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 SYTTYY UUSI KIRKAS TÄHTI 

L A P I N  T U N T U R E I L L E , 
R E V O N T U LT E N  A L L E …



Hotellimme tarina alkoi vuonna 1981 pienessä Lapin kylässä, Sirkassa. 
Tänään Sirkka tunnetaan paremmin nimellä Levi. Pieni tämä 170 km 
napapiirin yläpuolella sijaitseva kylä on edelleenkin. Mutta siitä on 

kasvanut Suomen suosituin lumilomakohde ja ympärivuotinen wellness-
lomakohde. 

Marraskuussa koittaa tähtihetki, kun avaamme uuden Design Hotel Levin. 
Se nostaa koko Levi Hotel Spa Resortin luksushotellien kategoriaan. 
Hotellihuoneessa voi melkein koskettaa tähtiä ja revontulia arktisella 
taivaalla, levollisen tunturimaiseman yllä.
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”Moni lappilainen taiteilija sanoo saavansa 
inspiraatiota luonnosta. Olen pohtinut, mitä 
tarkoittaa Arctic Design. Mielestäni se on 
pelkistettyjä muotoja ja värejä. Vai onko  
se sittenkin luonnon energiaa ja voimaa,  
joka ohjaa designia?”

 
Valokuvaaja Kaisa Sirén

DESIGN

3



Kokonaisuus ensin

Miten suunnitella hotelli, jossa sielu 
lepää? Pave Mikkonen tietää. Ensin on 
saavutettava kristallinkirkas ymmärrys 

kokonaisuudesta. Sitten voi alkaa työstää 
yksityiskohtia. Eikä saa luovuttaa, ennen kuin 
jokainen osa sopii yhteen ja luo täydellisen 
harmonian. ”Vain silloin hotelli pystyy oikeasti 
erottautumaan ja puhuttelemaan vieraitaan”, 
korostaa Pave Mikkonen. 

”Kokonaisvaltainen harmonia on tärkeää, koska 
wellness-kokemuskin on kokonaisvaltainen. Jotta 
elämys on aito, hotellin arkkitehtuurin pitää sopia 
täydellisesti paikkaan ja sen tunnelmaan”, Pave 
jatkaa. 

”Vain täydellisesti ympäristöönsä sopiva  
hotelli voi tarjota aidon elämyksen”, sanoo 
Design Hotel Levin suunnitellut arkkitehti  
Pave Mikkonen. 

Arkkitehti
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Arktista pohjoismaista designia 

Aumakattoinen Design Hotel Levi sulautuu 
tunturimaisemaan. Julkisivuissa on harmaantuvaa 
Lapin honkaa, aulassa luonnonkiveä. Huoneisiin 
vie leikittelevä käytävä – kuin tunturipuro. Lapin 
avara taivas ja tunturimaisema pääsevät sisään 
suurista ikkunoista. 

Väreissä ja materiaaleissa toistuvat puu, 
luonnonkivi, musta ja kupari. ”Arktiset elementit 
kuten revontulet, rauha ja hiljaisuus ovat edelleen 
läsnä, mutta olemme keksineet pyörän uudelleen 
modernille matkailijalle”, sanoo Pave Mikkonen.

Pave Mikkonen on oululaisen PAVE  
Arkkitehtien perustaja, toimitusjohtaja  
ja pääsuunnittelija. PAVE Arkkitehdit  
on Suomen tunnustetuimpia ja 
kansainvälisesti tunnetuimpia 
suunnittelutoimistoja. 

www.pavearkkitehdit.fi
instagram.com/paveark

Arkkitehti Arkkitehti Pave Mikkonen 
suunnitteli hotellin, jossa 
maa ja taivas jatkuvat
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Tuote KOKO TASO

MERKKI 512 x 512 px CMYK

Logoon on tiivistetty 
nautinnollinen 
hetki luonnossa

”Suunnittelin uuden logon sopimaan Levi 
Spa Resortin brändiperheeseen. Siinä on 
sama muotokieli – kuparisen kahvipannun, 
tunturin ja revontulten kaaret – mutta 
herkemmin piirrettynä,” kertoo logon 
suunnitellut Juha Tahvonen. 

Muodoltaan monogrammi

”V arsinaisesti logo D- ja L-kirjaimista tehty 
monogrammi. Logotypografia on keveä 
kuten merkkikin, ja asettelu on sovitettu 

yhteensopivaksi Levi Spa Hotelin logon kanssa”, 
kertoo Juha Tahvonen. Logon värit kupari, musta 
ja valkoinen on valittu hotellista löytyvistä 
sisustuselementeistä. 

Graafinen suunnittelija
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Kahvihetki tunturien sylissä

Suomalaiset juovat eniten kahvia maailmassa, 
4–5 kuppia päivässä. Myös Lapin erämaan 
keskellä porisevat hienot espressokeittimet. 
Mutta monen mielestä perinteinen lappilainen 
tapa nauttia kahvit on yhä se kaikkein hienoin: 
istutaan luonnon keskellä tunturimaisemassa 
ja keitetään kahvit nuotiolla kuparipannulla.

Matkailijakin pääsee kokemaan aidot 
kuparipannulla keitetyt kahvit, sillä paikalliset 
ohjelmapalveluyritykset tarjoavat retkillään 
nuotiokahvit.

Juha Tahvonen on graafinen suunnittelija 
ja mainostoimisto Seven-1:in luova johtaja. 
Seven-1 on erikoistunut brändinhallintaan.
   

www.seven-1.com
instagram.com/mainostoimisto_seven1

Graafinen suunnittelija
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Lappi väreinä 

L eipätyössään lehtikuvaajana Kaisa Sirén 
kuvaa pääasiassa ihmisiä. Ihmiset ovat 
Kaisalle inspiroivin kuvauskohde, mutta 

vapaa-ajalla hän suuntaa kameran kanssa 
luontoon ja tutkii sitä taiteilijan silmin. Se on 
täydellistä vastapainoa lehtikuvaukselle. 

”Aamulla herätessäni päivä tuntuu usein 
jonkin väriseltä. Saatan laittaa sen väriset 
vaatteet päälle, mikä tuo tietyn tunnetilan, ja 
lähden etsimään kyseistä väriä maisemista 
ja kasveista. Lapin luonnosta löytyy huikeita 
värejä! Lähestynkin luontovalokuvausta värien 
kautta. Haen kameran liikkeellä abstraktia 
maalauksellisuutta. Minua kiehtoo kuviin syntyvä 
materiaalin tuntu ja näkö.” 

Metsä on terapiaa

Kaisa on varttunut Etelä-Suomessa meren 
äärellä, mutta metsä tuntuu hänestä paljon 
läheisemmältä. ”Lapin luonto on minulle 
älyttömän tärkeä, uskon metsäterapiaan.  
Minun pitää joka päivä päästä rakentamatto- 
maan metsäympäristöön. Saan sieltä hurjasti  

Valokuvaaja

”Tärkeintä minulle on, että katsojassa 
jokin liikahtaa – että hän joko tykkää 
ja sanoo wau tai ei tykkää”, sanoo 
Kaisa Sirén, jonka luontovalokuvat 
ovat osa Design Hotel Levin 
sisustusta.
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polveilevien käytävien päissä. 

Rovaniemeläinen Kaisa Sirén kuuluu eturivin 
lehtikuvaajiin Lapissa ja koko Suomessa.  
Hän on valmistunut valokuvaajaksi Toronton 
Ryerson Polytechnical Institutesta.

www.kaisasiren.fi
instagram.com/kaisasirenphotography

Valokuvaaja Kaisa Sirén 
tuo arktisen värin ja  
valon sisätiloihin

energiaa ja aina hyvän mielen.”

Uusia tapoja käyttää valokuvaa

Kaisa Sirén etsii jatkuvasti uusia tapoja käyttää 
valokuvaa. Niin syntyi esimerkiksi Art On Sofa 
-sohvataulu: poronnahkainen tyyny, johon on 
painettu valokuva. 

Design Hotel Levissä on esillä useita Kaisan 
teoksia. Niitä on mm. tauluissa, väliseinissä 
ja suihkuseinissä. Jättikokoiset abstraktit 
luontokuvat kutsuvat värimaailmaansa  
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Essi Korvan 
veistokset auttavat 
kohtaamaan pimeän,  
jotta näet myös valon 

Tunteiden muotokuvia

Essi Korvan ajatuksena on, että katsoja 
kohtaisi teosten kautta omat tunteensa, 
myös kielteiset. ”Kun kohtaat pimeän, näet 

myös valon. Juhlistan ikäviä kokemuksia, sillä 
ne kasvattavat ihmistä. Kämmien kautta tulee 
onni ja ymmärrys. Jokainen kokee teokseni 
omasta elämänkokemuksestaan käsin. Kuuntelen 
mielelläni ihmisten tulkintoja. Teokseni ovat 
tunteiden muotokuvia.”

Kuvanveistäjä
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”Halusin tehdä Levi Hotel Spahan jotain 
kokonaisvaltaisesti mukaansa tempaava ja 
inspiroiva a. Koska itseäni inspiroivat puut,  
syntyi unenomainen puu – Unien Lähde – 
jossa leikkivät revontulien ja ruskan värit”,  
kertoo kuvanveistäjä Essi Korva ravintola 
Ahkussha esillä olevasta teoksestaan.

Parhaat ideat syntyvät 
luonnossa
Luonto on Essin luomistyölle tärkeä; parhaat 
ideat hän saa lenkkipolulla tai tunturivaelluksella. 
”Luonnosta inspiroituminen on myös sitä, että 
asun keskellä metsää, jossa luonto on aina läsnä. 
Pihalla voi tulla vaikka hirvi vastaan. En halua 
saarnata luonnon puolesta teoksillani. Uskon,  
että jos ihminen saa niistä henkistä hyvinvointia, 
hän pitää parempaa huolta myös luonnosta.” 

Kun nauttii prosessista, 
lopputuloksestakin tulee hyvä
Essi pitää Unien Lähdettä yhtenä onnistuneimmista 
teoksistaan. ”Pääasia työskentelyssäni on aina 
prosessi, sillä jos nautin siitä, teoksesta tulee 
hyvä. Unien Lähteen prosessi oli hauska ja 
opettavainen. Hyödynsin ensimmäistä kertaa 
läpikuultavaa materiaalia. Sain apua muilta 
ammattilaisilta, ja potkiskelin teosta aina välillä, 
että kestääkö se”, kuvaa Essi luomisprosessiaan.

Kolarilainen kuvanveistäjä Essi Korva on 
osallistunut useisiin ympäristötaidetapahtumiin 
Suomessa ja ulkomailla. Näyttelyjä hänellä on 
ollut Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa, 
Virossa, Venäjällä ja Meksikossa.

www.essikorva.com

Kuvanveistäjä
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”Elämyksen takana ovat tekijät ja se, miten he 
välittävät tuotteestaan. Kokevatko he tuotteensa 
niin upeaksi, että sen voi ylpeydellä myydä toiselle? 
Uskon, että asiakasta koskettaa tuote, jonka 
luomisessa on sydän ja välittäminen mukana.” 

Toimitusjohtaja Sanna Leinonen

H O T E L L I
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H O T E L L I

Samoja elämyksiä kuten revontulia voi 
kokea useassa paikassa. Toimitusjohtaja 
Sanna Leinonen haluaa luoda resortin, 
joka on itsessään se elämys, jonka vuoksi 
lomakohde valitaan. Aito elämys, jossa on 
sydän mukana.

Mistä sait idean 
designhotellista?

K un aloitin toimitusjohtajana vuonna 
2016, hotellimme oli tasaisen luotettava, 
mutta tavanomainen. Halusin jotain 

sykähdyttävää. Suunnittelin muuttavani yhden 
majoitusrakennuksista putiikkihotelliksi. 
Mutta sitten arkkitehti Pave Mikkonen ehdotti 
kokonaan uuden hotellin rakentamista. Loppu 
onkin historiaa.  

Toimitusjohtaja
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Miten design näkyy hotellissa?

Esittelemme monin tavoin modernia suomalaista 
designia. Ravintoloihin ja hotelliin olemme 
tilanneet töitä lappilaisilta taiteilijoilta: 
ravintoloissa on esillä kuvanveistäjä Essi Korvan 
teoksia ja hotellin sisustuksessa valokuvaaja Kaisa 
Sirénin valokuvataidetta. En voi liiaksi korostaa 
aitoutta. Aitouden tuntee, kun sen näkee ja kokee. 

Mitä onnistunut  
elämystuote vaatii?

Elämyksen takana ovat tekijät ja se, miten he 
välittävät tuotteestaan. Kokevatko he tuotteensa 
niin upeaksi, että sen voi ylpeydellä myydä 
toiselle? Uskon, että asiakasta koskettaa tuote, 
jonka luomisessa on sydän ja välittäminen 
mukana.

Toimitusjohtaja 
Sanna Leinonen 
on järki-ihminen, 
joka korostaa sydäntä
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Mikä itsellesi on parhaita 
elämyksiä Lapin luonnossa?

Kun ratsastan lumisessa metsässä, ja kuuluu  
vain pakkaslumen narskunta kavioiden alla. 

Miten pidät huolta 
jaksamisestasi?

Parhaat mielenhuoltajat löytyvät kotoa: kolme 
koiraa, poni ja kaksi hevosta. Toinen niistä on 
tanskalainen 10-vuotias puoliveriratsu Lindehøjs 
Zadoni, jolla kilpailen kouluratsastuksessa. Tämä 
hieno ratsu on haastanut ja opettanut minua 
todella paljon. Olen järki-ihminen, mutta eläimet 
vievät minua aina tunteella. 
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1981

1983

1979

Hotelli Levitunturi, maailman suurin 
hirsirakennus,  vihittiin käyttöön 14.2.  

Tarinan mukaan hotelli sai siniharmaan 
värinsä STTK:n puheenjohtajan Jorma  

Reinin kravatista. 

Ensimmäiset lomalennot 
Kittilään 1983. 

Ammattiyhdistykset alkoivat perustaa lomakeskuksia 
työläisille eri puolille Suomea. Meidän tarinamme 
alkoi vuonna 1979, kun koulutettujen ammattilaisten 
keskusjärjestö STTK ryhtyi toimeen oman 
lomakeskuksen perustamiseksi Leville.

Historiamme tärkeät etapit
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1986

1990

1989

Hotelliin Suomen ensimmäinen 
viihdekylpylä, jossa poreamme  
ja höyrysauna.

Toimintakeidas - entistä  
parempaa palvelua lapsille.

1990-luvun lama. Pysyimme 
pinnalla, koska emme  
tinkineet palvelutasosta.

Lomaohjaaja leikittää 
lapsia 1980-luvun 
alussa. Palvelu jota 
ei muualta saanut: 
hauskaa ohjattua 
tekemistä lapsille siksi 
aikaa, kun vanhemmat 
viilettivät rinteessä. 
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2016

2010

1997

Levi Hotel Spa 2016 
 
Classic Pizza Levi 2016

Vuoden 2010 suuren laajennuksen 
yhteydessä rakennettiin 
elämyskylpylä.

Laajennus ja peruskorjaus.  
Uusi 27 huoneen majoitusrakennus. 
Ounas, yhteensä 220 huonetta.

Perhehuone 1980-luvun 
alussa ja nyt.
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2017

2019

2018

Ailu Family Fun – uusittu 
Lastenmaailma 2017

Vuonna 2017 yhteensä 1616 
lentoa Kittilän kentälle, joista 
602 oli kansainvälisiä lentoja

Ahku Kitchen & Restaurant  
- uusi sisustus 2018
Kekäle Bar & Grill - 2018

Uusi 77-huoneinen  
Design Hotel Levi 2019
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Kekäle Bar & Grill on casual fine dining 
-ravintola, jossa on Suomen ainoa avoin 
hiiligrillikeittiö. Loimottava tuli, tuoksut ja 
äänet tuovat illalliselle oman tunnelmansa. 
Liiketoimintajohtaja Juha Partanen uskoo 
Kekäleen nousevan lähivuosina Suomen  
50 parhaan ravintolan joukkoon. 

Miten Kekäle Bar & Grill syntyi?

T unnustan, että minä olen idean isä. Olin 
jo vuosia unelmoinut tällaisen ravintolan 
perustamisesta. Tilaisuus tarjoutui vuonna 

2017, kun toimitusjohtaja Sanna Leinonen 
houkutteli minut mukaan uudistamaan Levi Hotel 
Spa Resortia. Kekäle Bar & Grill avautui syyskuussa 
2018. 

Unelmien ravintola
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Millaista on Kekäleen ruoka?

Menun sydän ovat tietenkin hiiligrillissä 
valmistetut liharuoat, mutta menusta löytyy  
myös kalaa ja kasviksia. Keittiömestarimme 
panostavat yllätysmenujen kehittämiseen, sillä 
asiakkaat haluavat kokeilla rohkeasti uutta.

Kekäle Bar & Grill 
on Juha Partasen 
unelmien ravintola

Unelmien ravintola
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Mistä saat vastapainoa työlle?

Työt unohtuvat kahden pienen tyttären seurassa 
viikonloppuisin. Perheeni asuu Rovaniemellä 
170 kilometrin päässä Leviltä vaimon työn takia. 
Työkodissani Levillä minulle pitävät seuraa 
metsästyskaverini: kaksi saksanseisojaa. 

Mikä on sinun tapasi  
nauttia Lapin luonnosta?

Parasta rentoutumista on olla koirien kanssa 
metsällä. Riekonpyynnissä tuntureilla ei 
tarvitse vastata puheluihin – ei ole kenttää. 
Vuodessa saattaa kertyä 20 vuorokautta 
erämaassa teltassa asuen.  

”Elämykse

Entä ruokafilosofia?

Meillä ruoka on yksinkertaista mutta loppuun 
asti viimeisteltyä. Ruoan pitää maistua vielä 
paremmalta kuin miltä se näyttää. Pidämme 
kiinni suomalaisesta ja pohjoismaisesta  
keittiöstä kansainvälisen asiakaskuntamme 
kulttuurierot huomioiden. 
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LE
VI

  

”Arktiset elementit kuten revontulet, rauha ja 
hiljaisuus ovat edelleen läsnä, mutta olemme 
keksineet pyörän uudelleen modernille matkailijalle.” 

Arkkitehti Pave Mikkonen.
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900 asukkaan kylä toivottaa 
600 000 matkailijaa tervetulleiksi

Levi on pieni moderni lappilainen kylä keskellä 
ei mitään. Kylässä asuu ympäri vuoden 900 
asukasta, mutta matkailijoita käy vuosittain  
noin 600 000 ympäri maailmaa.

  

Meille tullaan kokemaan talvi, lumi, 

revontulet, maailmaan puhtain ilma, 

ruskan värit, huskyajelu 
äänettömässä luonnossa 

ja poron märkä pusu poskella. 

Meillä saa aitoja elämyksiä paikallisten 
aitojen ihmisten tarjoamana.  
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Levi
• Lähin lentokenttä Kittilä 14 km, rautatieasemat  

Kolari 90 km ja Rovaniemi 170 km. 
• Kuuluu Kittilän kuntaan, joka on pinta-alaltaan  

8200 km2. Kunnassa on 6500 asukasta ja  
noin 12000 poroa, 10 tunturia ja 718 järveä.

• 900 ympärivuotista asukasta
• Yhteensä 24 000 vuodepaikkaa
• Vuosittain noin 600 000 matkailijaa.
• Alppihiihdon Maailmancupin osakilpailu marraskuussa

Talven mystisin aika! Polaarinen yö eli kaamos, jolloin 
aurinko ei nouse taivaanrannan yläpuolelle kestää  
Kittilässä 16 päivää.

Golfia keskiyön auringon valossa. Yötön yö on se aika, jolloin 
aurinko pysyy koko ajan taivaanrannan yläpuolella. Keskiyön 
aurinko näkyy Kittilässä 28.5.–14.7. Juhannuksena Levin Golf 
& Country Clubilla järjestetään yöttömän yön golfkisat. 

www.levigolf.fi
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Levi Hotel Spa Resort
Design Hotel Levi – avataan 12.12.2019
77 huonetta: Deluxe twin/double, Deluxe Loft, Deluxe suites, 
50-hengen kokoustila Naava

www.designhotellevi.fi

Levi Hotel Spa
203 huonetta, Kekäle Bar & Grill, Ahku Kitchen & Restaurant, 
Classic Pizza Restaurant, kylpylä altaineen ja saunoineen, 
Lasten leikkimaailma Ailu Family Fun, Keilaus, Day Spa Studio 
FeelIt, Levi Wellness Club, kokoustilat

www.levihotelspa.fi
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• Design Hotel Levi 
• Levi Hotel Spa 
• Kekäle Bar & Grill 
• Ahku Restaurant & Kitchen 
• Classic Pizza Restaurant 
• Burger King Restaurant 
• Kylpylä altaineen ja saunoineen
• Kylpylähoidot 
• Lasten leikkimaailma Ailu Family Fun 
• Kokoustilat 

Lisätiedot 
Tarja Syrjänen, Myynti- ja markkinointijohtaja
tarja.syrjanen@levihotelspa.fi
tel. +358 40 5200293

Levi Hotel Spa Resort
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designhotellevi.fi


