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Vuodenaikana talvi koetaan usein negatiivisena: kylmä ilma, sankka lumisade ja pitkä pimeän aika eivät 
kuulosta houkuttelevilta. Talvessa on kuitenkin paljon potentiaalia, mikäli se vain osataan hyödyntää. Kun 
talven olosuhteita käytetään arkkitehtisuunnittelun lähtötekijöinä ja sen hyviä puolia korostetaan, voidaan 
talvi kääntää positiiviseksi.  

Diplomityöni ”Kide - talvi suunnittelun lähtökohtana” on kaksiosainen. Ensimmäinen osa eli selostusosa 
perehtyy bioklimaattiseen suunnitteluun yleisellä tasolla. Sen jälkeen työ syventyy talven käsitteeseen sekä 
erilaisiin talvisuunnittelun keinoihin. Suunnitteluratkaisuja pohditaan pääasiassa rakennussuunnittelun 
näkökulmasta ja pientalon mittakaavassa. Yleisestä pohjoisen pallon puoliskon tarkastelusta edetään 
lopulta rakennussuunnitelmaan Levin Utsuvaaraan. 

Suunnitelmassa on käytetty lähtökohtana talven olosuhteita ja hyödynnetty sen luomia puitteita. 
Rakennuspaikan ilmasto- ja ympäristöolosuhteet ovat asettaneet raamit suunnitelman konseptille. 
Lopputuloksena on mittakaavaltaan ja muotokieleltään Utsuvaaraan sopeutuva loma-asunto, johon on 
tuotu kuitenkin hieman perinteisestä arkkitehtuurista poikkeavaa ilmettä, ilmastolähtöisen suunnittelun 
ehdoilla. Rakennus korostaa talven ainutlaatuisia ominaisuuksia ja minimoi sen haitat arkkitehtonisin 
keinoin. 
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ABSTRACT

Winter is often experinced  as negative: cold climate, blizzards and long darkness don’t attract people. 
However, winter has also a lot of potential, if you only know how to utilize it. When winter conditions are 
the base for designing and its good aspects are highlighted, winter can be turned into a positive through 
means of architecture. 

My master’s thesis ”Kide - winter as the base for designing” has two parts. The first part introduces 
bioclimatic planning on a general level. After that, the work enter into the idea of winter and various 
methods for winter designing. Design solutions mainly focus on building design and the scale is for 
small residental buildings. From the extent of the northern hemisphere, the work finally proceed to the 
architectural design plan for Utsuvaara in Levi. 

The plan has used winter conditions as the base for designing. The climatic and environmental conditions 
of the site have set the frames for the consept of the plan. The result is an apartment that integrates to 
Utsuvaara, but has a design which differs from the traditional architecture, under the terms of climate-
oriented design. The building highlights the unique qualities of winter and minimizes its disadvantages 
through architectural means. 
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Number of pages: 133
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Boards: 4
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ALUKSI

Kävin helmikuussa 2021 ensimmäistä kertaa Utsuvaarassa. Paikassa oli jotain lumoavaa: tyyni sää, 
upean värinen taivas ja tykkylumen verhoamat puut viehättivät minua. Talvi loi paikalle henkeäsalpaavat 
olosuhteet. Palasin 2022 ja sain idean, että haluaisin suunnitella diplomityöni tänne. Halusin tutkia 
tarkemmin, kuinka voidaan luoda laadukasta arkkitehtuuria hyödyntäen talven kiehtovia ominaisuuksia.

Oulun Yliopisto on maailman pohjoisin arkkitehtikoulu - ilmastolähtöisen suunnittelun ja etenkin 
talvisuunnittelun pitäisi olla kantava voimavaramme. Bioklimaattista arkkitehtuuria opiskelemalla voisimme 
hyödyntää pohjoista ilmastoamme ja ympäristöämme arkkitehtuurissa aivan uudenlaisella tavalla. 
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1. BIOKLIMAATTINEN ARKKITEHTUURI

17

Ilmastolla, ympäristöllä ja myös päivittäin vaihtuvalla säällä on voimakas vaikutus ihmiseen. 
Lämpötasapainon säilyttämistä pidetään tärkeänä ja se hallitsee käyttäytymistä. Ihmiset etsivät sopivia 
olosuhteita ja yrittävät pukeutua saavuttaakseen lämpötasapainon. Ihmiset myös välttävät tekemästä 
asioita, joita sää estää, kuten sateisella säällä vältetään kastumista ja pysytellään mieluummin sisätiloissa. 
Myös valon määrään reagoidaan ja se saa joko hyvälle tai huonolle tuulelle. Sään vaikutus käyttäytymiseen 
on usein alitajuista, mutta se näkyy kaikessa tekemisissämme. (Kuismanen, 2008)
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Ilmastolla tarkoitetaan vähintään muutaman vuosikymmenen mittaisella aikavälillä ilmenneitä ilmakehän 
keskimääräisiä lämpö-, sade-, pilvisyys- ja tuuliolosuhteita. Paikallisilmasto on kaupungin tai kaupungin 
osan ilmasto, johon vaikuttavat alueellisen suurilmaston lisäksi esimerkiksi pinnanmuodot ja rakennukset. 
Mikroilmastolla eli pienilmastolla kuvataan muutaman metrin etäisyydellä maanpinnasta vallitsevaa 
ilmastoa, joka on ihmisen koettavissa. (RT 103169, 2019)

Ympäristö muodostaa monimutkaisen keskinäisten riippuvuuksien verkoston, jonka ymmärtäminen 
muodostaa bioklimaattisen arkkitehtuurin perustan (Kuismanen, Wahlgren, 2009). Erilaiset ympäristön 
olosuhteet, kuten maaston pinnanmuodot, kasvillisuus, vesipinnat, rakennukset ja rakenteet vaikuttavat 
alueen mikroilmaston muodostumiseen, joka voi poiketa suurestikin alueen suur- ja paikallisilmaston 
olosuhteista (RT 103169, 2019). Esimerkiksi olosuhde-erot metsäisen laakson ja avoimen kukkulan välillä 
voivat olla huomattavia.

Kun näitä ilmaston ja ympäristön luomia vaikutteita ei oteta huomioon suunnittelutyössä, vaikutukset 
ovat usein kielteiset, etenkin talvella. Sisäympäristöjen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen tarvitaan 
enemmän energiaa ja puutteellisesti suunniteltu ulkoympäristö vaatii enemmän huolto- ja korjaustoimia. 
Puutteellinen suunnittelu johtaa negatiivisiin kokemuksiin ja ihmiset vetäytyvät sisätiloihin pakoon 
epämukavaa talviympäristöä. Tällainen eristäytyminen luo entisestään negatiivisia tunteita ilmastoa 
kohtaan. (Prince George, 1999)

1.1 Ilmasto ja ympäristö

Kuva 4 ja 5. Kun ilmastoa ei oteta huomioon suunnittelussa, talviympäristö voi muuttua epäkäytännölliseksi.
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1.2 Bioklimaattinen suunnittelu

Bioklimaattisessa ajattelutavassa huomioidaan rakennuspaikan ilmastolliset ja ympäristölliset olosuhteet. 
Ilmaston negatiivisia vaikutuksia vähennetään, samalla kun positiivisia korostetaan ja hyödynnetään 
kaikissa suunnitteluvaiheissa, aina rakennuspaikan valinnasta rakennuksen suunnitteluun asti. (Oikarinen, 
2013)

Bioklimaattiset periaatteet ovat universaaleja ja kunkin paikan olosuhteet määrittävät kuinka periaatteita 
käytetään: pohjoisessa korostuvat auringonvalon ja lämmön hyödyntäminen, kun lämpimissä maissa 
viilentävä tuuli voi olla haluttu ominaisuus. Periaatteet pyrkivät vähentämään teknologiaa, sekä sisä- 
että ulkotilan lämpöviihtyvyyden saavuttamisessa hyödyntämällä luonnon tarjoamia mahdollisuuksia. 
Ympäröivää ilmastoa hyödynnetään rakennetun ympäristön käyttöön ja samalla vähennetään 
energiankulutusta. Paikasta syntyy mikroilmaston ja lämpöviihtyvyyden kannalta miellyttävä. (Oikarinen, 
2013)

20

Ennen suunnittelua on tärkeä ymmärtää paikka, jossa rakentaminen tapahtuu (Kuismanen, 2006). Laajan, 
kokonaisvaltaisen analyysin tekeminen on monialainen tehtävä, johon tarvitaan suunnittelijoita, biologeja, 
historioitsijoita ja muita ammattilaisia (Kuismanen, 2008). Ympäristöanalyysi olisi hyvä tehdä aina 
mittaamalla, mutta mikäli se ei ole mahdollista, niin ainakin havainnoimalla (Kuismanen, 2022).

Tärkeimmät analyysin aiheet, joita bioklimaattisen suunnitteluun tarvitaan, ovat ilmastoanalyysi, sekä 
luonnon ja rakennetun ympäristön analyysi. Ilmastoanalyysi käsittää muun muassa tuuliolosuhteet, 
lämpötilan, kosteuden, auringon vaikutuksen sekä luonnonuhat kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksen 
rakennettavalla alueella. Luonnonympäristön analyysiin kuuluvia osa-alueita ovat topografia, kasvillisuus, 
kuten tuulisuojan vehreys ja ympäristön visuaaliset ominaisuudet. Rakennetun ympäristön analyysissä 
tarkastellaan alueen olemassa olevia rakenteita ja järjestelmiä, sekä niiden vaikutuksia ilmastoon. 
(Kuismanen, 2008)

1.3 Paikan analyysi
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2. TALVI

Talven määrittämiseen on useita eri tulkintoja. Tähtitieteellisen näkemyksen mukaan talvi on pohjoisella 
pallonpuoliskolla ajanjakso talvipäivän seisauksesta kevätpäivänseisaukseen. Klimatologisen näkemyksen 
mukaan kalenterin kuukaudet jaetaan neljään eri ryhmään, joista joulu-, tammi- ja helmikuu tunnetaan 
talvena. Jotkut määritelmät liittyvät talven alkamiseen jonkun ilmiön mukaan, kuten ensilumen 
tai ensipakkasten saapuminen. (Pressman, 1987) Termiset vuodenajat määritellään vuorokauden 
keskilämpötilan perusteella. Suomessa talvi alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvämmin 0 
asteen alapuolelle. (Termiset vuodenajat) 

2.1 Talvikokemus

Talven kokemiseen liittyy tietynlaisia mielikuvia. Ympäristö voi olla auringossa kimalteleva ihmemaa, jossa 
hengitettävä ilma on raikasta ja puhdasta. Puut ovat täysin valkeat ja tuoreessa lumenpinnassa on eläinten 
jälkiä todisteena luonnon elämästä. Talvi voi tarjota mahdollisuuden elämyksellisille aktiviteeteille, kuten 
rekiajelulle tai hiihtoretkelle, mutta toisaalta voi olla myös rauhoittavaa vetäytyä sisätiloihin takka tulen 
ääreen kuuman juoman kanssa. Pimeän tullen taivas luo taustan häikäiseville valoilmiöille, kuten tähdille, 
kuulle ja tanssiville revontulille. 

Toisen kokemuksen mukaan talviympäristö voi olla myös väritön, kun puut pudottavat lehtensä ja lumi 
peittää vehreyden. Soliseva vesi jäätyy ja luonnon äänet katoavat. Kylmä ilma saa ihmiset eristäytymään 
sisätiloihin ja pitkä pimeän aika voi myös vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin. Etenkin kaupungissa talvi voi 
olla ongelmallinen, jos sitä ei oteta huomioon tai osata hyödyntää. 
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2.2 Haasteet ja mahdollisuudet

25

Kuva 8. Lumikenkäilyä Levitunturilla

Talouden näkökulmasta pohjoinen on usein nähty altavastaajan asemassa, kun tarkastellaan globaalia 
kilpailukykyä. Voimakkaat vuodenajan vaihtelut ja epävakaa sää vaikeuttavat toimintaa: esimerkiksi 
kasvukausi on lyhyt ja liikenne vaatii erityisjärjestelyitä toimiakseen ympärivuotisesti. Pitkät ja kylmät talvet 
lisäävät energian kulutusta. Pohjoisen hintataso on myös korkeampi verrattuna moniin muihin maihin. 
(Oikarinen, 2013)

Talvi voidaan kuitenkin nähdä myös erityisenä resurssina ja sen luomia uniikkeja olosuhteita voidaan 
hyödyntää. Positiivisten puolien hyödyntäminen ja sosiaalinen sekä taloudellinen näkökulma yhdistyvät 
talvivirkistyskäytössä. Hiljaisempi talvikausi voidaan aktivoida kehittämällä uusia toimintoja: talvesta 
voidaan nauttia erilaisten ulkoilumahdollisuuksien merkeissä, kuten hiihdon, luistelun, pilkkimisen ja 
erilaisten talvitapahtumien. Vapaa-ajanviettomahdollisuudet lisäävät kokemusta ympäristön laadusta ja 
muodostavat myös mahdollisuuden turismille. (Oikarinen, 2013)

Talven luomat haasteet voidaan voittaa hyvän suunnittelun keinoin. Bioklimaattisen suunnittelun avulla 
voidaan luoda positiivisempi talvikokemus luomalla pohjoiseen ympäristöön sopivia suunnitteluratkaisuja. 
Talviympäristössä tulisi korostaa talven positiivisia erityispiirteitä ja tukea mahdollisuuksia päästä 
nauttimaan niistä, luomalla esimerkiksi nuotiopaikkoja tai lumipolkuja, sekä ylläpitämällä talviharrastusten 
vaatimia palveluja, kuten latuja. 



26 27Kuva 10 ja 11. Lapland Hotels SnowVillagen jääravintola, LainioKuva 9. Laskettelua Levitunturilla
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2.3 Talvirakentaminen

Pohjoisilla alueilla ei aluksi rakennussuunnittelussa kiinnitetty huomioita ilmastoon. Yhtenä syynä on 
pidetty sitä, ettei ”kausiajattelusta” ollut koulutusta tai tietämystä. (Pressman, 1987) Pohjoisen maat 
ovat myös taloudeltaan kehittyneitä, korkean teknologian ja elintason maita, joten kylmän ilmaston 
aiheuttamiin haasteisiin voitiin vastata teknologialla eikä ilmastolähtöistä osaamista tarvittu (Oikarinen, 
2013). Aito talvitietoisuus rakentamisessa sai alkunsa, kun talvikaupunkiliike perustettiin 1970-luvun 
puolivälissä (Pressman, 1987). Talvikaupunkijärjestön konferensseissa vaihdettiin kokemuksia, esitettiin 
ideoita ja tuotiin esiin tarpeita kehittää suunnitteluperiaatteita ilmastoa ja ympäristöä huomioivaan 
suuntaan (Kuismanen, 2008). 

Ralph Erskine oli yksi merkittävimpiä arkkitehteja, jonka suunnitelmissa tuli esiin ilmastolähtöisyys. 
Erskinen idea oli rakennuksesta missä tahansa ympäristössä. Lämpötilan, tuulensuunnan, vuodenaikojen 
vaihtelun, erityiset ja tavallisemmat ilmasto-olosuhteet huomioon ottaen hän on kehittänyt vaihteleviin 
olosuhteisiin sopivan, mukautuvan arkkitehtuurin. Tätä arkkitehtuuria pidetään vastakohtana yleiselle, 
1900-luvun tyypilliselle arkkitehtuurille, jossa sama rakennus sijoitetaan ympäri maailman ja ilmasto-
olosuhteet jätetään huomioimatta energiaa syövien laitteiden avulla. (Collymore, 1994)

Erskine luonnosteli ajatuksiaan arktisesta kaupungista jo 1950-luvun puolivälissä. Suunnitelmissa tuli esiin 
kaupungin perusominaisuudet: kaupunki oli sijoitettu etelärinteille, mutta suljettu muilta ilmansuunnilta, 
pyydystäen auringon säteet mutta suojautuen samalla arktiselta tuulelta ja lumimyrskyltä. Mittakaavaltaan 
pienemmät rakennukset sijoitettiin suojavyöhykkeen sisään. Tätä hevosenkengän muotoista 
kaupunkimassaa pidetään Erskinen kaupunkisuunnittelun suurimpina innovaatioina. (Collymore, 1994) Kuva 12 ja 13. Resolute Bay (Ralph Erskine, 1970)
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Kuva 15. Fuglenesdalen, Hammerfest (Anne Brit Børve ja Eilif Bjørge, 1989). Matala, pisaramainen takaa nouseva muoto 
rakennuksessa vähentää lumen kasautumista katolle ja seinien vierustoille. Lumen vaikutus on minimoitu sisäänkäyntien 
ja kulkuväylien oikealla sijoittelulla. (Oikarinen, 2013)

Kuva 14. Ortdrivarten-kortteli, Kiiruna (Ralph Erskine, 1960). Korkeuden talojen kattomuoto maksimoi etelän puoleisen 
julkisivupinnan passiivisen lämmön hyödyntämiseksi, kun pohjoispuolella katto laskee varjojen minimoimiseksi. Kulmien 
pyöristäminen vähentää lämmönhukkaa ja virtaviivaisuus vähentää tuulen turbulenssia. Pienet kolot katon reunoissa 
estävät lumen putoamisen viereiselle jalkakäytävälle. (Oikarinen, 2013)
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Kuva 16. (ylhäällä) Asuntojen ilmastolähtöisyys tulee ilmi rakennusrivin muodostelmassa (numero 5) 
(kuva 18, oikealla alhaalla). Sisäänkäynnit sijaitsevat kaaren sisäpuolella ja yläkerran etelään suunnattu 
parveke muodostaa niille suojan. Julkisivujen porrastukset vähentävät lännestä tulevaa kylmää 
ilmavirtaa. (Bjørnsen, 2020)

Kuva 17. (alhaalla vasemmalla) Støyvollhusene. Rakennus on suljettu pohjoiseen ja avautuu etelän ja 
valon suuntaan. Aurinkoinen terassi on suojattu tuulelta ja katon rakenne on sen mallinen, että talvella 
tuuli puhaltaa katolta lumen pois. Tontilla on hyvin tilaa lumen varastointiin. (Bjørnsen, 2020)

Useasta arkkitehdista koostuva työryhmä kehitti bioklimaattista arkkitehtuuria suunnittelemalla 
asuinalueen arktisille asuntomessille Tromssaan, Norjaan vuonna 1990. Bo i nord -asuinaluetta varten 
kehitettiin uusia ratkaisuja kylmää ilmastoa ajatellen. (Kuismanen, 2008) Suunnittelutyö perustui alueen 
ilmastosta ja ympäristöstä tehtyyn analyysiin, jossa huomioitiin maisema, aurinko, varjot, vallitsevat tuulet 
ja talviolosuhteet. Professori Anne Brit Børve teki myös alueen pienoismalleilla tuulikokeita. Suunnittelun 
ohjenuorina olivat muun muassa auringon hyödyntäminen, olemassa olevan kasvillisuuden säilyttäminen 
ja rakennusten muotoilu yhtenäiseksi tuulensuojaksi. Lumien kasauspaikat tuli sijoittaa aurinkoisille 
paikoille ja hyödyntää tuulta lumen siirtymisessä. (Bjørnsen, 2020)
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Kuva 19. Edmontonin kaupungintalon ulkoluisteluradalla pääsee luitselemaan suurkaupungin valojen 
hehkussa nauttien urbaanista tunnelmasta. 

2.4 Talvi Suomessa

Myös kaupunkitasolla on pyritty suunnitteluratkaisuilla korostamaan talven tuomia mahdollisuuksia. 
Esikuvana Kanadan Edmonton on laatinut kokonaisvaltaisen talvikaupunkistrategian ja talvi on käännetty 
haitasta ja kustannuksista hyödyksi ja tuottavaksi tekijäksi. Merkittävä osa strategiaa on ollut ihmisten 
asenteiden muokkaaminen: talven hyötyjä, riemuja ja mahdollisuuksia korostamalla, talviajattelua on 
saatu edistettyä. (Hiukkavaaran talvikaupunkistrategia, 2014) Oulussa talveen liittyvä potentiaali on 
huomioitu Oulun Hiukkavaaran kehittämisessä. Tarkoituksena on ollut rakentaa kaupunginosa, jossa talvi 
ja vuodenajat huomioidaan uudella tavalla. Hiukkavaaran kehittämiseksi laadittiin Suomen ensimmäinen 
talvikaupunkistrategia. (Oulu, 2014)

Suomen ilmastoon vaikuttaa eniten maan sijainti korkeilla leveysasteilla suuren mantereen reunalla. Maan 
ilmasto on niin sanottu väli-ilmasto ja sää vaihtelee suuresti riippuen siitä, mistä suunnasta ilmavirtaukset 
ja liikkuvat matala- ja korkeapaineet kulloinkin tulevat. (Ilmasto-opas) Terminen talvi on suuressa osassa 
Suomea pisin vuodenaika. Lapissa talvi voi kestää 7 kuukautta, kun Ahvenanmaalla vain noin 3 kuukautta. 
Myös talven keskilämpötilat vaihtelevat suuresti Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä: vuonna 2021 Helsingissä 
talven keskilämpötila oli  -2,7 ˚C ja Sodankylässä  -11,1 ˚C. (Talvisään tilastoja)

Kylmän ilman lisäksi lumi kuuluu Suomen talveen. Tuntureille satavat ensimmäiset lumisateet jo elo-
syyskuussa ja lumi voi viipyä toukokuun loppuun saakka, kun Etelä-Suomessa lumi sulaa jo maalis-
huhtikuun vaihteessa. Lumen syvyys vaihtelee suuresti maantieteellisesti, muutamasta senttimetristä yli 
metriin. (Lumitilastot) Talvelle tyypillistä on myös pitkä pimeä aika, sillä aurinko nousee vasta aamupäivällä 
ja laskee iltapäivällä. Ihan pohjoisimmassa Suomessa on myös keskitalvella aika, jolloin aurinko ei nouse 
lainkaan. Toisaalta kesällä on myös pitkä aika, jolloin aurinko ei laske lainkaan. (Päivyri)
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3. TALVI LÄHTÖKOHTANA ARKKITEHTISUUNNITTELUSSA

3.1 Kylmä

Talven olosuhteet luovat rakennussuunnitteluun tietynlaisia pakotteita. Ymmärtämällä bioklimaattiset 
suunnitteluperiaatteet, voidaan luoda talven olosuhteisiin sopeutuvaa arkkitehtuuria jo suunnittelun 
ensimetreillä. Rakennetun ympäristön ja ilmastotekijöiden ollessa vuorovaikutuksessa keskenään, voidaan 
luoda miellyttävää, toimivaa ja energiatehokasta rakentamista. 

Kun suunnitellaan pohjoiseen, on oleellista huomioida kylmä ilmasto. On mietittävä, kuinka lämpöä 
tuotetaan ja kuinka se eristetään, jotta sisätilat pysyvät lämpiminä ja miellyttävinä. Lämpöolosuhteet 
eivät perustu vain talotekniikkaan, vaan myös arkkitehtien suunnitteluratkaisuihin ja niiden asettamiin 
lähtökohtiin (Moisio, Kaasalainen, 2018). Käyttöä vastaava tilasuunnittelu yhdessä sopivan talotekniikan 
kanssa mahdollistaa rakennuksen tehokkaan hyödyntämisen ja pienen energian kulutuksen (Moisio, 
Kaasalainen, 2018). 

Lämpömukavuudella kuvataan ihmisten käsitystä lämpötilaltaan miellyttävästä ympäristöstä ja se on yksi 
viihtyvyyden keskeisimpiä edellytyksiä. Lämpömukavuuteen vaikuttavat ilman lämpötila, säteilylämpötila, 
ilmavirta eli vedon tunne sekä suhteellinen kosteus. Myös ihmisen omalla vaatetuksella ja fyysisellä 
aktiivisuudella on vaikutusta lämmön tunteeseen. Joissakin tapauksissa kaikkien yksilöllisiä mieltymyksiä 
tyydyttävä lämpöympäristö voi olla mahdoton saavuttaa ja siksi yksilöllinen hallinta on hyvä olla 
suunniteltuna, kuten esimerkiksi mahdollisuus avata tuuletusikkuna. (Ecophon)
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Rakennuksen yksinkertainen muoto 
vähentää kylmäsiltojen määrää Tavoiteolosuhteiltaan samanlaiset 

tilat sijoitettu rinnakkain
Tilavat oviympäristöt ja erillinen
tuulikaappi vähentävät 
ylimääräistä ovien aukipitoa 

Täydentävillä lämmitysjärjestelmillä 
voidaan pienentää tarvittavan 

lämmitysenergian määrää

Rakennuksen muotoilussa olisi hyvä pyrkiä yksinkertaiseen muotoon, sillä nurkkien lukumäärän 
kasvaessa kasvaa kylmäsiltojen, eli vaipan vuotokohtien määrä. Sisälämpötilan energiatehokkaaseen 
säätelyyn voidaan vaikuttaa hyvällä suunnittelulla, kuten sijoittamalla tavoiteolosuhteiltaan samanlaisten 
tilat rinnakkain ja asentamalla lämpötilan säätelyn toimimaan tilakohtaisesti. Myös tilojen sijainnilla 
rakennusmassassa on merkitystä, sillä huomioitavia on lämmön johtuminen viereisiin tiloihin, tilojen 
sijainti suhteessa vaippaan sekä auringon säteilyn saanti. (Moisio, Kaasalainen, 2018)

Ulko-ovien määrän kasvaessa, lisääntyvät myös vaipan lämpöhäviöt ja ovien aukipitäminen viileään aikaan 
lisää energian kulutusta. Aukipito riippuu rakennuksen käyttötarkoituksesta, mutta myös oviympäristöjen 
arkkitehtisuunnittelun onnistuneisuudesta. Hankalasti avattavat ovet, joiden ympäristö on itsessään ahdas, 
lisäävät aukipitoaikaa ovesta kuljettaessa. Tuulikaapilla voidaan parantaa tilannetta merkittävästi. (Moisio, 
Kaasalainen, 2018)

Tilakohtainen lämpötilan säätely  
parantaa energiatehokkuutta
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Suomen olosuhteissa valtaosa rakennuksen energiankulutuksesta syntyy lämmityksestä. Lämmitystarve 
voidaan kuitenkin saada alhaisemmaksi panostamalla oikeisiin ominaisuuksiin. Tarvittavan energian 
määrään vaikuttavat ilmasto, ilmanvaihdon ilmamäärä, rakennuksen rakenteelliset ominaisuudet ja 
lämmitysmuoto. (Moisio, Kaasalainen, 2018) Lämmitystapaan vaikuttavat rakennuksen koko, käyttäjien 
määrä, asumistottumukset, lämmitysenergian tarve ja rakennuspaikka. Pienikokoisissa matalaenergia- ja 
passiivitaloissa sähkölämmitys voi olla perusteltu vaihtoehto, kun suuremmissa taloissa maalämmitys voi 
olla kannattavampi. (Pientalon lämmitysjärjestelmät) 

Lämmitysenergian määrää voidaan pienentää täydentävillä lämmitysjärjestelmillä 
(Tukilämmitysjärjestelmät). Varaava tulisija varastoi lämmön tulisijan massiivisiin rakenteisiin, josta sitä 
vapautuu huoneeseen tasaisesti ja pitkään. Ilmalämpöpumppu siirtää lämpöenergiaa ulkoilmasta ja 
luovuttaa sen suoraan sisäilmaan. Kuumina kesäpäivinä sitä voidaan käyttää myös sisätilan viilentämiseen. 
Suunnittelun alussa on aina myös hyvä ottaa huomioon passiivisen aurinkolämmön hyödyntäminen 
ja miettiä kuinka talo sijoitetaan tontille. Lämpöenergiaa saadaan talteen aurinkokerääjillä. (Pientalon 
lämmitysjärjestelmät)

Kuva 21 ja 22. Memu meadow experimental house, Hokkaido (Kengo Kuma and Associates, 2011) on kokeellinen talo Japanissa, joka on 
suunniteltu testaamaan arkkitehtuurin rajoja kylmässä ilmastossa. Perusideana on lämmittää maata ja ottaa talteen siitä syntyvä lämpö.
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3.2 Tuuli

Kuva 23. Villa K2 (Francois Verhoeven Architects, 2022). Sisäänkäynti on muotoiltu suurella sisennyksellä, joka on ihanteellinen 
Hollannin sateiseen ja tuuliseen ilmastoon. 

Kylmässä ilmastossa olisi hyvä tehdä suunnitteluratkaisuja, jotta voidaan suojautua tuulelta tai hillitä 
sen vaikutusta. Tuuli voi jäähdyttää rakennusta tai yhdessä sateen kanssa aiheuttaa kosteusvaurioita. 
Rakennuksiin voi myös kulkeutua pysäköintialueiden ja liikenneväylien epäpuhtauksia ilmavirtauksien 
mukana (Kuismanen, 2000). Ulkotilojen viihtyisyyden kannalta tuuliolosuhteilla on merkittävä vaikutus ja 
rakennusmassat olisivat suositeltavaa suunnitella niin, ettei oleskelualueista tulisi kohtuuttoman tuulisia 
(Moisio, Kaasalainen, 2018). Jo muutaman sekuntimetrin muutos tuulennopeudessa koetaan jopa viiden 
asteen lämpötilaerona (Kuismanen, 2000).

Lähtökohtana kylmässä ja tuulisessa ilmastossa on, että rakennukset tehdään tuulenpitäviksi ja eristetään 
hyvin. Julkisivujen rakennevaurioita voidaan estää rakennusosien muotoilulla ja oikeilla materiaaleilla, 
sekä tarvittaessa tuulensuojaelementeillä. Hyvin tuulisilla rannikoilla kaksoisjulkisivut ovat tehokkaita. 
(Kuismanen 2000) Karkea pinta julkisivussa vähentää tuulennopeutta ja turbulenssia enemmän kuin 
sileäpintaiset rakennukset (Prince George, 1999).
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Tuulen nopeutta voidaan vähentää 
erilaisilla parvekkeilla, porrastuksilla 
ja syvennyksillä

Matala rakennus vähentää tuulen vaikutusta

Turbulenssia voidaan vähentää porrastamalla 
rakennusten korkeutta nurkissa tai liittämällä 

kulmiin matalampia rakennuksia

Yleensä matala rakennus vähentää tuulen vaikutusta ja korkea rakennus voimistaa. ilmavirrat ovat 
vaikeimmin hallittavissa rakennusten nurkissa ja turbulenssia voidaan vähentää porrastamalla korkeutta 
kulmissa tai liittämällä sinne matalampia rakennuksia. (Kuismanen, Wahlgren, 2009) Tuulen nopeutta 
voidaan vähentää myös parvekkeilla, porrastuksilla ja sisennyksillä. Katoksia, käytäviä ja sisäänkäyntejä 
voidaan käyttää strategisesti suojana. (Prince George, 1999) Julkisivua alas tuleva ilmavirta ohjautuu 
muualle, kun sisäänkäynti on varustettu pitkällä katoksella, jonka syvyys on vähintään 15 % rakennuksen 
korkeudesta. Vinosti ylhäältä ja sivuilta tulevat virtaukset pysähtyvät katoksen sivuosiin. (Kuismanen, 2000)

Suunnittelussa on huomioitava myös oleskelualueet. Puuskittaisessa tuulessa on suuri kaatumis- ja 
loukkaantumisriski ja erityisesti parvekkeet sekä leikkipaikat tarvitsevat hyvää suojausta (Kuismanen, 
2000). Paras suojaus maantasoon saadaan muodostamalla umpinaiset pihat rakennuksien sisäpuolelle 
(Kuismanen, Wahlgren, 2009). Maantason tuulisuutta voidaan myös vähentää tekemällä maantasokerros 
muita kerroksia leveämmäksi, jolloin suuret tuulennopeudet pyyhkivät tämän laajemman osan 
kattopintoja. Myös oikein sijoitetut siipirakennukset ja suuret erkkerit edistävät hyvän mikroilmaston 
syntymistä. (Kuismanen, 2000)

Yleensä tontin kasvillisuus vähentää tuulen vaikutusta (Kuismanen, Wahlgren, 2009). Tuulelta 
suojautuminen on kuitenkin suunniteltava niin, etteivät kasvit peitä auringon valoa. Alueilla, joilla on 
pohjoistuulta, tämä voidaan ratkaista istuttamalla havupuita ja pensaita rakennuksen pohjoispuolelle. 
Tontin eteläisellä puolella lehtipuut suojaavat kesällä auringon paisteelta, mutta päästävät säteilyn 
kylmänä talvena. (Kuismanen, 2008)

Karhea julkisivupinta vähentää 
tuulennopeutta ja turbulenssia

Oleskelualueet tarvitsevat hyvää suojausta, 
kuten tekemällä umpinaiset sisäpihat

Kasvillisuus vähentää tuulen vaikutusta
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Kuva 24 ja 25. The hooded Cabin, Imingfjell (Arkitektværelset As, 2018) sijaitsee kauniilla, mutta tuulisella ja korkealla vuoristoalueella 
Norjassa.
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3.3 Aurinko

Pohjoisen olosuhteissa, kun auringonvalo on etenkin keskitalvella hyvin vähäistä, rakennuksen 
suuntaamisen tärkeys korostuu entisestään. Sen lisäksi että aurinko lämmittää rakennusta tai tilaa, sillä on 
myös lämmittävä, positiivinen psykologinen vaikutus (Prince George, 1999). 

Suuntaamalla rakennukset, ikkunat ja ulkoilualueet etelään, voidaan maksimoida auringon valon saanti 
talvella (Prince George, 1999). Suunnittelussa tulee ottaa myös huomioon erilaiset aurinkokulmat. 
Auringon korkeuskulmat vaihtelevat vuorokaudenajan ja kauden mukaan (Kuismanen, 2008). Valon 
määrään voidaan vaikuttaa ikkunoiden koolla, muodolla, sijoittelulla seinässä sekä suuntauksella. Hyvällä 
ikkunasuunnittelulla voidaan vaikuttaa valon saannin lisäksi merkittävästi myös näkymiin, yksityisyyteen, 
sekä yleisen tilavuuden ja avaruuden tuntuun. Kaikki nämä ovat tärkeitä arkkitehtonisia laatutekijöitä. 
(Moisio, Kaasalainen, 2018)

Suuntaamalla ikkunat etelään voidaan 
maksimoida auringon valo ja lämpö

Valon määrään voidaan vaikuttaa 
ikkunoiden koolla, muodolla ja 
sijoittelulla seinässä 

Auringon aiheuttamaa häikäisyä tai 
liikalämpöä voidan torjua säileiköillä

Lehtipuut luovat varjoa kesällä, ja 
talvella menettäessään lehtensä ne 

päästävät päivänvalon sisään

Erilaiset aurinkokulmat tulee ottaa 
huomioon suunnittelussa
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Suuntaamalla ikkunat etelään, kasvaa passiivisen aurinkoenergian määrä rakennuksessa ja lämmitystarve 
pienenee. Luonnonvaloa hyödyntämällä voidaan myös vähentää valaistuksesta aiheutuva sähkönkulutusta. 
On kuitenkin olennaista saada valoa tarkoituksenmukaisiin paikkoihin ilman häiritsevää häikäisyä tai 
liikalämpöä. (Moisio, Kaasalainen, 2018) Auringon aiheuttamaa liikalämpöä voidaan torjua erilaisilla 
säleiköillä tai muilla rakenteilla (Kuismanen, 2008). Lehtipuita voidaan hyödyntää luomaan varjoa kesällä, 
sillä talvella niiden menettäessä lehtensä ne päästävät jälleen päivänvalon sisään (Prince George, 1999). 
Jos kuitenkin syntyy tarvetta jäähdytykselle, se puolestaan heikentää energiatehokkuutta (Moisio, 
Kaasalainen, 2018). 

Suunnittelussa on kuitenkin hyvä pohtia, että jos auringon valo on vähäistä, niin miten myös pimeys 
voitaisiin huomioida tai kääntää eduksi. Esimerkiksi Rovaniemen korkeudella päivän pituus on 
vähimmillään vain reilu kaksi tuntia (Päivyri). Sen lisäksi että rakennuksen ikkunat suunnataan kohti etelää, 
voisi keskittyä siihen, että näkymät mahdollistaisivat myös taivaan näkemisen. Pimeän aikaan, kun aurinko 
ei paista, pimeä talvitaivas tarjoaa oman taidenäytöksensä. Tällöin korostuu myös valaistussuunnittelun 
merkitys. Kun valaistus on liian voimakasta, väärään kohteeseen suunnattua ja väärään aikaan päällä, valoa 
karkaa taivaalle, jolloin tähtitaivas katoaa ja myös energiaa menee hukkaan (Ursa). Hyvä esimerkki tästä 
ovat pallomaiset katulamput (Ursa).

Kuva 26. Nolla cabin, Helsinki (Robin Falck, 2018). Nolla Cabinin energiantuotanto 
on täysin uusiutuvaa ja sen sähkö tuotetaan aurinkopaneeleilla.



52 53

3.4 Lumi

Lumi voi muokata rakennettua ympäristöä, mutta myös rakennettu ympäristö lunta. Talvella lumi on osa 
rakennusta ja sen muotoa. Se voi luoda tilaa tai muokata käsitystä tilasta. Se voi peittää, mutta myös 
täydentää ja avata. (Jurgensen, 2015–2016) Lumen suhde ympäristöönsä on niin merkittävä, että se tulisi 
ottaa huomioon rakennusta suunniteltaessa. Hyvällä suunnittelulla lumi voi täydentää rakennusta, sen 
sijaan että se vain vaikeuttaisi asumista. 

Kuva 27. Cabin A, Québec (Bourgeois lechasseur / Architectes, 2019). Rakennuksen 
räystäät laskevat maahan saakka ja luo illuusion kuin rakennus nousisi lumesta. 
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Rakennuksen osia on hyvä suojata lumelta kattamalla ne. Sisäänkäynnit, ulkoportaat ja luiskat tarvitsevat 
katoksen, jotta lumi ei haittaisi niissä liikkumista (Prince George, 1999). Lumisilla alueilla rakennusta 
suojaavat myös pitkät räystäät (Kuismanen, 2005). Myös terassit ja muut ulkoilutilat kattamalla voidaan 
vähentää kiinteistöjen hoitokustannuksia. 

Sisäänkäynnit, kulkuväylät ja talvella käytössä olevat leikki- ja oleskelualueet tulee myös suojata katolta 
putoavalta lumelta ja jäältä (RakMK F2). Katolta putoava lumi voidaan ohjata putoamaan toivotuille 
alueille suunnittelemalla kattokulmat optimaalisesti. Kattokaltevuuden ylittäessä 1:8, suojaamisessa 
käytetään myös katolle sijoitettavia lumiesteitä, ovien yläpuolisia katoksia, kulkua ohjaavia istutuksia 
sekä sopivia maarakenteita (RakMK F2). Runsas katoille kertyvä lumi saattaa vaurioittaa kattorakenteita 
tai aiheuttaa jopa sortumia. Turvallisuuden takaamiseksi, Suomessa kattorakenteet suunnitellaan 
rakentamismääräysten mukaisille lumikuormille käyttäen varmuuskertoimia. (Ympäristöministeriö, 2018)

Maisemoinnissa on määriteltävä riittävästi tilaa kasaantuvalle lumelle (Fort St. John, 2000). Sulamista 
edesauttaa auringon saanti sekä useamman pienen varastointialueen käyttö yhden suuren sijasta (Prince 
George, 1999). Lumitöiden helpottamiseksi voidaan hyödyntää tuulen puhdistavaa vaikutusta, sillä lumen 
kinostuminen tapahtuu vuodesta toiseen yleensä aina samalla kaavalla. Eniten lunta kasaantuu, kun 
rakennus sijaitsee poikkisuuntaan vallitsevaan tuulensuuntaan nähden. (Kuismanen, 2000) Kasaantuvaa 
lunta voi tontilla myös hyödyntää erilaisiin tarkoituksiin, kuten lapsille mäenlaskuun tai erilaiseen 
taiteeseen. 

Ulkoalueiden kattaminen vähentää 
kiinteistöjen hoitokustannuksia

Riittävän pitkät räystäät 
suojaavat julkisivuja

Lumitöiden määrä voidaan minimoida 
lyhyellä ajoväylällä ja katoksilla

Katolta putoavaa lunta ohjataan
katon kallistuksilla  

Lumiesteet, ovien yläpuoliset katokset, kulkua 
ohjaavilla istutukset ja sopivat maarakenteet

suojaavat katolta putoavalta lumelta 

Sisäänkäynnit, ulkoportaat ja luiskat 
tarvitsevat katoksen, jotta lumi ei 
haittaisi niissä liikkumista

Aurinkoiset lumen kasauspaikat 
edistävät lumen sulamista
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Kuva 28. Summit Horizon neighborhood, Utah (MacKay-Lyons Sweetapple, 2019). Kylän suunnittelussa yhtenä tärkeänä 
lähtökohtana oli ilmastoherkkyys. Jyrkän maaston ja runsaan lumisateen vuoksi rakennuksiin kuljetaan teräksisen käytävän 
kautta. 

Kuva 29. Crows nest, Norden (BCV Architects, 2013). Rakennuksen katto on suunniteltu kestämään massiivinen lumikuorma. 
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Tontin ajotien ja kulkureittien suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon lumenpoisto ja jään 
muodostuminen. Tarpeettoman pitkä ajotie lisää lumenpoiston ja varastoinnin tarvetta. Kulkuteiden 
yli valuva vesi voi luoda myös vaarallisia olosuhteita jäätyessään. Kävelyteiden, ajoteiden ja 
pysäköintialueiden olisi hyvä olla mahdollisimman tasaisia liukastumisriskin minimoimiseksi. (Prince 
George, 1999) Kun tontin kaltevuus suunnataan poispäin rakennuksesta, sula lumi ei aiheuta kosteutta 
rakenteille (Fort St. John, 2000). 

Sulana pidon vaikutus energiatehokkuuteen on merkittävä, sillä siitä aiheutuvaa lämpökuormaa ei voida 
hyödyntää rakennuksessa. Huolehtimalla tarkoituksenmukaisten alueiden kattamisesta, pintavesien 
poisjohtamisesta sekä sisäänkäyntien ja kulkuväylien tehokkaasta sijoittelusta, sulanapitotarvetta voidaan 
vähentää tai poistaa se kokonaan. Eteläjulkisivuille sijoitetun, aurinkoisen sisäänkäynnin edusta on 
huomattavasti pohjoispuolta vähemmän altis jäätymiselle. (Moisio, Kaasalainen, 2018)

Rakennuksen ulkopuolelta sisätilaan siirryttäessä eteinen tai muu siirtymäalue mahdollistaa sen, että 
ihmiset voivat riisua talvivaatteensa ja ravistaa lumen pois ennen kuin saapuvat muualle rakennukseen 
ja sen oleskelutiloihin. Suljetut eteiset myös estävät läpivedon rakennuksen läpi ulko-oven ollessa auki. 
Eteisen lattian tulee olla kestävä ja luistamatonta materiaalia. Myös ritilä tai viemäri voi olla hyödyllinen, 
jos liikenne on suurta. (Prince George, 1999)

Innovatiivisesti ympäristöä huomioinut Erskine on myös soveltanut lumitutkimusta työssään. Erskinen 
mukaan paras lopputulos lumen kasaantumisen kannalta saavutetaan, kun rakennusmuoto on tuuliseen 
ilmansuuntaan päin suhteellisen matala ja kapea sekä kattokulma suhteellisen loiva. Viemällä osan 
kattopinnoista tuulenpuolella maahan asti, hän on saanut tuulen virtaamaan tasaisesti rakennuksen 
ympärillä ja sisäänkäyntien edustat pysymään lumettomana, kuten Borgafjellin tunturihotellissa. 
(Kuismanen, 2000)

Kuva 30. Borgafjellin tunturihotelli, Dorotea (Ralph Erskine, 1948)
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3.5 Materiaalit

Kylmässä ilmastossa rakennuksissa käytetään yleensä alhaisen lämmönjohtavuuden materiaaleja, jolloin 
sisätilat pysyvät lämpiminä pitkään (Stouhi, 2021). Lämmönjohtuminen on keskeisin rakenteissa tapahtuva 
lämmönsiirtymisilmiö, joka kuvastaa lämpöenergian siirtymistä korkeammasta lämpötilasta matalampaan 
päin. Eri materiaalien välillä on suuri vaihtelu ja esimerkiksi puun lämmönjohtavuus on kaksinkertainen 
verrattuna villaan, mutta neljä kertaa pienempi kuin teräksen. (Sisäilmayhdistys Ry) Puun alhaisen 
lämmönjohtavuuden ansiosta sen lämmittämiseen tarvitaan paljon energiaa, mutta se ei siirrä lämpöä 
nopeasti ulos rakennuksesta, mikä tekee puurakennuksesta lämpimän (Astel Modular). Puu, muovit ja 
jotkut yhdistelmämateriaalit säilyvät mukavina kylmälläkin säällä, toisin kuin metalli ja betoni (Fort St. 
John, 2000). 

Kuva 31. Dalsland Cabin 2.0, Bengtsfors (Jim Brunnensom, 2018). Suunnitelma 
perustuu alueen perinteisiin puurakennuksiin ja on saanut inspiraationsa niiden 
materiaaleista. 
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Rakennusmateriaalien lisäksi myös tietyt sisustusmateriaalit, kuten villa ja nahka, tuovat lämmöntunnetta. 
(Stouhi, 2021). Lämpömukavuus voi liittyä pehmeisiin materiaaleihin ja sileisiin pintoihin, kuten 
tekstiileihin, huokoisiin pintoihin ja puuhun. Tasaiset ja kovat pinnat, kuten metalli ja kivi, koetaan sitä 
vastoin vähemmän mukavina. Syystä ei ole tieteellistä varmuutta, mutta voitaisiin olettaa, että se liittyy eri 
materiaalien emissiokykyyn eli kykyyn päästää lämpöä. (Ecophon)

Rakenteet ja materiaalit, joilla on suuri ominaislämpökapasiteetti, pystyvät varastoimaan huomattavan 
määrän lämpöä ja ne lämpenevät hitaasti auringonvalossa, mutta vastaavasti ne vapauttavat lämpöä 
ympäristöönsä pitkäksi aikaa. (Kuismanen, 2008) Esimerkiksi vuolukiven ja tiilen ominaislämpökapasiteetti 
on korkea. (Sutinen, 2011) Tämän vuoksi vuolukivitakka lämmittää ympäristöään pitkään tai etelään päin 
suunnattu tiiliseinä lämmittää ympäristöään. 

Talviympäristössä materiaaleilta vaaditaan myös tietynlaista toimivuutta, jotta ne palvelisivat 
mahdollisimman hyvin ja pitkään. Esimerkiksi ulkotiloissa sisäänkäyntitasojen ja portaiden 
materiaalivalinnoissa on hyvä ottaa huomioon liukkaus sekä lumen kertyminen. Ilmasto ja sää vaikuttavat 
myös materiaalien vanhenemiseen, heikentymiseen ja rapautumiseen (RT 103169. (2019)). UV-säteily 
kuluttaa materiaaleja ja pinnan haurastuttua materiaali on myös alttiimpi muille rasitetekijöille, kuten 
lämpötilan vaihteluille ja kosteudelle. Pakkasrapautuminen tarkoittaa sitä, että kiven rakoihin jää vettä, 
joka jäätyessään laajenee ja halkaisee kiven. Rapautumista tapahtuu myös kastuneiden rakenteiden 
jäätyessä ja sulaessa. (RT 103169. (2019))

Kuva 32. Tenir Eco Hotels, Almaty (Levelstudio, 2020)
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3.6 Värit

https://arkitekturguide.uit.no/items/show/977

Värit ovat arkkitehtuurissa paljon muutakin kuin koriste: ne muovaavat tilaa, yksilöivät, selkeyttävät, 
ohjaavat ja luovat tunnelmaa (Salminen, 2019). Talvella väreillä ja valaistuksella on merkittävä vaikutus, 
kun pimeän aika on pidempi. Ulko-aktiviteetit mahdollistuvat myös auringon laskettua ja hyvällä 
suunnittelulla voidaan mahdollistaa parempi näkyvyys esimerkiksi sankassa lumisateessa. Valoilla ja 
väreillä voidaan myös kompensoida yksiväristä talvea. (Prince George, 1999)

Harvat kasvit tuovat mielenkiintoisia värejä talvella, joten visuaalisten materiaalien ja värien valinta on 
merkittävässä asemassa (Fort St. John, 2000). Luonnonmateriaaleilla, kuten puulla ja kivellä on oma 
luonnollinen värinsä ja usein tällainen harmoninen värimaailma koetaan miellyttävänä. Lämpimillä ja 
kylmillä sävyillä voidaan vaikuttaa kokemukseen lämpötilasta. Värin lämpöasteet voivat vaikuttaa ihmisiin 
fyysisesti ja niitä käyttämällä voidaan pyrkiä tasaamaan lämpötuntemuksia erilämpöisissä ympäristöissä. 
(Salminen, 2019) Talviympäristössä lämpimiä sävyjä pidetään usein mielenkiintoisempana kuin viileitä 
sävyjä (Fort St. John, 2000). Kylmässä ilmastossa myös tummat värit ovat vaaleita suositumpia. Tummat 
värit lämmittävät seiniä, jolloin myös taloa ympäröivä mikroilmasto on lämpimämpi. (Kuismanen, 2008)

Myös valo vaikuttaa värien sävyyn ja kirkkauteen (Salminen, 2019). Lyhyempien päivien vuoksi talvella 
teollisen valaistuksen merkitys korostuu (Fort St. John, 2000). Nykypäivän teknologian ansiosta 
mahdollisuudet ovat laajat ja valaistuksella voidaan muokata värien tummuusastetta, lämpötilaa tai 
muuttaa ne kokonaan toisiksi väreiksi (Salminen, 2019). 

Kuva 33. Y Cabin, Gressvik (Oslotre, 2020). Rakennuksen sisustusta 
hallitsevat näkyvä CLT ja keltaiset ikkunakehykset, jotka luovat 
lämpimän tunnelman  ja korostavat talvimaisemaa. .
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Kuva 34 ja 35. Bebyggelsen i Longyearbyen, Svalbard. Grete Smedalin luomasta ”Longyearbyen väripaletista” on 
tullut tärkeä osa kaupungin identiteettiä. Rikas väripaletti luo kontrastia karuun maisemaan ja värien käyttö vahvistaa 
visuaalista yhteyttä rakennusten välillä.
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KIDE (SUUNNITELMA)
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4. SIJAINTI

Kuva 37. Utsuvaaran sijainti Levitunturiin nähden

Utsuvaara on ainutlaatuinen rakennuspaikka, joka sijaitsee Levitunturin itäpuolella, Sirkan kylässä Kittilän 
kunnassa. Levi tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia ulkoiluaktiviteetteja ja sen läheisyydessä on useita 
luonnonsuojelu- ja retkeilyalueita. 

Utsuvaara sijaitsee korkealla, 385 metriä merenpinnan yläpuolella. Avoimuudesta ja jylhyydestä johtuen 
sen ympäristö on maisemallisesti herkkää. Sijainti Levin laskettelurinnettä vasten lisää herkkyyttä ja se on 
myös osa näkyvää matkailumaisemaa. (Kittilän kunta, 2012) 
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Kuva 38 ja 39. Kuvia Utsuvaarasta
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Kuva 40 ja 41. Utsuvaaran arkkitehtuuria
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4.1 Suunnittelualueen olosuhteet

Suunnittelualue sijaitsee Utsuvaarassa melko keskeisellä paikalla. Tontti on loivassa rinteessä, jossa maasto 
nousee länteen, kohti levin huippua. Idän suuntaan maasto on laskeva ja sinne avautuu myös kirkkaalla 
säällä hulppeat maisemat. Tontin molemmilla puolilla on olemassa olevat rakennukset. Alarinteen puoli on 
rakentamatonta, mutta se on myös kaavoitettu loma-asunnoille.  

Maisemamaakuntajaottelussa Levi lukeutuu Länsi-Lapin tunturiseutuun, mitä luonnehtivat jylhäpiirteiset 
suurtunturit ja niiden väliset moreenikankaat ja vesistöt. Heti Levitunturista itään aukeavat aapa-Lapin 
tasaiset neva- ja metsäalueet. (Kittilän kunta, 2012)

Suunnittelualue sijoittuu kasvimaantieteellisessä jaottelussa Pohjoisboreaaliselle vyöhykkeelle. 
Pohjoisboreaalissa metsät ovat harvoja, hidaskasvuisia ja vain edullisimpina kesinä uudistuvia. Kesä on niin 
lyhyt ja viileä, että aapasoita on paljon ja pohjavesi on läpi kesän lähellä maanpintaa. (Ilmastovyöhykkeet)

Kallioperältään alue on hyvin kulutusta kestävää kvartsiittia. Lähiympäristön kasvillisuus on melko niukkaa. 
Alue on harvapuustoinen ja siellä on pakkasrapautumisen synnyttämää rakkakivikkoa. Metsät ovat melko 
luonnontilaisia, matalakasvuista ja harvaa, sekametsää, johon kuuluvat koivu, mänty ja kuusi. Alueella ei 
ole liikennemelun aiheuttamia häiriöitä. (Kittilän kunta, 2012)

Kuva 42. Suunnittelualueen sijainti
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Kuva 43. Suunnittelualue Pohjoisesta päin kuvattuna Kuva 44. Suunnittelualue Idästä päin kuvattuna
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Kittilän lämpötila-, sade- ja lumitilastot vertailukautena 1991�2020 antavat havaintoa rakennuspaikan 
ilmasto-olosuhteista. Vuosittainen keskilämpötila on  -0,7 °C, kun esimerkiksi vastaava lämpötila Oulussa 
on +3,3 °C ja Helsingissä +6 °C. Suurimman osan ajasta Kittilässä lämpötila on siis nollan alapuolella. 
Kesällä on kyllä myös hellepäiviä, mutta keskimäärin vain 5 vuodessa. Sen sijaan pakkaspäiviä, eli päiviä, 
jolloin alin lämpötila on alle 0 °C, on keskimäärin 230 vuodessa. (Lämpötilatilastot)

Vuosittainen sademäärä on 559 millimetriä, joka vastaa hyvin pitkälti Suomen keskiarvoa (Sadetilastot). 
Talvikuukausina lumi on runsasta, mikä on tyypillistä Lapissa. Suurin lumen syvyys on keskimäärin 
maaliskuun lopussa, jolloin lumen syvyyden mediaani on 76 senttimetriä (Lumitilastot). Mitä pidemmälle 
talvea mennään, sitä matalammalta paistaa aurinko ja sitä lyhyempi on valoisan ajan kesto. Kesä- ja 
heinäkuussa ei aurinko ei laske Kittilässä lainkaan, kun tammikuussa aurinko käy vain puolen päivän 
tienoilla valaisemassa parin tunnin ajan hyvin matalalta. (Solar Radiation Monitoring Laboratory, 2007) 

Rakennuksen käyttöiän tarkastelussa pitkän aikavälin olosuhdemuutokset ovat mahdollisia 
ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi. Lämpötilan kohoaminen, sateiden lisääntyminen, 
muutokset pohjaveden korkeudessa ja voimakkaiden tuulien lisääntyminen muokkaavat olosuhteita. 
Talviympäristössä tärkeää on ottaa huomioon, että vuosikymmenien päästä sateita voi tulla enemmän 
vetenä ja se voidaan ottaa huomioon rakennuksen muotoilussa, esimerkiksi katosten ja räystäiden 
suunnitellulla. 
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Utsuvaaran sijainnilla Levitunturiin nähden voi olla vaikutusta suunnittelualueen tuuliolosuhteisiin. Esteen 
takana tuulennopeus alenee puoleen alueella, jonka syvyys voi olla 10 kertaa esteen korkeus (Kuismanen, 
2000).  Etenkin talviaikaan, alueella tuulee useimmiten etelän ja lännen suunnasta (Suomen tuuliatlas). 
Utsuvaaran itäinen sijainti levin huippuun nähden voi mahdollistaa sen, että huippu toimii esteenä, joka 
alentaa tuulta itärinteillä ja näin vaikuttaa suotuisasti Utsuvaaran tuuliolosuhteisiin. Kasvillisuuden vaikutus 
tuulisuuteen on todennäköisesti ainakin kohtalaista.  
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4.2 Rakentamisen ohjeet

Utsuvaaraan on tavoite luoda sen ainutlaatuiseen ja karuun ympäristöön sopivaa rakentamista, jossa voi 
nauttia luonnon rauhasta ja kauniista maisemista lähellä korkeatasoisia ulkoliikuntapalveluja. Rakennusta 
ohjataan omaleimaisuuteen siten, että se kuitenkin sopeutuu Levin olemassa olevaan rakennettuun 
ympäristöön. Rakennustapaohjeissa suunnittelualueet ovat ajettu useaan eri osa-alueeseen, joilla on 
kahdenlaisia materiaali- ja väritysohjeita. Näin on pyritty luomaan yhtenäinen alue, jossa on kuitenkin 
riittävästi vaihtelua rikkomaan monotonisuutta. (Utsuvaaran rakentamistapaohjeet)

Rakentamisalue tulee rajata mahdollisimman tarkasti, jotta ympärillä oleva aluskasvillisuus ja maapohja 
ei vahingoittuisi. Rakennuksen tieltä kaadetaan mahdollisimman vähän puustoa. Pintakivet ja kasvillisuus 
otetaan talteen rakentamisen tieltä ja asetetaan takaisin rakentamisen jälkeen rakennuksen ympärille. 
(Utsuvaaran rakentamistapaohjeet)

Rakennuksen päämuodon on oltava suorakaide ja kattomuoto harjakatto, jonka harjasuunta on esitetty 
kaavapiirroksessa. Kattojen tulee olla avoräystäällisiä ja kattokannattajien näkyä. Rakennuksissa ei 
sallita lautaverhousta, lukuun ottamatta ikkunoiden koristelaudoituksia. Ikkunapinnat on jaettava 
pienempiin osiin. Mikäli kellarikerros rakennetaan, sokkeli verhoillaan luonnonkivellä. (Utsuvaaran 
rakentamistapaohjeet)
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5. SUUNNITELMA

86

Kide on ympäristöönsä luontevasti asettuva lomarakennus, jonka suunnittelussa on ollut ensisijaisena 
tavoitteena korostaa talven luomia olosuhteita. Lomaansa viettävät asukkaat voivat nauttia eri 
mukavuustekijöistä, kuten laadukkaista talviaktiviteeteista rakennuksen toiminnallisuuden ansiosta, sekä 
rentoutua tarkkaan hiottujen yksityiskohtien puitteissa. Käyttäjien näkökulmasta muotoilu palvelee sekä 
ulkoilmasta nautiskelijaa, lumessa leikkijää että sisätilaan suojautuvaa.
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Kiteen kulma Olemassa olevan 
rakennuskannan linja

Valmis

Suunnittelun lähtökohtana olivat ympäristö- ja ilmasto-olosuhteet, sekä olemassa oleva rakennuskanta ja 
omaleimaisuus. Pohjan muovautumiseen vaikuttivat ilmansuunnat, aurinko, näkymät, varjot ja kasvillisuus. 
Innoituksensa rakennuksen muoto on saanut talvisesta luonnon elementistä, lumihiutaleen kiteestä. Se on 
kuin pala lumihiutaletta, pieni pala talvea. 

5.1 Idea

Kiteen kulma Olemassa olevan 
rakennuskannan linja

Valmis
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Rakennus asettuu luontevasti loivaan rinteeseen, niin että etelä- ja itäpuolelle kohti alarinnettä 
avautuvat suuret ikkunat sekä terassi kohti aurinkoa ja avautuvaa maisemaa. Tontin puusto on säilytetty 
ja rakennusta ympäröivät ikivihreät puut hillitsevät tuulia rakennuksen ympäristössä. Lumen poiston 
tarve on minimoitu kattamalla sisäänkäynti ja terassi. Ajolinjasta ei ole tehty tarpeettoman pitkää, mutta 
kaavamääräyksien mukainen. Pintavedet poisjohtamalla on minimoitu kosteuden pääsy rakenteisiin. 
Ympäri tonttia on osoitettu tasaisesti, aurinkoisia paikkoja lumen säilytykseen, ilman että yhteen paikkaan 
muodostuu tarpeettoman suurta kasaa. Katolta putoava lumi ohjautuu rakennuksen sivuille, mutta niin 
ettei se kasaannu kulkureittien tai sisäänkäyntien eteen. Katon maahan laskeutuvaan osaan kertyy lunta 
luontevasti, jolloin rakennus luo illuusion nousemalla lumesta. 

Katto laskeutuu rakennuksen takaosassa maahan saakka, luoden etelä-länsi nurkan terassille suojaisan 
kuoren pohjoistuulta vastaan sekä yhteyden luontoon. Katolle satava lumi antaa mahdollisuuden 
mäenlaskuun ja näin luonnon ja arkkitehtuurin yhteistyö vahvistaa funktionaalisuutta luoden 
ulkoaktiviteetteja. Terassin suojainen sijoitus nurkkaan ympäröivien seinien suojaan maksimoi sen 
käyttökapasiteetin talvellakin. Kevätpäivinä terassilla voi loikoilla ja kylpeä auringon lämmössä ja taas 
toisaalta länteen avautuvalla terassilla voi ihastella auringonlaskua, kun vilvoitellaan saunan jälkeen. 
Terassin lattian korkeus on maanpintaa korkeammalla, jolloin se ei edes lumisimpana aikana hautaudu 
syvään lumeen. Terassilta poisjohtavat portaat ovat metalliritilää, joka päästää satavan lumen lävitseen. 
Luminen polku terassilta johtaa kohti tontin perällä olevaa laavua, jossa voi nauttia ulkoilmasta lämpimän 
nuotin äärellä. 

ASEMA 1:200



92 93

5.2 Ulkomuoto

Katto laskee maahan

suojainen terassi

kylki viistetty etelän suuntaiseksi

Rakennusmassa on muodoltaan hyvin geometrinen, mutta yksinkertainen, jolla on vältetty turhia nurkkia 
ja kylmäsiltoja. Perinteistä harjakattoa on rikottu niin, että toinen harja laskee rakennuksen taakse maahan 
saakka. Näin auringon valo ja lämpö on maksimoitu useampaan paikkaan ja samalla porrastus luo suojaisia 
paikkoja tuulelta. 

Rakennuksen pohjoispuolella, ”selkäpuolella” sijaitsee pääsisäänkäynti. Sisäänkäyntinä toimii katettu 
portaikko, joka ulkoneva elementtinä toimii myös tuulta hillitsevänä rakenteena. Sisäänkäyntiä päällystävä 
katos ja sivua verhoava lasi estävät lumen kerääntymisen ja tuulen vaikutuksen sisäänkäynnillä. Pohjoinen 
sijainti takaa sen, ettei lasien takana oleva portaikko ylikuumene kesällä. 
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JULKISIVU ITÄÄN 1:200

JULKISIVU LÄNTEEN 1:200

JULKISIVU ETELÄÄN 1:200

JULKISIVU POHJOISEEN 1:200
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Rakennus, ikkunat ja ulkoilualueet on suunnattu kohti etelää, jolloin auringon valon ja passiivisen 
aurinkoenergian määrä on maksimoitu. Katon muodon ansiosta auringon valo ja lämpö saavuttaa sekä 
sisä- että ulkotilat luomatta varjoja ulko-oleskelutiloihin. Sisäänkäyntiportaan alaosa on käännetty hieman 
rakennuksen eteen, jolloin se saa eteläaurinkoa. Lumen kasauspaikat ovat tasaisesti ajoväylän molemmin 
puolin ja ne saavat aurinkoa läpi päivän. 

Voimakas porrastus läpi pitkän julkisivun ja nurkan vähentää tuulen turbulenssia. Sisäänkäyntiä suojaava 
katos suojaa ylhäältä päin tulevilta virtauksilta ja sivuilta tulevat virtaukset pysähtyvät katoksen sivuosiin. 
Tuulen nopeutta rakennuksen ympäristössä hillitsevät suuri terassisyvennys, rakennusta ympäröivät 
ikivihreät puut sekä julkisivujen pinnan muoto ja karheus, sekä massiiviset nurkkaliitokset.

Sisäänkäynti ja terassi ovat katettuina suojassa lumelta. Katto on kauttaaltaan muotoiltu niin, että lumi 
ei putoa oleskelualueiden tai kulkuväylien eteen, vaan rakennuksen sivuille. Metrin levyiset räystäät 
suojaavat julkisivuja. Sisäänkäyntiportaan pieni käännös kohti etelää takaa sen, ettei lumi putoa 
sisäänkäynnin eteen. Terassin lattiapinnan korossa on huomioitu syvä lumi sijoittamalla se hieman 
maanpintaa korkeammalle. Korko ei kuitenkaan ylitä puolta metriä, jolloin terassi on voitu tehdä ilman 
kaiteita. Katon alaosaan kerääntyvää lunta hyödynnetään mäenlaskuun ja leikkeihin. 
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Huopakate, tumman harmaa

Kelohirsi

Teräs, tumman harmaa

Lasi, kirkas

Alumiini, tumman ruskea
(sisäpuoli, puu mänty)

Rakkakivi

Lehtikuusi terassi
teräsritiläaskelmat

Teräspelti, ruskean harmaa

Rakennuksen päämateriaaleja ovat Utsuvaaran ympäristöön luonnollisesti sopivat kelohirsi sekä rakkakivi. 
Kelo on pystyyn kuivunut, kuorensa pudottanut vanha mänty, jonka kasvu on päättynyt pohjoisessa 
300-400 vuoden iässä (Huliswood). Se on pinnaltaan harmaantunut ja sisältä punertava honka, jonka 
halkeamat ja pahkat tuovat sille omaleimaisen ilmeen (Huliswood). Hirsien massiiviset nurkkaliitokset 
luovat myös rakennukselle kiinnostavia detaljeja. Rakkakivi tulee esiin kellarikerroksen kivimuurissa, sekä 
sisätilojen mahtipontisessa tulisijassa. Korkean ominaislämpökapasiteetin vuoksi auringossa lämmennyt 
kivijalka lämmittää myös ympäristöään. Terassilaudoitus ja sisäänkäyntikokonaisuus on käsittelemätöntä 
lehtikuusta, joka on kauniin lämpimän ruskea, mutta harmaantuu luonnostaan sään altistuksesta. Puun ja 
kiven oma luonnollinen väri ja tummat sävyt tekevät rakennukselle harmonisen ja herkän ilmeen. 

Hirsijulkisivujen esteettiset ja rakenteelliset ominaisuudet on pyritty säilyttämään rakenteellisen 
suojauksen avulla. Maanpinnan yläpuolelle ulottuva sokkeliosa, rakkakivellä verhoiltu kellarikerros ulottuu 
riittävän korkealle, jolloin sulamisvedet eivät pääse lahottomaan alimpia hirsiä. Alimman hirsikerran ja 
sokkelin väliin on asennettu kapillaarisen kosteuden kulun katkaiseva bitumihuopa. Rakennuksen 800-
1000 millimetriä leveät räystäät suojaavat julkisivuja viistosateelta ja räystäskourut sekä syöksytorvet 
ohjaavat veden oikeaa reittiä maahan, jolloin tuuli ei pääse painamaan valuvaa vettä julkisivuun. 
Kemiallisesti keloa ei tarvitse käsitellä lainkaan (Möttönen, 2022). Kelon ulkopinnassa olevat pienet ”viat”, 
eli ruskeus ja käsittelyjäljet parantuvat sateessa ja auringonpaisteessa (Möttönen, 2022). 

JULKISIVUOTE 1:70
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Näkymä koillisesta
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Näkymä etelästä

102



104 105

Näkymä terassin
puolelta
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Katon periaate perustuu siihen, että katon alin, maahan laskeutuva osa on porrastettu osittain muuta 
osaa matalammaksi. Näin katolle muodostuvat turvalliset reunat, jolloin katolle kiipeävät eivät voi 
pudota katolta. Porrastus ei ala aivan ulkoreunalta, jolloin ulospäin katto näyttää jatkuvan sulavasti alas 
asti. Terassin sisäpuolella porrastus on suoraan kelohirren nurkkaliitoksen takana, jolloin se ei erotu liian 
selkeästi ulkoseinää vasten.

Katon matalimman osan alla on hyvin tilaa esimerkiksi polttopuiden säilytykselle, joita voidaan hyödyntää 
takan lämmitykseen, ulkona olevan laavun nuotin sytytykseen tai vaikka ulkopaljun lämmitykseen. 
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5.3 Tilat

108

Makuuhuoneet ja
WC-tilat

Oleskelutilat

Varastot ja 
huoltotilat

Tavoiteolosuhteiltaan samanlaiset tilat ovat sijoitettu lähekkäin. Yhteiset oleskelutilat, joiden 
lämpömukavuus on keskeisintä, ovat suunnattu kohti etelää ja suuret ikkunat päästävät sisään auringon 
säteilyn ja lämpöenergian. Keskikerroksen oleskelutiloissa on myös lämmittäjänä varaava tulisija. 
Rakennuksen pohjoispuolella on sisäänkäyntiportaikko ja yksittäiset huonetilat puskurivyöhykkeenä ja 
makuuhuoneiden tuuletusikkunoilla mahdollistetaan yksittäinen hallinta. Kellarikerroksessa ovat autotalli, 
varastot ja kodinhoitotilat, joiden lämpömukavuus ei ole niin merkittävässä asemassa. 
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Pääsisäänkäynti on 1. kerroksen pohjoissivulla. Eteisen erillinen tuulikaappi, jonka lattia on kosteutta 
kestävä keraaminen laatta, mahdollistaa lumien ravistamisen eteiseen. Tuulikaapilla voidaan myös 
parantaa lämmön pysymistä sisätiloissa mahdollisimman tehokkaasti ja estää vetoa. Oviympäristöt ovat 
suunniteltu mahdollisimman tilaviksi, ilman erillisiä käytäviä, jonka ansiosta ne saadaan suljettua nopeasti 
ja lämpö ei pääse karkaamaan. Keittiö ja olohuone kylpevät päivällä luonnonvalossa avaten hulppean 
maiseman kohti laskevaa rinnettä. Varaava tulisija, joka on tehty rakkakivestä, vapauttaa lämpöä pitkään 
pitäen oleskelutilat mukavina myös pakkassäillä. Pesuhuone ja sauna sijaitsevat lähellä terassin ovea, jotta 
saunasta voi helposti mennä ulos vilvoittelemaan ilman että kastelee oleskelutiloja. 

Kellarikerroksessa sijaitsee autotalli sekä ulkovälinevarasto omine sisäänkäynteineen maantasosta. 
Ulkovälinevaraston yhteydessä sijaitsevassa huoltotilassa voi voidella sukset ja lasketteluvälineet. 
Aktiivisen ulkoilupäivän päätteeksi lumilaudan tai lumikengät voi jättää suoraan varastoon, riisua lumesta 
märät ulkoiluvaatteet kellarin kodinhoitotilan kuivauskaappiin ja kävellä portaita pitkin suoraan lämpimään 
yläkertaan rentoutumaan, tai vaikka suoraan suihkuun. Näin lumisia tai likaisia välineitä ja vaatteita ei 
tarvitse tuoda 1. kerrokseen lainkaan. 

Ullakon aulassa on tilaa lasten leikille ja daybed sopii rentoon oleskeluun tai tarvittaessa yövieraiden 
määrän kasvaessa myös lisävuoteeksi. Ikkuna pedin päällä mahdollistaa öisen tähtitaivaan tai revontulien 
ihailun. Ullakolla on myös kaksi makuuhuonetta, jossa toisessa on myös tilaa etätyöskentelyä varten. Tämä 
laajentaa lomamökillä vierailun mahdollisuuksia myös arkiaikaan, joustavasti työn kanssa yhteen sopien. 

1. Eteinen
2. Olohuone
3. Keittiö
4. Makuuhuone
5. Pesuhuone ja pukeutumistila
6. Sauna
7. Wc

8. Aula
9. Kodinhoitotilat
10. Ulkoiluvälinevarasto
11. Huoltotila
12. Autotalli
13. Varastotila/työtila
14. Tekniikka
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Tilojen yksityisyys on varmistettu sijoittamalla ikkunat riittävän korkealle, jolloin rakennusta alempana 
sijaitsevalta tieltä ei ole suoraa näkyvyyttä tiloihin liian matalalle. Suurilla ikkunoilla voidaan myös 
varmistaa passiivisen auringonenergian saanti, mikä vähentää lämmitystarvetta. Luonnonvaloa 
hyödyntämällä valaistuksesta aiheutuva sähkönkulutus on myös vähäisempää. B Leikkauksessa on esitetty 
Kittilän aurinkokulmat eri kuukausina, kun aurinko paistaa korkeimmillaan, eli kello 12. Kesäkuukausina 
aurinko paistaa korkealta, mutta talvella aurinko paistaa matalammalta ja valon määrä on vähäisempää. 
Matalalta paistava aurinko voi myös aiheuttaa häikäisyä. Ikkunoissa on sekä alhaalta että ylhäältä 
säädettävät kaihtimet, joilla voidaan estää liiallista häikäisyä tai liikalämpöä. 

Talvella on myös pitkä pimeän aika ja se tarkoittaa tähtitaivaan avautumista suoraan olohuoneeseen. 
Korkeat ikkunat mahdollistavat taivaan näkemisen. Rakennuksen ja pihan valaistus on suunniteltu niin, 
ettei se aiheuta hukkavaloa, joka häiritsee tähtitaivaan katselua. Valaisimet ovat suunnattuja ihmisten 
tarpeisiin, ei ylöspäin kohti taivasta. Näin valaistus ei aiheuta häikäisyä, vie turhaa energiaa tai häivytä 
taivaankappaleita. 
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Sisätilojen yleisilme on harmoninen ja lämmin. Ulkoseinät ovat myös sisäpuoleltaan luonnollisella 
hirsipinnallaan ja kelon ominaispiirteet luovat tiloihin tunnelmaa. Sisäkatot on tehty kelosahatavarasta 
ja sauna verhoiltu kelopaneelilla. Yksi väliseinä on paksu kelohirsiseinä, joka takaa hyvän äänieristyksen 
makuuhuoneisiin. Muut oleskelutiloihin näkyvät väliseinät ovat verhoiltu puupaneelilla. 

Massiivinen puu ja näyttävä rakkakivi tekevät yleisilmeestä hyvin perinteisen ja pienillä yksityiskohdilla 
on tuotu sisätiloihin modernia ilmettä. Portaiden kaiteista on tehty eleettömät siroilla metallitolpilla ja 
vaijereilla ja ikkunat sekä ovet ovat varusteltu ohuilla karmeilla. Sisustusmateriaalina on käytetty erityisesti 
villaa ja nahkaa, jotka tuovat lämmöntunnetta. 
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5.4 Rakenteen periaatteet

5.5 Talotekniikka

Erilaisilla massa- ja tilasuunnittelun ratkaisuilla on pyritty energiatehokkaisiin ratkaisuihin, jotka yhdessä 
talotekniikan kanssa mahdollistavat rakennuksen tehokkaan hyödyntämisen ja pienen energian 
kulutuksen. Rakennuksen lämmitys tapahtuu maalämmöllä. Maalämpöpumpun tuottama lämpöenergia 
on pääosin uusiutuvaa energiaa (Pientalon lämmitysjärjestelmät). Lisäksi kylpyhuoneissa ja wc-tilassa 
on vesikiertoinen lattialämmitys, joka on säädetty niin, että se nousee automaattisesti käytön ajaksi ja 
laskee perustasolle, kun tilaa ei käytetä. Lämmitetty lattia on lämpömukavuuden kannalta merkittävä, 
sillä se on pinta johon ihmiset ovat suoraan kosketuksissa. Lisäksi se edistää märän lattian kuivumista. 
Tukilämmitysjärjestelminä toimivat varaava tulisija sekä ilmalämpöpumppu. 

Puhtaasta sisäilmasta vastaa koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, jolloin poistoilman lämpöä 
hyödynnetään tuloilman lämmityksessä. Myös käsittelemättömät hirsipinnat auttavat huoneilman 
kosteutta pysymään suositusalueella (Puuinfo, 2020). Puupinnat imevät sisäilmasta kosteutta ja 
luovuttavat sitä kun huoneilma on kuiva (Puuinfo, 2020). 

Rakennuksen kantavat rakenteet ovat kelohirrestä. Hirsirakennusten suunnittelussa erityispiirteitä ovat 
painumien ja puun elämisen, kuten halkeilun hallinta (Puuinfo, 2020). Kelo on lähes aina kierteinen, 
mikä parantaa puun veto- ja taivutuslujuutta. Tämän vuoksi kelorakennus ei merkittävästi vääntyile tai 
painu samalla tavalla, kun tuoreesta puusta rakennettu hirsitalo. (Huliswood) Suunnittelussa painuminen 
otetaan huomioon jättämällä ikkunoiden ja ovien yläpuolelle painumavaraa ja asentamalla pilareihin 
kierretangoista ja mutterista tehdyt säätöjalat, joilla säädetään kehikon painumista (Möttönen, 2022)

Hirsirakenne on paloturvallinen, sillä hirsi palaa hiiltymällä 1,0 mm/minuutissa, joten palotilanteessa 
hirsirakenteen käyttäytyminen on ennakoitavissa. Palotilanteessa puun pintaan syntyvä hiili alkaa suojata 
puuta palamiselta. REI 60 palonkestävyys saavutetaan 236 millimetriä paksulla pyöröhirrellä. (Puuinfo, 
2020)
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Näkymä oleskelutiloihin
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Keittiö ja ruokailutila
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Oleskelutilat illalla 
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Bioklimaattinen suunnittelu korostaa ilmaston positiivisia vaikutuksia ja minimoi haittoja. Sen ei tulisi olla 
harvinainen, vain ääriolosuhteissa käytettävä keino, vaan näkyä kaikessa suunnittelussa. Rakentamisen 
ei tulisi olla pelkästään ulkoisesti ympäristöönsä istuvaa - käyttämällä ilmaston ja ympäristön olosuhteita 
lähtötekijöinä, voidaan luoda miellyttävää arkkitehtuuria. 

Talviympäristössä korostuvat auringon valon ja lämmön hyödyntäminen, kylmältä ja tuulelta 
suojautuminen sekä lumen merkitys. Suunnittelun tarkoituksena ei ole poistaa talvea, vaan tuoda se 
osaksi suunnitteluratkaisua niin, että lopputulos on viihtyisä ja toimiva. Nykypäivän mukavuuskriteerit 
vaativat teknologian käyttöä, mutta hyvän suunnittelun avulla sen tarvetta voidaan vähentää ja toteuttaa 
mahdollisimman energiatehokkaasti. 

Tulevaisuudessa ilmasto- ja ympäristöanalyysin keinoja tulisi kehittää, jotta rakennuspaikan olosuhteet 
voisi ottaa perusteellisesti huomioon. Esimerkiksi tuulikokeista voisi tulla yleisempi käytäntö arkkitehtien 
suunnittelutyössä. 
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Kelohirsi

Lasi, kirkas

Rakennusmassa on muodoltaan hyvin geometrinen, mutta yksinkertainen, 
jolla on vältetty turhia nurkkia ja kylmäsiltoja. Perinteistä harjakattoa on 
rikottu niin, että toinen harja laskee rakennuksen taakse maahan saakka. 
Näin auringon valo ja lämpö on maksimoitu useampaan paikkaan ja 
samalla porrastus luo suojaisia paikkoja tuulelta. 

Rakennuksen pohjoispuolella, ”selkäpuolella” sijaitsee pääsisäänkäynti. 
Sisäänkäyntinä toimii katettu portaikko, joka ulkoneva elementtinä toimii 
myös tuulta hillitsevänä rakenteena. Sisäänkäyntiä päällystävä katos ja 
sivua verhoava lasi estävät lumen kerääntymisen ja tuulen vaikutuksen 
sisäänkäynnillä. Pohjoinen sijainti takaa sen, ettei  lasien takana oleva por-
taikko ylikuumene kesällä.  

Rakennus, ikkunat ja ulkoilualueet on suunnattu kohti etelää, jolloin 
auringon valon ja passiivisen aurinkoenergian määrä on maksimoitu. Katon 
muodon ansiosta auringon valo ja lämpö saavuttaa sekä sisä- että ulkotilat 
luomatta varjoja ulko-oleskelutiloihin. Sisäänkäyntiportaan alaosa on 
käännetty hieman rakennuksen eteen, jolloin se saa eteläaurinkoa. Lumen 
kasauspaikat ovat tasaisesti ajoväylän molemmin puolin ja ne saavat 
aurinkoa läpi päivän. 

Voimakas porrastus läpi pitkän julkisivun ja nurkan vähentää tuulen 
turbulenssia. Sisäänkäyntiä suojaava katos suojaa ylhäältä päin 
tulevilta virtauksilta ja sivuilta tulevat virtaukset pysähtyvät katoksen 
sivuosiin. Tuulen nopeutta rakennuksen ympäristössä hillitsevät suuri 
terassisyvennys, rakennusta ympäröivät ikivihreät puut sekä julkisivujen 
puiden muoto, karhea pinta ja massiiviset nurkkaliitokset.

Sisäänkäynnin ja terassin kattaminen suojaa lumelta. Katto on muotoiltu 
niin, että lumi ei putoa katoilta oleskelualueiden tai kulkuväylien eteen, 
vaan rakennusten sivuille. Metrin levyiset räystäät suojaavat julkisivuja. 
Sisäänkäyntiportaan pieni käännös kohti etelää takaa sen, ettei lumi putoa 
sisäänkäynnin eteen. Terassin lattiapinnan korossa on huomioitu syvä lumi 
sijoittamalla se hieman maanpintaa korkeammalle. Korko ei kuitenkaan 
ylitä puolta metriä, jolloin terassi on voitu tehdä ilman kaiteita. Katon 
alaosaan kerääntyvää lunta hyödynnetään mäenlaskuun ja leikkeihin. 

Rakennuksen päämateriaaleja ovat Utsuvaaran ympäristöön luonnollisesti 
sopivat kelohirsi sekä rakkakivi. Kelo on pystyyn kuivunut, kuorensa 
pudottanut vanha mänty, jonka kasvu on päättynyt pohjoisessa 300-
400 vuoden iässä (Huliswood). Se on pinnaltaan harmaantunut ja sisältä 
punertava honka, jonka halkeamat ja pahkat tuovat sille omaleimaisen 
ilmeen (Huliswood). Hirsien massiiviset nurkkaliitokset luovat myös 
rakennukselle kiinnostavia detaljeja. Rakkakivi tulee esiin kellarikerroksen 
kivimuurissa, sekä sisätilojen mahtipontisessa tulisijassa. Korkean 
ominaislämpökapasiteetin vuoksi auringossa lämmennyt kivijalka 
lämmittää myös ympäristöään. Terassilaudoitus ja sisäänkäyntikokonaisuus 
on käsittelemätöntä lehtikuusta, joka on kauniin lämpimän ruskea, 
mutta harmaantuu luonnostaan sään altistuksesta. Puun ja kiven oma 
luonnollinen väri ja tummat sävyt tekevät rakennukselle harmonisen ja 
herkän ilmeen. 

Hirsijulkisivujen esteettiset ja rakenteelliset ominaisuudet on pyritty 
säilyttämään rakenteellisen suojauksen avulla. Maanpinnan yläpuolelle 
ulottuva sokkeliosa, rakkakivellä verhoiltu kellarikerros ulottuu riittävän 
korkealle, jolloin sulamisvedet eivät pääse lahottomaan alimpia hirsiä. 
Alimman hirsikerran ja sokkelin väliin on asennettu kapillaarisen kosteuden 
kulun katkaiseva bitumihuopa. Rakennuksen 800-1000 millimetriä 
leveät räystäät suojaavat julkisivuja viistosateelta ja räystäskourut sekä 
syöksytorvet ohjaavat veden oikeaa reittiä maahan, jolloin tuuli ei pääse 
painamaan valuvaa vettä julkisivuun. Kemiallisesti keloa ei tarvitse käsitellä 
lainkaan (Möttönen, 2022). Kelon ulkopinnassa olevat pienet ”viat”, 
eli ruskeus ja käsittelyjäljet parantuvat sateessa ja auringonpaisteessa 
(Möttönen, 2022). 
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ASEMA 1:200
Suunnittelualue sijaitsee Utsuvaarassa, Levitunturin 
itäpuolella. Utsuvaara sijaitsee korkealla, 385 metriä 
merenpinnan yläpuolella. Avoimuudesta ja jylhyydestä 
johtuen sen ympäristö on maisemallisesti herkkää. Sijainti 
Levin laskettelurinnettä vasten lisää herkkyyttä ja se on myös 
osa näkyvää matkailumaisemaa. 

Tontti on loivassa rinteessä, jossa maasto nousee länteen, 
kohti Levin huippua. Idän suuntaan maasto on laskeva ja 
sinne avautuu myös kirkkaalla säällä hulppeat maisemat. 
Tontin molemmilla puolilla on olemassa olevat rakennukset. 
Alarinteen puoli on rakentamatonta, mutta kaavoitettu loma-
asunnoille. 

Lähiympäristön kasvillisuus on melko niukkaa. Alueella 
on harvapuustoista ja pakkarapautumisen synnyttämää 
rakkakivikkoa. Metsät ovat melko luonnontilaisia, 
matalakasvuista ja harvaa sekametsää, johon kuuluvat koivu, 
mänty ja kuusi. Alueella ei ole liikennemelun aiheuttamia 
häiriöitä. 

Kide on ympäristöönsä luontevasti asettuva lomarakennus, 
jonka suunnittelussa on ollut ensisijaisena tavoitteena 
korostaa talven luomia olosuhteita. Lomaansa viettävät 
asukkaat voivat nauttia eri mukavuustekijöistä, 
kuten laadukkaista talviaktiviteeteista rakennuksen 
toiminnallisuden ansiosta, sekä rentoutua tarkkaan hiottujen 
yksityiskohtien puitteissa. Käyttäjien näkökulmasta muotoilu 
palvelee sekä ulkoilmasta nautiskelijaa, lumessa leikkijää ja 
sisätilaan suojautuvaa. 

Suunnittelun lähtökohtana olivat ympäristö- ja ilmasto-
olosuhteet, sekä olemassa oleva rakennuskanta ja 
omaleimaisuus. Pohjan muovautumiseen vaikuttivat 
ilmansuunnat, aurinko, näkymät, varjot ja kasvillisuus. 
Innoituksensa rakennuksen muoto on saanut talvisesta 
luonnon elementistä, lumihiutaleen kiteestä. Se on kuin pala 
lumihiutaletta, pala talvea. 

Kiteen kulma Olevan rakennus-
kannan linja

Valmis

Rakennus asettuu luontevasti loivaan rinteeseen, 
niin että eteläpuolellä suuret ikkunat sekä terassi 
avautuvat kohti aurinkoa ja avautuvaa maisemaa. 
Tontin puusto on säilytetty ja rakennusta ympäröivät 
ikivihreät puut hillitsevät tuulia rakennuksen 
ympäristössä. Lumen poiston tarve on minimoitu 
kattamalla sisäänkäynti ja terassi. Ajolinjasta ei ole 
tehty tarpeettoman pitkää, mutta kaavamääräyksien 
mukainen. Pintavedet poisjohtamalla on minimoitu 
kosteuden pääsy rakenteisiin. Ympäri tonttia on 
osoitettu tasaisesti, aurinkoisia paikkoja lumen 
säilytykseen, ilman että yhteen paikkaan muodostuu 
tarpeettoman suurta kasaa. Katolta putoava lumi 
ohjautuu rakennuksen sivuille, mutta niin ettei se 
kasaannu kulkureittien tai sisäänkäyntien eteen. 

Katto laskeutuu rakennuksen takaosassa maahan 
saakka, luoden etelä-länsi nurkan terassille suojaisan 
kuoren pohjoistuulta vastaan sekä yhteyden 
luontoon. Katolle satava lumi antaa mahdollisuuden 
mäenlaskuun ja näin luonnon ja arkkitehtuurin 
yhteistyö vahvistaa funktionaalisuutta luoden 
ulkoaktiviteetteja. Kevätpäivinä terassilla voi loikoilla 
ja kylpeä auringon lämmössä ja taas toisaalta länteen 
avautuvalla terassilla voi ihastella auringonlaskua, kun 
vilvoitellaan saunan jälkeen. Terassin lattian korkeus 
on maanpintaa korkeammalla, jolloin se ei hautaudu 
syvään lumeen. Terassilta poisjohtavat portaat ovat 
metalliritilää, joka päästää satavan lumen lävitseen. 
Luminen polku terassilta johtaa kohti tontin perällä 
olevaa laavua, jossa voi nauttia ulkoilmasta lämpimän 
nuotin äärellä. 

Kittilän lämpötila-, sade- ja lumitilastot vertailukautena 1991-2020 antavat 
havaintoa rakennuspaikan ilmasto-olosuhteista. Vuosittainen keskilämpötila on  
-0,7 °C, kun esimerkiksi vastaava lämpötila Oulussa on +3,3 °C ja Helsingissä +6 
°C. Suurimman osan ajasta Kittilässä lämpötila on siis nollan alapuolella. Kittilässä 
on kyllä myös hellepäiviä kesällä, mutta keskimäärin vain 5 vuodessa. Sen sijaan 
pakkaspäiviä, eli päiviä jolloin alin lämpötila on alle 0 °C, on keskimäärin 230 
vuodessa. (Ilmatieteen laitos, lämpötilatilastot)

Vuosittainen sademäärä Kittilässä on 559 millimetriä, mikä vastaa hyvin pitkältä 
Suomen keskiarvoa (Ilmatieteen laitos, sadetilastot).  Talvikuukausina lumi 
on runsasta, mikä on Lapissa tyypillistä. Suurin lumen syvyys on keskimäärin 
maaliskuun lopussa, jolloin lumen syvyyden mediaani on 76 senttimetriä. 
(Ilmatieteen laitos, lumitilastot).
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Tavoiteolosuhteiltaan samanlaiset tilat ovat sijoitettu lähekkäin. Yhteiset 
oleskelutilat, joiden lämpömukavuus on keskeisintä, ovat suunnattu kohti 
etelää ja suuret ikkunat päästävät sisään auringon säteilyn ja lämpöenergian. 
Rakennuksen pohjoispuolella on sisäänkäyntiportaikko ja yksittäiset huonetilat 
puskurivyöhykkeenä. Kellarikerroksessa ovat tilat, joiden lämpömukavuus ei ole 
niin merkittävässä asemassa. 

Eteisen tuulikaappi mahdollistaa lumien ravistamisen eteiseen. Tuulikaapin 
ansiosta lämpö pysyy myös sisätiloissa tehokkaasti ja estää vetoa. Oviympäristöt 
on suunniteltu tilaviksi, ilman erillisiä käytäviä, jonka ansiosta ovet saadaan 
suljettua nopeasti ja lämpö ei pääse karkaamaan. Keittiö ja olohuone kylpevät 
päivällä luonnonvalossa avaten hulppean maiseman kohti laskevaa rinnettä. 
Rakkakivestä tehty araavaa tulisija vapauttaa lämpöä pitkään pitäen oleskelutialt 
mukavina myös pakkassäillä. Pesuhuone ja sauna sijaitsevat lähellä terassin ovea, 
jotta saunasta voi helposti mennä ulos vilvoittelemaan kastelematta oleskelutiloja. 

Kellarikerroksessa sijaitsee autotalli sekä ulkovälinevarasto omine 
sisäänkäynteineen maantasosta. Ulkovälinevaraston yhteydessä sijaitsevassa 
huoltotilassa voi voidella sukset ja lasketteluvälineet. Aktiivisen ulkoilupäivän 
päätteeksi lumilaudan tai lumikengät voi jättää suoraan varastoon, riisua lumesta 
märät ulkoiluvaatteet kellarin kodinhoitotilan kuivauskaappiin ja kävellä portaita 
pitkin suoraan lämpimään yläkertaan rentoutumaan, tai vaikka suoraan suihkuun. 
Näin lumisia tai likaisia välineitä ja vaatteita ei tarvitse tuoda 1-kerrokseen 
lainkaan. 

Ullakon aulassa on tilaa lasten leikille ja daybed sopii rentoon oleskeluun tai 
tarvittaessa yövieraiden määrän kasvaessa myös lisävuoteeksi. Ikkuna pedin 
päällä mahdollistaa öisen tähtitaivaan tai revontulien ihailun. Ullakolla on myös 
kaksi makuuhuonetta, jossa toisessa on myös tilaa etätyöskentelyä varten. Tämä 
laajentaa lomamökillä vierailun mahdollisuuksia myös arkiaikaan, joustavasti työn 
kanssa yhteen sopien. 

1. Eteinen
2. Olohuone
3. Keittiö
4. Makuuhuone
5. Pesuhuone ja pukeutumistila
6. Sauna
7. Wc
8. Aula
9. Kodinhoitotilat
10. Ulkoiluvälinevarasto
11. Huoltotila
12. Autotalli
13. Varastotila/työtila
14. Tekniikka

Ulkoseinät ovat myös sisäpuolelta aidolla 
hirsipinnallaan ja sisätiloissa on käytetty paljon 
alhaisen lämmönjohtavuuden puuta. Sisäkatot 
on tehty kelosahatavarasta ja sauna verhoiltu 
kelopaneelilla. Yksi väliseinistä on paksu 
kelohirsiseinä, joka takaa hyvän äänieristyksen 
makuuhuoneisiin. Muut oleskelutiloihin näkyvät 
väliseinät ovat verhoiltu puupaneelilla. 

Massiivinen puu ja näyttävä rakkakivi tekevät 
yleisilmeestä hyvin perinteisen ja sisätiloihin on 
tuotu pienillä yksityiskohdilla modernia ilmettä. 
Portaiden kaiteista on tehty eleettömät siroilla 
metallitolpilla ja vaijereilla ja ikkunat ja ovet on 
varusteltu ohuilla karmeilla. Sisustusmateriaaleina 
on käytetty erityisesti villaa ja nahkaa, jotka tuovat 
lämmöntunnetta. 
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Tilojen yksityisyys on varmistettu sijoittamalla ikkunat riittävän korkealle, jolloin 
rakennusta alempana sijaitsevalta tieltä ei ole suoraa näkyvyyttä tiloihin liian 
matalalle. Suurilla ikkunoilla voidaan myös varmistaa passiivisen auringonenergian 
saanti, mikä vähentää lämmitystarvetta. Luonnonvaloa hyödyntämällä valaistuksesta 
aiheutuva sähkönkulutus on myös vähäisempää. B Leikkauksessa on esitetty 
Kittilän aurinkokulmat eri kuukausina, kun aurinko paistaa korkeimmillaan, eli 
kello 12. Kesäkuukausina aurinko paistaa korkealta, mutta talvella aurinko paistaa 
matalammalta ja valon määrä on vähäisempää. Matalalta paistava aurinko voi myös 
aiheuttaa häikäisyä. Ikkunoissa on sekä alhaalta että ylhäältä säädettävät kaihtimet, 
joilla voidaan estää liiallista häikäisyä tai liikalämpöä. 

Talvella on myös pitkä pimeän aika ja se tarkoittaa tähtitaivaan avautumista suoraan 
olohuoneeseen. Korkeat ikkunat mahdollistavat taivaan näkemisen. Rakennuksen 
ja pihan valaistus on suunniteltu niin, ettei se aiheuta hukkavaloa, joka häiritsee 
tähtitaivaan katselua. Valaisimet ovat suunnattuja ihmisten tarpeisiin, ei ylöspäin kohti 
taivasta. Näin valaistus ei aiheuta häikäisyä, vie turhaa energiaa tai häivytä taivaan 
kappaleita. 

Katon periaate perustuu siihen, että katon alin, maahan laskeutuva osa on porrastettu 
osittain muuta osaa matalemmaksi. Näin katolle muodostuvat turvalliset reunat, jolloin 
katolle kiipeävät eivät voi pudota katolta. Porrastus ei ala aivan ulkoreunalta, jolloin 
ulospäin katto näyttää jatkuvan sulavasti alas asti. Terassin sisäpuolella porrastus on 
suoraan kelohirren nurkkaliitoksen takana, jolloin se ei erotu liian selkeästi. Katon 
matalimman osan alla on hyvin tilaa esimerkiksi polttopuiden säilytykselle, joita 
voidaan hyödyntää takan lämmitykseen, ulkona olevan laavun nuotin sytytykseen tai 
vaikka ulkopaljun lämmitykseen. 

Rakennuksen kantavat rakenteet ovat kelohirrestä. Hirsirakennusten suunnittelussa 
erityispiirteitä ovat painuminen ja puun elämisen hallinta, joka on otettava 
huomioon suunnittelussa. Kelo on lähes aina kierteinen, mikä parantaa puun veto- ja 
taivutuslujuutta. 

Erilaisilla massa- ja tilasuunnittelun ratkaisuilla on pyritty energiatehokkaisiin 
ratkaisuihin, jotka yhdessä talotekniikan kanssa mahdollistavat rakennuksen 
tehokkaan hyödyntämisen ja pienen energian kulutuksen. Rakennuksen lämmitys 
tapahtuu maalämmöllä. Maalämpöpumpun tuottama lämpöenergia on pääosin 
uusiutuvaa energiaa. Lisäksi kylpyhuoneissa ja wc-tilassa on vesikiertoinen 
lattialämmitys, joka on säädetty niin, että se nousee automaattisesti käytön ajaksi 
ja laskee perustasolle kun tilaa ei käytetä. Lämmitetty lattia on lämpömukavuuden 
kannalta merkittävä, sillä se on pinta johon ihmiset ovat suoraan kosketuksissa. 
Lisäksi se edistää märän lattian kuivumista. Tukilämmitysjärjestelminä toimivat 
varaava tulisija sekä ilmalämpöpumppu. Puhtaasta sisäilmasta vastaa koneellinen 
ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, jolloin poistoilman lämpöä hyödynnetään tuloilman 
lämmityksessä. Myös käsittelemättömät hirsipinnat auttavat huoneilman kosteutta 
pysymään suositusalueella. Puupinnat imevät sisäilmasta kosteutta ja luovuttavat sitä 
kun huoneilma on kuiva.
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