannen rinteillä lepäävien 
mökkien taustalla on vaikuttanut suomalaisen muotoilijan Robin Falckin suunnittelemat 
Nolla-mökit sekä Slovenian Skuta-vuoren huipulle sijoitettu alppimaja.

1. Löyly

Helsingin Hernesaaren rannassa sijaitsevan Löylyn on suunnitelleet Avanto Arkkitehdit 
Oy.  Löyly on yleinen saunarakennus, jossa toimii ravintola ja kolme puulämmitteistä 
saunaa. Löylyn katto- ja näköalaterassille pääsee kiipeämään rakennetta pitkin. Suurelta 
puiselta terassilta pääsee mereen uimaan. Näkymien maksimoimiseksi terassi on 
porrastettu merelle ja se jatkuu pitkälle veden päälle. 

Löylyn lämpimiä tiloja suojaa teräsrankainen puuverhoiltu “hulmu”, jolla on useita tehtäviä. 
Hulmu tarjoaa saunoille näkösuojaa ilman, että se peittää merinäköalaa sisältä ulos. 
Puusäleikkö suojaa sisätiloja auringon lämpökuormalta ja ankaralta ilmastolta. Hulmun 
ja lämpimien sisätilojen väliin jää suojaisia ulkotiloja, joissa voi vilvoitella saunasta tullessa. 
Hulmun puusäleikkö rajaa suojaansa pienimittakaavaisia ulkotiloja.18

18   Löyly. Löylyn tarina.
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2. Lofoten Beach Bar

Lofoottien Rambergin leirintäalue on ottanut käyttöön uuden Lofoten Beach Bar-
palvelurakennuksen. Se on avattu kesän 2021 alkupuolella Flakstadin Skagsanden-rannalle. 
Tämän massiivipuurakenteisen rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta ovat vastanneet 
yhteistyössä StudioNN:n ja Seljesæterin arkkitehdit sekä Green Advisorsin, Per ja Ellen 
Benjaminsenin. Itse Nordbohus Byggalfin johtajalle, Olav-Inge Alfheimille, projekti on 
pienen unelman täyttymys.19

Rakennus lisäsi leirintäalueen saniteettitilojen kapasiteettia uusilla wc-, suihku- ja 
pesutiloilla. Lisäksi rakennuksessa on ravintola, jossa on oma iso keittiö ja baari. Ravintola 
on avoin sekä paikallisille asukkaille ja matkailijoille, mikä on arvokas lisäys E10-tien 
varrella ja Flakstadstrandan erinomaisella paikalla.20

Koko rakennusprosessi on ollut norjalaisten ja paikallisten toteuttama. Paikallinen 
yhteistyö on ollut tärkeässä roolissa hankkeessa. Rakennus on 10 metriä korkea ja sen 
pinta-ala on 382 neliömetriä. Erottuva muoto toistaa yrityksen logoa ja ympäröiviä vuoria. 
Rannalle päin avautuu suuri lasiseinä. Ulkopuolelta rakennus on päällystetty kyllästetyllä 
puulla. Rakennuksen ympärillä on peräti 600 neliömetriä terassia.20

19   Nordbohus. Bygger fiskehjell på Lofoten Beach camp.
20   Green Advisers AS. Lofoten beach camp ferdigstilt.
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3. Nolla-mökki

Nolla-mökin on suunnitellut suomalainen muotoilija Robin Falck vuonna 2018. Mökit 
toimivat täysin uusiutuvalla energialla. Nollat ovat karsittuja mökkejä ilman suurinta 
osaa normaaleja mukavuustekijöitä. Mökit mahdollistaa yhteyden luontoon sen suuren, 
luonnonkauniita näkymiä kohti avautuvan ikkunan ansiosta. Nolla-mökin muoto 
muistuttaa telttaa, joka on terävän A-kirjaimen muotoinen. 

Nolla auttaa matkailijoita rinnastamaan vierailunsa telttailuun. Vierailijoita rohkaistaan 
ottamaan mukaansa niin vähän tavaraa kuin mahdollista. Jokaisen Nolla-mökin sijainti 
on tarkkaan valittu. Mökkien toiminnan lähtökohtana on tavoite kokonaisvaltaisesti 
positiivisesta ympäristövaikutuksesta. Retkien yhteydessä syntyneet jätteet kierrätetään ja 
majoituksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ylikompensoidaan. 21

21   NOLLA. Luomassa positiivista vaikutusta ympäristöön.
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4. Skuta Alpine Shelter

Projekti kehitettiin Harvard Graduate School of Design-arkkitehtisuunnittelustudiossa 
OFIS:n Rok Omanin ja Spela Videcnikin johdolla. Syksyllä 2014 kolmentoista opiskelijan 
studior yhmä kohtasi haasteen suunnitella innovatiivinen, mutta käytännöllinen suoja 
äärimmäisen alppi-ilmaston tarpeisiin. Vuorten äärimmäisen ankarat olosuhteet asettivat 
suunnitteluhaasteen niin arkkitehdeille, insinööreille kuin muillekin suunnittelijoille. 
Lopulta valittiin opiskelijoiden Frederick Kimin, Katie MacDonaldin ja Erin Pellegrinon 
suunnitelma, jota OFIS arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat AKT ll lähtivät kehittämään 
ja mukauttamaan vuorikiipeilijöille tarkoitettuun paikkaan. 

Luonnonvoimien aiheuttavien riskien puitteissa oli tärkeää suunnitella äärimmäisesti  
vaihtelevia sääolosuhteita ja lämpötilan muutoksia kestäviä rakennuksia, jotka soveltuivat 
karuun maastoon. Ankarat tuuli-, lumi-, maasto- ja sääolosuhteet sekä, maanvyörymät 
edellyttivät erityisiä arkkitehtonisia muotoja ja konseptisuunnitelmia.120 vuotta Aljaz-
tornin rakentamisen jälkeen Triglaviin elokuussa 1985, tämä uusi alppimaja sijoitettiin 
Skuta-vuoren alapuolelle Kamnikin Alpeille. Se korvaa 50 vuotta vanhan majoitustilan, 
joka oli aiemmin ollut tällä paikalla. 

Alppimajan sijainti erämaassa edellytti luonnon kunnioittamista. Rakennus on ankkuroitu 
maahan, mutta se vaurioittaa maan pintaa ja luonnollisia pinnanmuotoja vain hyvin 
vähän. Lisäksi ulkoverhous toteutettiin ankaria sääolosuhteita kestävästä materiaalista. 
Materiaaliksi valikoitui Rieder-yrityksen kehittämä öko skin, joka on lasikuidulla 
vahvistettu betonijulkisivulaatta. Öko skin pystyi täyttämään kaikki estetiikkaa, 
materiaalin laatua ja erityisen ankaria sääolosuhteita koskevat vaatimukset. Sisätilojen 
suunnittelu on vaatimatonta ja perustuu rakennuksen käyttötarkoitukseen toimia suojana 
kahdeksalle vuorikiipeilijälle. Asennusprosessin luonteesta johtuen katos suunniteltiin 
moduulisarjaksi, jotta se voidaan tuoda vuorelle osissa.22

22   Architizer. Alpine Shelter Skuta // OFIS architects, Rieder Smart Elements.
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T A V O I T T E E T

S a u n a r a v i n t o l a

Suunnitelmani tavoitteena on kehittää ja selkeyttää Hauklandin rannan toimintaa. Rannan 
parkkialue oli sekava ja ahdas. Saunaravintolan parkkialuejärjestelyiden on tarkoitus tuoda 
tähän ongelmaan ratkaisu. Parkkipaikkoja suunnitelmassani on reilusti enemmän kuin 
nykyhetkellä. Parkkialueesta tulee yhtenäinen ja se mukailee Hauklandiin ja Uttakleiviin 
johtavaa tielinjausta. 

Saunaravintola tuo saniteettitiloihin parannuksen. Lisäksi ajatuksena on nykyisen wc-
rakennuksen purkaminen ja sen tilalle rakennettaisiin uusi, nykyisiä standardeja noudattava 
käymälärakennus. Wc-rakennuksen uudistamisen yhteydessä uusittaisiin vanhat jätevesi- ja 
vesijohtolinjat. Diplomityössäni en ole suunnitellut käymälärakennusta. Saunaravintolaa 
ei voida pitää kellon ympäri auki ilman työntekijää, joten uudistettu käymälärakennus 
palvelee vierailijoita muinakin aikoina. 

Hauklandin rannan ollessa yksi Lofoottien suosituimmista kohteista on vierailijoille 
hyvä tarjota elämyksiä. Saunaravintola korvaisi nykyisen pienen kesäajan konttikahvilan 
ja sen kesäaktiviteettien välinevuokraamon. Välinevuokraamon toiminta voisi jatkua 
saunaravintolan tiloissa. Terassialueella voi vapaasti oleskella ja lämmitellä nuotion äärellä. 
Saunaosaston suihkutilat ja saunat mahdollistavat peseytymisen, joka ei aiemmin sisältynyt 
alueen palvelutarjontaan. Takkahuoneen ja lämminvesialtaissa pääsee rentoutumaan ja 
nauttimaan maisemista ja yhdessäolosta. Saunaravintolan tarkoitus on tuoda palvelut 
kaikkien ihmisten ulottuville, niin vierailijoille kuin paikallisillekin. 
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S a u n a r a k e n n u k s e n  u l k o v a i p a n  m a t e r i a a l i t  j a  r a k e n t e e t

Diplomityöni rakennusten on tarkoitus olla kestäviä, ympäristöystävällisiä ja toimia 
tasapainossa ympäristönsä kanssa. Saunaravintolan ulkomuoto mukailee Lofoottien 
alppimaisia vuoria. Rakennuksen tarkoituksena on kuitenkin erottua maisemastaan, mutta 
sitä kunnioittaen. Julkisivumateriaalit ovat luonnonmukaisia ja kestäviä. 

Saunaravintolan viherkatolla on useita tehtäviä. Se sulauttaa rakennuksen osaksi 
ympäristöään. Se toimii hulevesien hallinnassa, sillä viherkatot käyttävät sadevettä, jolloin 
viemärijärjestelmät säästyvät hulevesien rasitukselta. Viherkatto poistaa ympäristön 
epäpuhtauksia sitoen itseensä hiilidioksidia ilmakehästä. Se kykenee myös vaimentamään 
sisätiloihin kantautuvia katon ääniä. Norjassa tulee vastaan paljon viherkattoisia taloja. 
Saunaravintolan viherkatto on siis osa Norjan rakennusperintöä. 

Hauklandin rannalla sääolosuhteet voivat olla ankarat sen merellisen ympäristön vuoksi. 
Tällöin julkisivujen säärasitukset ovat huomattavat. Saunaravintolan puujulkisivuksi valitsin 
luonnollisesti harmautuvan siperian lehtikuusen. Se on luontaisilta ominaisuuksiltaan 
rakennusmateriaalina erittäin kestävä. Lehtikuusi sisältää luonnon omia suoja-aineita, 
kuten mineraaleja, hartseja ja pihkaa. Materiaalina se kestää maasta irti asennettuna 
huoltovapaana useita vuosikymmeniä. Lehtikuusi kestää UV-säteilyn ja kosteuden 
rasitusta hyvin. Mitä paksumpaa materiaalia ulkoverhoukseen käytetään, sen paremmin 
ajan saatossa materiaali kestää.23 Lehtikuusen solurakenne on muista puulajeista poikkeava 
ja tiukkasyinen. Sen rakenteeseen ei imeydy kosteus samalla tavalla kuin esimerkiksi 
mäntyyn. Voimakkaasti kehittyneet sydän- ja kesäpuuosa ovat lehtikuusen tunnusomaisia 
piirteitä. Sydänpuu erottuu selkeästi vaaleasta pintapuusta.24

23   Puuinfo. Puuta pintaan.
24   Siparila. Lehtikuusi-tuotteet.

 

Saunaravintolan lehtikuusiverhouksella halusin kestävyyden lisäksi tuoda luonnollisen 
ilmeen julkisivulle. Mielenkiintoa julkisivun laudoitukseen tuo sen vinoon ladonta. 
Corten-terästä esiintyy hillitysti niin julkisivuissa kuin sisätiloissa. Se tuo pientä kontrastia 
hillityille puupinnoille. 

Seinärakenteina suunnitelmani rakennuksissa toimii CLT eli ristiinliimattu 
massiivipuulevy. CLT-lyhenne tulee sanoista Cross Laminated Timber. Se valmistetaan 
liimaamalla ristiin kolme, viisi tai seitsemän lamelli- eli puulevykerrosta.25 CLT-levyjen 
tarkoituksena suunnitelmassani on tuoda sisätiloihin lämpöä, kodikkuutta ja puun 
luonnollista kauneutta. 

CLT-levyllä on positiivinen vaikutus rakennuksen sisäilmastoon, sillä puu hygroskooppinen 
materiaali ja näin toimii kosteuspuskurina. CLT-talossa puu parantaa sisäilman laatua ja 
tasaa sisäilman kosteutta. CLT-runko on yksiaineisena rakenteena hengittävä. Se sallii ilman 
sisältämien kaasujen osapaineiden tasoittumisen diffuusiona rakenteen läpi. CLT-rungon 
hengittävyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rakenteen läpi virtaisi ilmaa. Rakennuksista 
täytyy tehdä tiiviitä, jotta ilmavirtausta rakenteen läpi ei tapahdu. CLT-rakenteella tiiveys 
saavutetaan helposti saumattomien elementtien ansiosta. CLT-levyjen väliin ei jää rakoja. 
Tämän ansiosta runkorakenteesta tulee vaippamainen. 

CLT-levyt parantavat rakennuksen lämmöneristävyyttä puun itsessään eristävän materiaalin 
ominaisuuksien ansiosta. Puukerrokset ja liimakalvot muodostavat yhdessä tiiviin 
höyrynsulkurakenteen. Näin CLT-rakenne toimii itsessään rakennuksen höyr ynsulkuna. 26

25   Crosslam. CLT-levyn ominaisuudet.
26   Crosslam. CLT-levyn tekniset tiedot.

100 101



 

CLT-levyn pinta hiiltyy palotilanteessa. Hiiltymisvara on huomioitu mitoituksessa, 
joten rakenne ei romahda tulipalossa. CLT-levyn sisäkerrokset ovat hiiltyvän ulkopinnan 
suojassa.26

Saunaravintolan isojen lasiseinien tarkoituksena on maksimoida luonnonvalo sisätiloissa. 
Lasiseinien ansiosta maisemat tulvivat sisälle. Saunoista avautuu esteettömät näkymät 
suoraan vuoristoiseen merimaisemaan. Lasiseinien auringonsuojalasi estää sisätiloja 
lämpenemästä auringonpaisteella. Auringonsuoja pinta tehdään lasin polttovaiheessa.  
Pinta on suojassa lämpöelementin sisällä.27 Ulkoa katsottuna lasijulkisivuista heijastuu 
rakennusta ympäröivä luonto. Rakennus sulautuu ympäristöönsä ja huokuu keveyttä. 
Teräksiset, corten-teräksellä pinnoitetut, jäykistävät lasiseinien rakenteet ovat osa 
arkkitehtuuria.

M a n n e n  v u o r e n  m ö k i t

Mannen vuoren rinteille sijoitettavien mökkien tavoitteena on tarjota sellaisia elämyksiä 
vuorella, mitkä eivät ole tällä hetkellä mahdollisia. Teltan pystyttäminen vuoren rinteille 
on haastavaa kallioisen maaperän vuoksi. Mökit tarjoavat mahdollisuuden nauttia Mannen 
vuoren tarjoamista näköaloista pidempään. Illan pimeyttä ei tarvitse kiirehtiä karkuun, 
vaan retkeilijät voivat rauhassa asettua aloilleen mökkiin. Aamulla saa herätä suojaisessa 
mökissä kauniin maiseman äärellä. 

Haastavan sijainnin takia mökit ovat ovat luonteeltaan pelkistettyjä suojia. Tavoitteeni 
on kunnioittaa vuoriympäristöä ja sen maaperää. Viemäröintejä tai vesijohtolinjoja ei 
ole. Sähkön saannin voisi toteuttaa aurinkopaneelein, mutta halusin mökkiolosuhteiden 
muistuttavan kuitenkin telttailua. Kevyttakka tarjoaa lämpöä ja tunnelmallista valoa.

26   Crosslam. CLT-levyn tekniset tiedot.
27   Tiivi. Auringonsuojalasi vähentää sisätilojen lämpenemistä. 

 

M ö k k i e n  u l k o v a i p a n  m a t e r i a a l i t  j a  r a k e n t e e t

Vuorilla olosuhteet ovat haastavat niin maaston kuin ilmastonkin puolesta. Julkisivun on 
kestettävä ankaria olosuhteita. Mökkien julkisivumateriaaliksi valikoitui luonnonkivestä 
tehty paanurakenne. Luonnonkivijulkisivu on kestävä, kaunis ja ekologinen. Luonnonkivi 
jäljittelee Lofoottien kallioita ja niiden värimaailmaa. Mökkien tavoitteena on olla 
ulkomuodoltaan lohkaremaisia veistoksia vuoren rinteellä. Niiden tarkoitus on sulautua 
ympäristöönsä. 

Kivijulkisivuissa käytetään liuskekiveä, jolla on erittäin pieni hiilijalanjälki. Pitkän 
elinkaarensa ansiosta kiven käyttöikä on yli 100 vuotta. Tämä lisää julkisivumateriaalin 
ekologisuutta. Kivien kierrätettävyys on hyvä ja poistetusta käytetyt kivet voidaan 
hyödyntää sellaisenaan. 

Tuulettuva luonnonkivijulkisivun rakenne kestää vuoriston ankarat sääolot. Vedenimukyky 
kivellä on alle 0,3 %, joten rakenne ei ime kosteutta. Rakenne kuivuu hyvin kivien mekaanisen 
kiinnityksen ansiosta. Kivien taakse jää tuulettuva ilmatila. Tumma kivijulkisivu siirtää 
tehokkaasti auringonsäteet rakennuksen runkoon kylminä vuoden aikoina. Kesällä taas 
tuulettuvasta julkisivusta on hyötyä, sillä tuuletusraon hormiefekti viilentää rakennusta.28

Mökkien ala- ja yläpohja sekä seinät ovat ympäriinsä CLT-levyä. Valitsin tämän puisen 
monikerrosrakenteen samoista syistä kuin saunaravintolallekin: sen esteettisen kauneuden, 
kestävyyden ja lämmöneristävyyden takia. Mökkien rakenne on yksinkertainen ja vuorelle 
helikopterilla kuljetettavissa. Mökit ovat ankkuroitu lujasti maahan teräksisin pilarein, 
niin että maaperä vaurioituu mahdollisimman vähän.

28   Liuskemestarit & CO Oy. Leafstones. Kivijulkisivut-esite. 
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Viereisellä sivulla saunaravintolan ja rinnemökkien sijoittuminen kartalla.
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S A U N A R A V I N T O L A

Saunaravintola jakautuu kahteen osaan: ravintolaan ja saunaosastoon. Ravintolan 
myyntitiskillä palvellaan saunaosastonkin asiakkaita. Muutoin saunaosaston tilat ovat 
rauhoitettu erilleen rakennuksen ravintolapuolesta. Saunaravintola palvelee niin paikallisia 
kuin turisteja. 

Ravintolaosaan kuuluvat palvelutiski ja sen tarjoilutasot sisältävä alue, keittiö, ravintolasali, 
siivoushuone ja wc-tilat sisältäen yhden esteettömän wc:n. Saunaosastoon kuuluvat 
takkahuone, varasto, kaksi saunaa sekä erilliset suihkutilat naisille että miehille sisältäen 
suihkut, pukuhuoneen ja wc:n. Tekninen tila sijaitsee suihkutilojen välissä ja sinne kulku 
tapahtuu ulkokautta. Saunat ovat jaettu yleiseen ja yksityiseen saunaan, joista pääsee 
vilvoittelemaan ulos terassille. Yleinen sauna on aukioloaikoina kaikkien käytettävissä. 
Yksityisen saunan saa varata omaan käyttöönsä, jolloin saa esimerkiksi kaveriporukalla 
nauttia löylyistä.

Saunaravintolaa ympäröi koko rakennuksen kiertävä terassi. Rakennus ja sen terassit on 
porrastettu mukailemaan maastoa. Terassin porrastus erottelee ulkoilmaan erilaisia tiloja. 
Saunaosaston terassialue on selvästi erillään ravintolan terassista. Tarkoitus on ollut luoda 
saunaosastolle rauhallinen ja hieman yksityisempi terassialue. Saunaosaston ja ravintolan 
terassin välinen luiska antaa suojaa lämminvesialtaassa kylpeville. Terasseille on sijoitettu 
tulisijoja, joiden ääressä voi nauttia tulen lämmöstä ja kauniista maisemista.

Ravintolaosa

GSEducationalVersion

B

Saunaosasto
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Olen suunnitellut saunaravintolan liikuntarajoitteiset huomioon ottaen. Sekä sisä- että 
ulkotiloissa kiertää luiskat mahdollistaen esteettömän kulun joka puolelle rakennusta. 
Luiskat ja portaat ovat osa arkkitehtuuria ja ne mukailevat rakennuksen muotoja. 
Rakennuksen ravintolasali on porrastettu alemmaksi kuin muu rakennuksesta. Portaita 
laskeuduttaessa tila avautuu dramaattiseti rannalle. Samalla porrastus rauhoittaa alueen 
omaksi tilakseen. 

Saunaravintolan olen sijoittanut rantaviivan suuntaisesti. Sen lasiseinät avautuvat vuori ja 
merimaisemaan. Parkkialueella on 103 autopaikkaa, joista viisi on esteettömiä. Parkkialue 
on Hauklandiin johtavan tien suuntaisesti rakennuksen itäpuolella. Parkkialueelle on 
kerätty isoja kiviä rakennuspaikalta. Nämä kivenmurikat ovat osa paikan tunnelmaa. 
Isoja ja pieniä kiviä voi nähdä pitkin rantaa. Rakennuksen huoltoajo on otettu huomioon 
jättämällä enemmän tilaa rakennuksen, kivi- ja parkkialueen väliin.

Rakennuksen olen sijoittanut olemassa olevalle nurmialueelle. Koin sen luontevaksi 
paikaksi niin rannan että parkkipaikan toiminnan kannalta. En myöskään halunnut kajota 
kauniin valkoiseen rantahiekkaan. Valtamereltä puhaltava tuuli ja myrskyjen aiheuttamat 
aallot saattavat nousta rantahietikolle, jolloin rakennuskaan ei olisi turvallisella paikalla 
liian lähellä rantaviivaa. 
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Saunaravintola pohjapiirustus | 1:500

L A A J U U S T I E D O T

   Bruttoala:       730 m²

   Kerrosala:       701 m²

   Huoneistoala:      673 m²

    - Ravintolaosa:    442 m²
    - Saunaosasto:     231 m²
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T I L A O H J E L M A

1.  Keittiö (sis. kylmiön ja kuivavar.)         44 m²
1. a  Kylmiö               3 m²
1. b  Kuivavarasto              3 m²
2.  Myyntitiski / tarjoilu / saunaosaston vastaanotto      82 m²
3.  Aula               36 m²
4.  Ravintolasali              209 m²
5.  Tuulikaappi              9,5 m²
6.  Ravintolan wc-tilat            52 m²
6. a  Esteetön wc              5 m²
6. b  wc / naiset              17,5 m²
6. c  wc / miehet              17,5 m²
7.  Siivous               5 m²
8.  Suihkutilat / miehet
  - suihku               16 m²
  - pukuhuone              17,5 m²
  - wc                2,5 m²
9.  Tekninen tila              26 m²
10.  Varasto               6 m²
11.  Suihkutilat / naiset
  - suihku               16 m²
  - pukuhuone              17,5 m²
  - wc                2,5 m²
12.  Käytävät               58,5 m²
13.  Takkahuone              40 m²
14.  Sauna / yleinen             21,5 m²
15.  Sauna / yksityinen            17,5 m²
16.  Saunaosaston terassi / vilvoittelu 
17.  Tulisija
18.  Lämminvesiallas
19.  Ravintolan terassi
20.  Pääsisäänkäynti
21.  Sisäänkäynti keittiö
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Saunaravintola pohjapiirustus | 1:300
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Näkymä ravintolasalista.
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Julkisivu lounaaseen | 1:250

Julkisivu luoteeseen | 1:250

Julkisivumateriaalit:

1. Viherkatto
2. Lehtikuusi, käsittelemätön | ulkoseinä
3. Lehtikuusi, käsittelemätön | terassi
4. Lasi kirkas
5. Lasi, ulkopinnassa peililasi
6. Corten-teräs
7. Terästukirakenne, corten-teräs pinnoite
8. Lehtikuusi säleikkö, käsittelemätön

1.

2.

3.

4.

6.
7.

1. 2.

3.

4.

5.

7.

 

Julkisivujen lehtikuusiverhous jatkuu terassin, portaiden ja luiskien materiaalina. 
Poikkeuksena on pääsisäänkäynnin puoleinen luiska, joka on corten-terästä. Corten-
teräksiset aiheet niin ulko- että sisätiloissa luovat kontrastia muuten hillityille ja 
luonnonmukaisille materiaaleille. 
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Julkisivu koilliseen | 1:250

Julkisivumateriaalit:

1. Viherkatto
2. Lehtikuusi, käsittelemätön | ulkoseinä
3. Lehtikuusi, käsittelemätön | terassi
4. Lasi kirkas
5. Lasi, ulkopinnassa peililasi
6. Corten-teräs
7. Terästukirakenne, corten-teräs pinnoite
8. Lehtikuusi säleikkö, käsittelemätön

1.

2.

3.
6.

8.

1.

2.

3. 4.5.

Julkisivu kaakkoon | 1:250

5.
6.

Näkymä saunaravintolan parkkialueen puolelta
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Takkahuone Saunat
Ravintola

Saunaravintola leikkaus A-A | 1:125
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Terassi rannan puolella

Saunaravintola leikkaus B-B | 1:125

Ravintolasali

Keittiö Myynti / tarjoiluPääsisäänkäynti
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YP | yläpohja

- kasvillisuus
- kasvualusta, kattomulta / turvelevy
- salaojalevy
-  suodatinkangas
-  salaojalevy
-  juurisuojattu kumibitumikermi
-  kumibitumikermit
-  OSB-levy 18 mm
-  tuuletusrako 200 mm, kattokannattajat
-  tuulensuojapintainen kivivilla 50 mm
-  lämmöneristys 500 mm, kivivilla, kertopuupalkit
-  ilmansulkupaperi
-  koolaus
-  alakaton kannatinjärjestelmä
-  musta akustoiva levy
-  alakattoverhous, puurimoitus 45x70 mm, 
 13 mm rako rimojen välissä

US | ulkoseinä yleensä

-  pystyulkoverhous UTS, lehtikuusi, 28x80 mm
-  ristikoolaus 2 x 25x50 mm
-  kantava rakenne, CLT-massiivipuuelementti

AP | alapohja

- teräsbetonilaatta, kiillotettu pinta,
 lattialämmitys
- suodatinkangas
- lämmöneriste polystyreeni 100 mm,
 reunoilla 1 m:n alueella 200 mm
- tasaushiekka 20 mm
-  suodatinkangas
- salaojituskerros > 300 mm,
 koneellisesti tiivistetty sepelitäyttö ø 6-12 mm
- perusmaa

R A K E N T E E T

Saunaravintola leikkaus A-A

YP
US

AP

Lasiseinä
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Saunaravintola leikkaus A-A | 1:50
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Saunaravintola leikkaus A-A | 1:50

Ravintolan myyntitiski ja tarjoilualue. 
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Saunaravintola DET - leikkaus B-B | 1:10
Sisäkatto

45x70 mm puurimoitus, 13 mm rako rimojen välissä

upotettu valaisin

kannatinlanka

kannatinjärjestelmä, 
kannatin listat

musta akustoiva levy
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Saunaravintola DET | 1:15
Viherkatto & lasiseinä

tuulettuva lista

silikonitiiviste

lasiseinä

lasiseinän kantava 
rakenne, teräs 
pilarit

lasien kiinnikkeet, 
lasien kiinnitys 
teräsrakenteeseen

Profiloitu 
teräsrakenne, 
lasiseinän 
kantavien 
teräs pilarien 
ankkurointi 
liimapuupalkkiin

liimapuupalkki

sisustusvaneri

Jäykistävä 
teräsrakenne, 
corten-teräs 
pinnoite
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Saunaosaston terassialue.Saunaosaston takkahuone.
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R I N N E M Ö K I T

Mannen vuoren rinteen mökkien sijoittelun olen harkinnut maaston ja näkymien 
perusteella. En halunnut tuoda vuorelle liian montaa mökkiä, jotta paikan tunnelma ei 
kärsisi. Mökkejä on yhteensä seitsemän kappaletta. Olen suunnitellut kolme erilaista 
mökkityyppiä. Jokainen on ulkomuodoltaan erilainen. Lähtökohtaisesti kaikki mökit 
noudattavat samoja periaatteita. Kaikissa toistuu samat materiaalit ja rakenneratkaisut. 
Mökkien julkisivujen muodot sanelevat pohjien tilojen muodostumisen Ensimmäisen 
mökkityypin yhteydessä esittelen tarkemmin mökkien rakenneratkaisut. 

Mökkien on tarkoitus sulautua ympäristöönsä. Veistokselliset muodot ja julkisivumateriaalit 
ovat saaneet vaikutteita Lofoottien kivikoista ja vuorista. Kaikkien mökkien tuvasta aukeaa 
mielettömät näkymät vuorten yli Hauklandin suuntaan. Lasiseinä ja CLT-rakenteet ovat 
yhtä saunaravintolan kanssa. Corten-teräksellä pinnoitetut vinot tukirakenteet ovat kuin 
puiden oksat, joiden välistä voi kurkistaa maailmaan. Sisäänkäynti ovi on myös corten-
terästä. Oven tarkoitus on erottua ja tuoda kontrastia muuten niin tummaan ja karuun 
kivijulkisivuun. Vuoren alhaalta katsottuna mökit ovat kuin lasiset lyhdyt.

Mökki-luonnos.
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Kolme mökkiä sijoittuu Mannen vuoren rinteelle ja toiset neljä Pålhamran kukkulalle. 
Pålhamran kukkula on matala kohta vuorien välissä. Pålhamran ja Klumpan kukkulan 
läpi patikointireitit johtavat Hauklandista Uttakleiviin. Klumpan kukkulaksi sanotaan 
Uttakleivin puoleisen harjun osaa ja Pålhamraniksi kutsutaan Hauklandin puoleisen 
harjun osaa.
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Mökki 1

Mökki 1

Mökki 2Mökki 3

Mökki 2

Mökki 3

Mökit sijoituspiirustus | 1:2000
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Mökki 1

Mökki 2

Mökki 3

Mökit alueleikkaus | 1:1500

Mökki 2

Mökki 3

Mökki 1

Mökki 1
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M Ö K K I  1

Mökki 1 on ensimmäinen ja muotokieletään alkuperäinen versio, josta muut mökkityypit 
ovat variaatioita. 

Mökin päätilana toimii tupa, jossa on ilmava, katosta roikkuva kevyttakka. Tuvan puinen 
kiinteä sohva on pehmustettu patjoin. Sohva toimii makuupaikkana. Sen alle on integroitu 
laatikot, joihin yöpyjät voivat säilöä retkeilytarvikkeita. Sohvan muoto mukailee mökin 
ulkoseinien linjoja.

Mökissä on kuivakäymälä, jonka päälle on sijoitettu parvi. Parvelle pääsee kiipeämään puu-
teräsrakenteisia portaita pitkin. Portaan askelmat ovat puuta, kaide ja tukireunat mustaa 
terästä. Tuvassa sohvan lisäksi on massiivipuupölkkyjä, jotka toivat tuoleina. Niitä voi 
liikutella tilassa vapaasti. 
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   Kerrosala:       23,5 m²

   Huoneistoala:      20 m²

   

   1. Tupa       17,5 m²

   2. Kuivakäymälä     2,5 m²

   3. Parvi

L A A J U U S T I E D O T

Pohjapiirustukset | 1:100 2. krs parvi

1. krs
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Mökki 1 julkisivut | 1:125

Julkisivumateriaalit:

1. Kivijulkisivu, kivipaanu
2. Corten-teräs
3. Lasi kirkas

1.

2.3.

1.

Mökki 1 leikkaus A-A | 1:100
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GSEducationalVersion

10 cm 50 cm25 cm

Mökki 1 leikkaus B-B | 1:50

YP

US

AP

Rakenteet:

YP | yläpohja

- liuskekivilaatta 7-9 mm
 kivet tulee limittää siten, että aina on 
 vähintään kaksi kiveä päällekkäin
- kattoruoteet 33 x 100mm
- tuuletusrimat esim 22 x 50mm
- aluskate bitumikermi
- kantava rakenne, CLT-levy

US | ulkoseinä

- liuskekivilaatta 7-9 mm
 kivet tulee limittää siten, että aina on 
 vähintään kaksi kiveä päällekkäin
- ristikoolaus
 pystyrimat 25 x 50 mm
 vaakarimat 33*100mm.
- kantava rakenne, CLT-levy

AP | alapohja

- CLT-levy
- lämmöneriste, EPS-eriste

Teräspilariperustus

DET | 1:10
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M Ö K K I  2

Mökki 2:n hahmo on telttamainen, jossa sisätilaa rajaavina pintoina ovat lattiaan asti 
ulottuvat kaltevat kattopinnat sekä suuri, maisemaan avautuva lasiseinä. Mökin tilat ovat 
muuten samat kuin mökissä 1, mutta lisänä siinä on hyllytilaa katon ja kuivakäymälän 
välissä. Hyllyt ovat CLT-levyistä tehtyjä ja ne myötäilemään kaltevan kattopinnan muotoja.

Tuvan pehmustetun puusohvan alla on integroidut säilytyslaatikot yöpyjien 
retkeilyvarusteille. Mökin tuvassa on myös katosta roikkuva kevyttakka ja massiiviset 
puupölkkyjakkarat.
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   Kerrosala:       21 m²

   Huoneistoala:      17,5 m²

   

   1. Tupa       15,5 m²

   2. Kuivakäymälä     2 m²

   3. Säilytystila / hyllyt

   4. Parvi

L A A J U U S T I E D O T

Pohjapiirustukset | 1:100 2. krs parvi

1. krs
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Mökki 2 julkisivut | 1:125

Julkisivumateriaalit:

1. Kivijulkisivu, kivipaanu
2. Corten-teräs
3. Lasi kirkas

1.

2.3.

1.
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GSEducationalVersion
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+175,00

+175,98

+176,00

+175,00

+178,22

1 m 3 m 5 m 1 m 3 m 5 m
Mökki 2 leikkaus B-B | 1:100Mökki 2 leikkaus A-A | 1:100
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M Ö K K I  3

Mökin 3 muoto on osittain kolmion mallinen. Sen katto lähtee tuvan lattiatasosta ja 
toimii samalla seinänä. Mökin päätilat ovat samat kuin mökissä 1 ja 2. Erona on eteisessä, 
sisäänkäynnin yhteyteen sijoitettu puinen säilytysarkku. Arkkuun on kätevä säilöä 
polttopuita.

Tuvassa on kaksi erillistä makuupaikkaa. Näiden kummankin pehmustetun puusohvan 
alla on integroidut säilytyslaatikot yöpyjien retkeilyvarusteille. Mökin tuvassa on katosta 
roikkuva kevyttakka ja massiiviset puupölkkyjakkarat. Kuivakäymälän päällä oleva parvitila 
on näistä mökkityypeistä tilavin. 



   Kerrosala:       20 m²

   Huoneistoala:      17 m²

   

   1. Tupa       14 m²

   2. Kuivakäymälä     2,5 m²

   3. Säilytystila / arkku

   4. Parvi

L A A J U U S T I E D O T

Pohjapiirustukset | 1:100 2. krs parvi

1. krs
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Mökki 3 julkisivut | 1:125

Julkisivumateriaalit:

1. Kivijulkisivu, kivipaanu
2. Corten-teräs
3. Lasi kirkas

1.2.3.

1.
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Mökki 3 leikkaus B-B | 1:100Mökki 3 leikkaus A-A | 1:100 Mökki 3 leikkaus B-B | 1:100
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Y H T E E N V E T O

Diplomityöni tekeminen on opettanut minulle paljon. Kaikkein eniten se on opettanut 
minua luottamaan omaan näkemykseeni ja silmääni. Oma kokemus ja tunne Lofootteja 
kohtaan innosti minua koko prosessin ajan. Sama tunne, joka Lofooteilla paikan päällä 
valtasi minut, ei koskaan sammunut. Pystyin eläytymään työhöni suurella tunteella.

Oma työkokemukseni kartuttaminen ja sen tuoma rutiini arkkitehtitoimistossa auttoi 
diplomityössäni paljon. Koen kasvaneeni arkkitehtina ja suunnittelijana merkittävästi. 
Huomasin prosessin aikana myös, kuinka paljon aikaisemmat kurssit olivat jo pohjustaneet 
diplomityötäni. Tuntui kuin palaset olisivat loksahdelleet paikoilleen. Olen löytänyt itseni 
arkkitehtina. Olen huomannut, mitä minulle on tärkeintä omassa suunnittelussani ja 
luomassani arkkitehtuurissani.

Luovana ihmisenä päätiin lopputyössäni toteuttaa haavettani siitä, millaista arkkitehtuuria 
ja elämyksiä haluaisin ihmisille tarjota. Jostain syystä koen Norjan ja monet norjalaisten 
arkkitehtitoimistojen sekä arkkitehtien suunnitelmien vetävän minua puoleensa. Tämä on 
vaikuttanut diplomityöni suunnitteluprosessiin ja olen itse tyytyväinen lopputulokseen.

4 .  L O P U K S I
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Sijoituspiirustus | 1:7000

Saunaravintola & rinnemökit 
Norjan Lofooteil le

Suunnitelmapainoitteisen diplomityöni aiheena on saunaravintola Norjan 
Lofooteille. Saunaravintolan olen sijoittanut kauniille Hauklandin rannalle, joka 
on suosittu turistikohde. Hauklandin ranta on yksi tunnetuimmista rannoista 
Lofooteilla. Saunaravintolan lisäksi olen diplomityöhöni sisällyttänyt veistoksellisia 
mökkejä Mannen vuoren rinteille. Mannen vuori sijaitsee Hauklandin ja Uttakleivin 
rantojen välissä. Näitä rantoja yhdistää Mannen vuoren läpi kulkeva tunneli, Veggen 
vuoren kärkeä myöten kulkeva rantatie sekä patikointireitti vuoren yli. Korkeilla 
lasiseinillä varustetut mökit sijoittuvat patikointireitin varrelle. Mökkien näköalat 
avautuvat vuoren rinteeltä etelän suuntaan kehystäen vuori- ja merimaiseman 
taideteoksekseen.

Diplomityöni taustalla on vahva oma kokemus Lofooteista paikan päällä. Työssäni 
analysoin kokemusta niin omasta kuin erilaisten ihmistyyppien näkökulmasta. Olen 
keskittynyt työssäni tiloihin osana maisemaa ja miten ihmiset ne kokevat. Syvennyn 
saunaravintolan ja mökkien rakenne- ja materiaaliratkaisuihin. Diplomityöni on 
minun ajatukseni, kuinka kehittäisin Hauklandin rannan tarjontaa turisteille siten, 
että luonto on kuitenkin pääosassa. Tavoitteenani on, että luonto ja arkkitehtuuri 
ovat osa toisiaan.
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S I J A I N T I

Lofoottien saariryhmä sijaitsee Pohjois-Norjassa napapiirin pohjoispuolella. 
Se koostuu seitsemästä pääsaaresta vuonoineen ja kapeineen salmineen 
saarien välissä. Lofoottien saaria yhdistävät sillat ja valtatie E10, joka kulkee 
läpi saaristoryhmän päättyen myös Lofooteille kylään Å i Lofoteniin. Å on 
vanha, perinteinen kalastajakylä Moskenesøyalla Moskenesin kunnassa ja 
on E10 valtatien päätepiste.

Hauklandin ranta sijaitsee Vestvågøyn kunnan ulkoreunassa noin vartin 
ajomatkan päässä Leknesin keskustasta. Hauklandin alue tunnetaan yhdestä 
Norjan kauneimmista rannoista ja Vestvågøyn paikalliset ovat pitäneet tätä 
jo vuosia yhtenä suosikkipaikoistaan aurinkoisina päivinä. Turistit käyttävät 
usein rantaa ja pysäköintialuetta lähtökohtana retkille ympäri Veggeniä, 
Mannenia tai Himmeltindeniä.

Valitsin diplomitöni kohteeksi Lofoottien Hauklandin, koska paikan 
luontokokemus oli tehnyt minuun lähtemättömän vaikutuksen. 
Hauklandin ranta on suosittu matkailukohde, joka hyötyisi palvelutarjonnan 
parantamisesta ja alueen selkeyttämisestä. Ajatus vuorelle sijoitettavista 
mökeistä heräsi kiivettyäni Mannenin rinteille ja nähtyäni ne satumaiset 
maisemat. Olin myös törmännyt aikaisemmin mökkeihin ja alppimajoihin, 
jotka oli lennätetty helikopterille paikoilleen kokonaisina moduleina.. 
Ajatus oli siis jo kypsynyt alitajunnassani ennen matkaani Lofooteille.

T A V O I T T E E T

Suunnitelmani tavoitteena on kehittää ja selkeyttää Hauklandin rannan 
toimintaa. Rannan parkkialue oli sekava ja ahdas. Saunaravintolan 
parkkialuejärjestelyiden on tarkoitus tuoda tähän ongelmaan ratkaisu. 
Parkkipaikkoja suunnitelmassani on reilusti enemmän kuin nykyhetkellä. 
Parkkialueesta tulee yhtenäinen ja se mukailee Hauklandiin ja Uttakleiviin 
johtavaa tielinjausta. 

Saunaravintola tuo saniteettitiloihin parannuksen. Lisäksi ajatuksena on 
nykyisen wc-rakennuksen purkaminen ja sen tilalle rakennettaisiin uusi, 
nykyisiä standardeja noudattava käymälärakennus. Wc-rakennuksen

uudistamisen yhteydessä uusittaisiin vanhat jätevesi- ja vesijohtolinjat. 
Diplomityössäni en ole suunnitellut käymälärakennusta. Saunaravintolaa 
ei voida pitää kellon ympäri auki ilman työntekijää, joten uudistettu 
käymälärakennus palvelee vierailijoita muinakin aikoina. 

Hauklandin rannan ollessa yksi Lofoottien suosituimmista kohteista 
on vierailijoille hyvä tarjota elämyksiä. Saunaravintola korvaisi nykyisen 
pienen kesäajan konttikahvilan ja sen kesäaktiviteettien välinevuokraamon. 
Välinevuokraamon toiminta voisi jatkua saunaravintolan tiloissa. 
Terassialueella voi vapaasti oleskella ja lämmitellä nuotion äärellä. 

Saunaosaston suihkutilat ja saunat mahdollistavat peseytymisen, joka 
ei aiemmin sisältynyt alueen palvelutarjontaan. Takkahuoneen ja 
lämminvesialtaissa pääsee rentoutumaan ja nauttimaan maisemista ja 
yhdessäolosta. Saunaravintolan tarkoitus on tuoda palvelut kaikkien 
ihmisten ulottuville, niin vierailijoille kuin paikallisillekin. 
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T I L A O H J E L M A

1.  Keittiö (sis. kylmiön ja kuivavar.)        44 m²
1. a  Kylmiö               3 m²
1. b  Kuivavarasto             3 m²
2.  Myyntitiski / tarjoilu / saunaosaston vastaanotto   82 m²
3.  Aula                36 m²
4.  Ravintolasali              209 m²
5.  Tuulikaappi              9,5 m²
6.  Ravintolan wc-tilat            52 m²
6. a  Esteetön wc              5 m²
6. b wc / naiset              17,5 m²
6. c  wc / miehet              17,5 m²
7.  Siivous               5 m²
8.  Suihkutilat / miehet
  - suihku               16 m²
  - pukuhuone              17,5 m²
  - wc                2,5 m²
9.  Tekninen tila              26 m²
10.  Varasto               6 m²
11.  Suihkutilat / naiset
  - suihku               16 m²
  - pukuhuone              17,5 m²
  - wc                2,5 m²
12.  Käytävät               58,5 m²
13.  Takkahuone              40 m²
14.  Sauna / yleinen             21,5 m²
15.  Sauna / yksityinen            17,5 m²
16.  Saunaosaston terassi / vilvoittelu 
17.  Tulisija
18.  Lämminvesiallas
19.  Ravintolan terassi
20.  Pääsisäänkäynti
21.  Sisäänkäynti keittiö
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Saunaravintola

Haukland Beach

Saunaravintola pohjapiirustus | 1:500

   Bruttoala:       730 m²

   Kerrosala:       701 m²

   Huoneistoala:     673 m²

    - Ravintolaosa:    442 m²
    - Saunaosasto:    231 m²

L A A J U U S T I E D O T

Saunaravintola pohjapiirustus | 1:125

S A U N A R A V I N T O L A

Saunaravintola jakautuu kahteen osaan: ravintolaan ja saunaosastoon. 
Ravintolan myyntitiskillä palvellaan saunaosastonkin asiakkaita. Muutoin 
saunaosaston tilat ovat rauhoitettu erilleen rakennuksen ravintolapuolesta. 
Saunaravintola palvelee niin paikallisia kuin turisteja. 

Ravintolaosaan kuuluvat palvelutiski ja sen tarjoilutasot sisältävä alue, 
keittiö, ravintolasali, siivoushuone ja wc-tilat sisältäen yhden esteettömän 
wc:n. Saunaosastoon kuuluvat takkahuone, varasto, kaksi saunaa sekä 
erilliset suihkutilat naisille että miehille sisältäen suihkut, pukuhuoneen ja 
wc:n. Tekninen tila sijaitsee suihkutilojen välissä ja sinne kulku tapahtuu 
ulkokautta. Saunat ovat jaettu yleiseen ja yksityiseen saunaan, joista pääsee 
vilvoittelemaan ulos terassille. Yleinen sauna on aukioloaikoina kaikkien 
käytettävissä. Yksityisen saunan saa varata omaan käyttöönsä, jolloin saa 
esimerkiksi kaveriporukalla nauttia löylyistä.

Saunaravintolaa ympäröi koko rakennuksen kiertävä terassi. Rakennus ja sen 
terassit on porrastettu mukailemaan maastoa. Terassin porrastus erottelee 
ulkoilmaan erilaisia tiloja. Saunaosaston terassialue on selvästi erillään 
ravintolan terassista. Tarkoitus on ollut luoda saunaosastolle rauhallinen ja 
hieman yksityisempi terassialue. Saunaosaston ja ravintolan terassin välinen 
luiska antaa suojaa lämminvesialtaassa kylpeville. Terasseille on sijoitettu 
tulisijoja, joiden ääressä voi nauttia tulen lämmöstä ja kauniista maisemista.

 

Olen suunnitellut saunaravintolan liikuntarajoitteiset huomioon ottaen. 
Sekä sisä- että ulkotiloissa kiertää luiskat mahdollistaen esteettömän kulun 
joka puolelle rakennusta. Luiskat ja portaat ovat osa arkkitehtuuria ja ne 
mukailevat rakennuksen muotoja. Rakennuksen ravintolasali on porrastettu 
alemmaksi kuin muu rakennuksesta. Portaita laskeuduttaessa tila avautuu 
dramaattiseti rannalle. Samalla porrastus rauhoittaa alueen omaksi tilakseen. 

Saunaravintolan olen sijoittanut rantaviivan suuntaisesti. Sen lasiseinät 
avautuvat vuori ja merimaisemaan. Parkkialueella on 103 autopaikkaa, 
joista viisi on esteettömiä. Parkkialue on Hauklandiin johtavan tien 
suuntaisesti rakennuksen itäpuolella. Parkkialueelle on kerätty isoja kiviä 
rakennuspaikalta. Nämä kivenmurikat ovat osa paikan tunnelmaa. Isoja 
ja pieniä kiviä voi nähdä pitkin rantaa. Rakennuksen huoltoajo on otettu 
huomioon jättämällä enemmän tilaa rakennuksen, kivi- ja parkkialueen 
väliin.

Rakennuksen olen sijoittanut olemassa olevalle nurmialueelle. Koin sen 
luontevaksi paikaksi niin rannan että parkkipaikan toiminnan kannalta. En 
myöskään halunnut kajota kauniin valkoiseen rantahiekkaan. Valtamereltä 
puhaltava tuuli ja myrskyjen aiheuttamat aallot saattavat nousta 
rantahietikolle, jolloin rakennuskaan ei olisi turvallisella paikalla liian lähellä 
rantaviivaa. 

Saunaravintola & rinnemökit Norjan Lofooteil le - Diplomit yö - Ida Hoskari - Oulun yliopisto - Arkkitehtuurin yksikkö - Ohjaaja: Aulikki Herneoja - 1.11.2022  5 / 12

Julkisivu lounaaseen | 1:200Julkisivu luoteeseen | 1:200

Julkisivumateriaalit:

1. Viherkatto
2. Lehtikuusi, käsittelemätön | ulkoseinä
3. Lehtikuusi, käsittelemätön | terassi
4. Lasi kirkas
5. Lasi, ulkopinnassa peililasi
6. Corten-teräs
7. Terästukirakenne, corten-teräs pinnoite
8. Lehtikuusi säleikkö, käsittelemätön

7.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Julkisivu koilliseen | 1:200Julkisivu kaakkoon | 1:200

1.

2.
3.

4.

6.

6. 6.

1.

1.

2. 2.

3.
3. 4.5.5.

8.

Diplomityöni rakennusten on tarkoitus olla kestäviä, ympäristöystävällisiä 
ja toimia tasapainossa ympäristönsä kanssa. Saunaravintolan ulkomuoto 
mukailee Lofoottien alppimaisia vuoria. Rakennuksen tarkoituksena on 
kuitenkin erottua maisemastaan, mutta sitä kunnioittaen. Julkisivumateriaalit 
ovat luonnonmukaisia ja kestäviä. 

Saunaravintolan viherkatolla on useita tehtäviä. Se sulauttaa rakennuksen 
osaksi ympäristöään. Se toimii hulevesien hallinnassa, sillä viherkatot 
käyttävät sadevettä, jolloin viemärijärjestelmät säästyvät hulevesien 
rasitukselta. Viherkatto poistaa ympäristön epäpuhtauksia sitoen itseensä 
hiilidioksidia ilmakehästä. Se kykenee myös vaimentamään sisätiloihin 
kantautuvia katon ääniä. Norjassa tulee vastaan paljon viherkattoisia taloja. 
Saunaravintolan viherkatto on siis osa Norjan rakennusperintöä. 

Hauklandin rannalla sääolosuhteet voivat olla ankarat sen merellisen 
ympäristön vuoksi. Tällöin julkisivujen säärasitukset ovat huomattavat. 
Saunaravintolan puujulkisivuksi valitsin luonnollisesti harmautuvan siperian 
lehtikuusen. Se on luontaisilta ominaisuuksiltaan rakennusmateriaalina 
erittäin kestävä. Lehtikuusi sisältää luonnon omia suoja-aineita, kuten 
mineraaleja, hartseja ja pihkaa. Materiaalina se kestää maasta irti asennettuna 
huoltovapaana useita vuosikymmeniä. Lehtikuusi kestää UV-säteilyn ja 
kosteuden rasitusta hyvin. Mitä paksumpaa materiaalia ulkoverhoukseen 
käytetään, sen paremmin ajan saatossa materiaali kestää. 

Lehtikuusen solurakenne on muista puulajeista poikkeava ja tiukkasyinen. 
Sen rakenteeseen ei imeydy kosteus samalla tavalla kuin esimerkiksi 
mäntyyn. Voimakkaasti kehittyneet sydän- ja kesäpuuosa ovat lehtikuusen 
tunnusomaisia piirteitä. Sydänpuu erottuu selkeästi vaaleasta pintapuusta.

Saunaravintolan lehtikuusiverhouksella halusin kestävyyden lisäksi tuoda 
luonnollisen ilmeen julkisivulle. Mielenkiintoa julkisivun laudoitukseen 
tuo sen vinoon ladonta. Corten-terästä esiintyy hillitysti niin julkisivuissa 
kuin sisätiloissa. Se tuo pientä kontrastia hillityille ja luonnonmukaisille 
materiaaleille.

Julkisivujen lehtikuusiverhous jatkuu terassin, portaiden ja luiskien 
materiaalina. Poikkeuksena on pääsisäänkäynnin puoleinen luiska, joka on 
corten-terästä. 
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Ravintola

Saunaravintola leikkaus A-A | 1:100

Takkahuone Saunat
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Ravintolan myyntitiski & tarjoilualue.Ravintolasali.

Ravintolasali.

Ravintolasali
Keittiö Myynti / tarjoiluPääsisäänkäynti

Terassi rannan puolella

Saunaravintola leikkaus B-B | 1:100
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Saunaosaston takkahuone.Saunaosaston terassialue.

Sauna.
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GSEducationalVersion

B

B

10 cm 100 cm50 cm

YP | yläpohja

- kasvillisuus
- kasvualusta, kattomulta / turvelevy
- salaojalevy
-  suodatinkangas
-  salaojalevy
-  juurisuojattu kumibitumikermi
-  kumibitumikermit
-  OSB-levy 18 mm
-  tuuletusrako 200 mm, kattokannattajat
-  tuulensuojapintainen kivivilla 50 mm
-  lämmöneristys 500 mm, kivivilla, kertopuupalkit
-  ilmansulkupaperi
-  koolaus
-  alakaton kannatinjärjestelmä
-  musta akustoiva levy
-  alakattoverhous, puurimoitus 45x70 mm, 
 13 mm rako rimojen välissä

US | ulkoseinä yleensä

-  pystyulkoverhous UTS, lehtikuusi, 28x80 mm
-  ristikoolaus 2 x 25x50 mm
-  kantava rakenne, CLT-massiivipuuelementti

AP | alapohja

- teräsbetonilaatta, kiillotettu pinta,
 lattialämmitys
- suodatinkangas
- lämmöneriste polystyreeni 100 mm,
 reunoilla 1 m:n alueella 200 mm
- tasaushiekka 20 mm
-  suodatinkangas
- salaojituskerros > 300 mm,
 koneellisesti tiivistetty sepelitäyttö ø 6-12 mm
- perusmaa

R A K E N T E E T

YP
US

AP

Lasiseinä

Saunaravintola leikkaus A-A | 1:50

tuulettuva lista

silikonitiiviste

lasiseinä

lasiseinän 
kantava 
rakenne, teräs 
pilarit

lasien kiinnikkeet, 
lasien kiinnitys 
teräsrakenteeseen

Profiloitu 
teräsrakenne, 
lasiseinän kantavien 
teräs pilarien 
ankkurointi 
liimapuupalkkiin

liimapuupalkki

sisustusvaneri

Jäykistävä 
teräsrakenne, 
corten-teräs 
pinnoite

Saunaravintola DET | 1:10
Viherkatto & lasiseinä

Saunaravintola DET - leikkaus B-B | 1:10
Sisäkatto

45x70 mm puurimoitus, 13 mm rako rimojen välissä

upotettu valaisin

kannatinlanka

kannatinjärjestelmä, 
kannatin listat

musta akustoiva levy
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Seinärakenteina suunnitelmani rakennuksissa toimii CLT eli ristiinliimattu 
massiivipuulevy. CLT-levyjen sekä sisäkaton puurimoituksen tarkoituksena 
suunnitelmassani on tuoda tiloihin lämpöä, kodikkuutta ja puun luonnollista 
kauneutta. 

Saunaravintolan isojen lasiseinien tarkoituksena on maksimoida luonnonvalo 
sisätiloissa. Lasiseinien ansiosta maisemat tulvivat sisälle. Saunoista avautuu 
esteettömät näkymät suoraan vuoristoiseen merimaisemaan. Lasiseinien 
auringonsuojalasi estää sisätiloja lämpenemästä auringonpaisteella. 
Auringonsuoja pinta tehdään lasin polttovaiheessa. Pinta on suojassa 
lämpöelementin sisällä. Ulkoa katsottuna lasijulkisivuista heijastuu 
rakennusta ympäröivä luonto. Rakennus sulautuu ympäristöönsä ja huokuu 
keveyttä. Teräksiset, corten-teräksellä pinnoitetut, jäykistävät lasiseinien 
rakenteet ovat osa arkkitehtuuria.

GSEducationalVersion

+161,85

+160,00

+164,07

+164,46

+161,80

+160,00

+168,69 +168,69

+164,46

+164,00

+165,15

+161,80

+160,00

+168,69

+165,15

+164,00

+161,85

+164,46

+168,80

+165,15

10 cm 50 cm25 cm
1 m 2,5 m 5 m

1 m 3 m 5 m

Mökki 1 julkisivut | 1:100

Mökki 1 pohjapiirustukset | 1:100

1. krs 2. krs parvi

3.
2.

Mökki 1 leikkaus A-A | 1:100

YP | yläpohja

- liuskekivilaatta 7-9 mm
 kivet tulee limittää siten, että aina on 
 vähintään kaksi kiveä päällekkäin
- kattoruoteet 33 x 100mm
- tuuletusrimat esim 22 x 50mm
- aluskate bitumikermi
- kantava rakenne, CLT-levy

YP

US

AP

AP | alapohja

- CLT-levy
- lämmöneriste, EPS-eriste

Teräspilariperustus

US | ulkoseinä

- liuskekivilaatta 7-9 mm
 kivet tulee limittää siten, että aina on 
 vähintään kaksi kiveä päällekkäin
- ristikoolaus
 pystyrimat 25 x 50 mm
 vaakarimat 33*100mm.
- kantava rakenne, CLT-levy

GSEducationalVersion

+161,85

+160,00

+164,07

+164,46

+161,80

+160,00

+168,69 +168,69

+164,46

+164,00

+165,15

+161,80

+160,00

+168,69

+165,15

+164,00

+161,85

+164,46

+168,80

+165,15

10 cm 50 cm25 cm
1 m 2,5 m 5 m

1 m 3 m 5 m

Mökki 1 leikkaus B-B | 1:50DET | 1:10

1.

1.

Julkisivumateriaalit:

Kerrosala:      23,5 m²

Huoneistoala:    20 m²

1. Tupa      17,5 m²

2. Kuivakäymälä   2,5 m²

3. Parvi

Laajuustiedot

1. Kivijulkisivu, kivipaanu
2. Corten-teräs
3. Lasi kirkas

Rakenteet:

M ö k k i  1
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R I N N E M Ö K I T

Mannen vuoren rinteen mökkien sijoittelun olen harkinnut maaston ja näkymien 
perusteella. En halunnut tuoda vuorelle liian montaa mökkiä, jotta paikan tunnelma 
ei kärsisi. Mökkejä on yhteensä seitsemän kappaletta. Olen suunnitellut kolme 
erilaista mökkityyppiä. Jokainen on ulkomuodoltaan erilainen. Lähtökohtaisesti 
kaikki mökit noudattavat samoja periaatteita. Kaikissa toistuu samat materiaalit 
ja rakenneratkaisut. Mökkien julkisivujen muodot sanelevat pohjien tilojen 
muodostumisen Ensimmäisen mökkityypin yhteydessä esittelen tarkemmin 
mökkien rakenneratkaisut. 

M ö k k i  1

Mökki 1 on ensimmäinen ja muotokieletään alkuperäinen versio, josta muut 
mökkityypit ovat variaatioita. 

Mökin päätilana toimii tupa, jossa on ilmava, katosta roikkuva kevyttakka. Tuvan 
puinen kiinteä sohva on pehmustettu patjoin. Sohva toimii makuupaikkana. Sen 
alle on integroitu laatikot, joihin yöpyjät voivat säilöä retkeilytarvikkeita. Sohvan 
muoto mukailee mökin ulkoseinien linjoja.

Mökissä on kuivakäymälä, jonka päälle on sijoitettu parvi. Parvelle pääsee 
kiipeämään puu-teräsrakenteisia portaita pitkin. Portaan askelmat ovat puuta, 
kaide ja tukireunat mustaa terästä. Tuvassa sohvan lisäksi on massiivipuupölkkyjä, 
jotka toivat tuoleina. Niitä voi liikutella tilassa vapaasti. 
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Mökki 1 julkisivut | 1:100

1. krs

2. krs parvi

Julkisivumateriaalit:

3.
2.

1.

1.

Mökki 2 leikkaus A-A | 1:100

Mökki 1 pohjapiirustukset | 1:100

Mökki 2 leikkaus B-B | 1:100

Kerrosala:       21 m²

Huoneistoala:     17,5 m²

1. Tupa       15,5 m²

2. Kuivakäymälä    2 m²

3. Säilytystila / hyllyt

4. Parvi

Laajuustiedot

1. Kivijulkisivu, kivipaanu
2. Corten-teräs
3. Lasi kirkas

M ö k k i  2

Kivijulkisivuissa käytetään liuskekiveä, jolla on erittäin pieni hiilijalanjälki. 
Pitkän elinkaarensa ansiosta kiven käyttöikä on yli 100 vuotta. Tämä 
lisää julkisivumateriaalin ekologisuutta. Kivien kierrätettävyys on hyvä ja 
poistetusta käytetyt kivet voidaan hyödyntää sellaisenaan. 

Tuulettuva luonnonkivijulkisivun rakenne kestää vuoriston ankarat sääolot. 
Vedenimukyky kivellä on alle 0,3 %, joten rakenne ei ime kosteutta. Rakenne 
kuivuu hyvin kivien mekaanisen kiinnityksen ansiosta. Kivien taakse jää 
tuulettuva ilmatila. Tumma kivijulkisivu siirtää tehokkaasti auringonsäteet 
rakennuksen runkoon kylminä vuoden aikoina. Kesällä taas tuulettuvasta 
julkisivusta on hyötyä, sillä tuuletusraon hormiefekti viilentää rakennusta.

Mökkien ala- ja yläpohja sekä seinät ovat ympäriinsä CLT-levyä. Valitsin tämän 
puisen monikerrosrakenteen samoista syistä kuin saunaravintolallekin: sen 
esteettisen kauneuden, kestävyyden ja lämmöneristävyyden takia. Mökkien 
rakenne on yksinkertainen ja vuorelle helikopterilla kuljetettavissa. Mökit 
ovat ankkuroitu lujasti maahan teräksisin pilarein, niin että maaperä 
vaurioituu mahdollisimman vähän.

M ö k k i  2

Mökki 2:n hahmo on telttamainen, jossa sisätilaa rajaavina pintoina ovat 
lattiaan asti ulottuvat kaltevat kattopinnat sekä suuri, maisemaan avautuva 
lasiseinä. Mökin tilat ovat muuten samat kuin mökissä 1, mutta lisänä siinä 
on hyllytilaa katon ja kuivakäymälän välissä. Hyllyt ovat CLT-levyistä tehtyjä 
ja ne myötäilemään kaltevan kattopinnan muotoja.

Tuvan pehmustetun puusohvan alla on integroidut säilytyslaatikot yöpyjien 
retkeilyvarusteille. Mökin tuvassa on myös katosta roikkuva kevyttakka ja 
massiiviset puupölkkyjakkarat.
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Mökkien on tarkoitus sulautua ympäristöönsä. Veistokselliset muodot 
ja julkisivumateriaalit ovat saaneet vaikutteita Lofoottien kivikoista ja 
vuorista. Kaikkien mökkien tuvasta aukeaa mielettömät näkymät vuorten yli 
Hauklandin suuntaan. Lasiseinä ja CLT-rakenteet ovat yhtä saunaravintolan 
kanssa. Corten-teräksellä pinnoitetut vinot tukirakenteet ovat kuin puiden 
oksat, joiden välistä voi kurkistaa maailmaan. Sisäänkäynti ovi on myös 
corten-terästä. Oven tarkoitus on erottua ja tuoda kontrastia muuten niin 
tummaan ja karuun kivijulkisivuun. Vuoren alhaalta katsottuna mökit ovat 
kuin lasiset lyhdyt.

Mannen vuoren rinteille sijoitettavien mökkien tavoitteena on tarjota 
sellaisia elämyksiä vuorella, mitkä eivät ole tällä hetkellä mahdollisia. Teltan 
pystyttäminen vuoren rinteille on haastavaa kallioisen maaperän vuoksi. 
Mökit tarjoavat mahdollisuuden nauttia Mannen vuoren tarjoamista 
näköaloista pidempään. Illan pimeyttä ei tarvitse kiirehtiä karkuun, vaan 
retkeilijät voivat rauhassa asettua aloilleen mökkiin. Aamulla saa herätä 
suojaisessa mökissä kauniin maiseman äärellä. 

Haastavan sijainnin takia mökit ovat ovat luonteeltaan pelkistettyjä suojia. 
Tavoitteeni on kunnioittaa vuoriympäristöä ja sen maaperää. Viemäröintejä 
tai vesijohtolinjoja ei ole. Sähkön saannin voisi toteuttaa aurinkopaneelein, 
mutta halusin mökkiolosuhteiden muistuttavan kuitenkin telttailua. 
Kevyttakka tarjoaa lämpöä ja tunnelmallista valoa.

Vuorilla olosuhteet ovat haastavat niin maaston kuin ilmastonkin puolesta. 
Julkisivun on kestettävä ankaria olosuhteita. Mökkien julkisivumateriaaliksi 
valikoitui luonnonkivestä tehty paanurakenne. Luonnonkivijulkisivu on 
kestävä, kaunis ja ekologinen. Luonnonkivi jäljittelee Lofoottien kallioita 
ja niiden värimaailmaa. Mökkien tavoitteena on olla ulkomuodoltaan 
lohkaremaisia veistoksia vuoren rinteellä. Niiden tarkoitus on sulautua 
ympäristöönsä. 

Mökki 3 leikkaus A-A | 1:100 Mökki 3 leikkaus B-B | 1:100

1. krs 2. krs parvi

Mökki 1 pohjapiirustukset | 1:100

Mökki 1 julkisivut | 1:100

3. 2.1. 1.

Julkisivumateriaalit:

1. Kivijulkisivu, kivipaanu
2. Corten-teräs
3. Lasi kirkas

Kerrosala:       20 m²

Huoneistoala:     17 m²

1. Tupa       14 m²

2. Kuivakäymälä    2,5 m²

3. Säilytystila / arkku

4. Parvi

Laajuustiedot

M ö k k i  3

Mökin 3 muoto on osittain kolmion mallinen. Sen katto lähtee tuvan lattiatasosta 
ja toimii samalla seinänä. Mökin päätilat ovat samat kuin mökissä 1 ja 2. Erona on 
eteisessä, sisäänkäynnin yhteyteen sijoitettu puinen säilytysarkku. Arkkuun on 
kätevä säilöä polttopuita.

Tuvassa on kaksi erillistä makuupaikkaa. Näiden kummankin pehmustetun 
puusohvan alla on integroidut säilytyslaatikot yöpyjien retkeilyvarusteille. 
Mökin tuvassa on katosta roikkuva kevyttakka ja massiiviset puupölkkyjakkarat. 
Kuivakäymälän päällä oleva parvitila on näistä mökkityypeistä tilavin. 
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Mökki 2
Mökki 3

Yllä:
Mökit sijoituspiirustus| 1:1250

Mökki 1

Mökki 1

Mökki 3

Mökki 2

Mökki 1

Alla:
Mökit alueleikkaus | 1:1100

Mökki 1
Mökki 2

Mökki 3

Mökki 1

Mökki 3

Mökki 2

Mökki 1
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Lomtjønna

Solstadvatnet

Pålhamran

Klumpan

Mannen
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