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Tiivistelmä 
Tässä kandityössäni perehdyin eläinten arkkitehtuuriin, keskittyen muutamiin lajeihin, me-

hiläisiin, termiitteihin ja muurahaisiin, ja tutkin miten niiden arkkitehtuuria on käytetty in-
spiraation lähteenä nykyajan ihmisten asuinrakennusten arkkitehtuurissa. Selvitin myös onko 
eläinten arkkitehtuuria käytetty kohteissa inspiraation lähteenä onnistuneesti ja mitä suunnitte-
luratkaisuja asuinrakennuksiin voisimme yleisemminkin oppia näiltä eläinryhmiltä. 

Kuvaan työssäni tarkemmin yhteensä 11 eläinten arkkitehtuurin inspiroimaa asuinrakennusta, 
joista kahdeksaa on inspiroinut mehiläisten, yhtä termiittien ja kahta muurahaisten arkkitehtuuri. 
Mehiläisten arkkitehtuuri, erityisesti heksagonaalinen asuintilan muoto, oli valittu useaan 
kohteeseen tilaa säästävänä ja helposti rakennettavana ratkaisuna. Termiittien arkkitehtuurin in-
spiroima ilmastointiratkaisu asuinrakennuksessa oli toimiva ratkaisu lämpimiin olosuhteisiin. 
Muurahaisten arkkitehtuurin inspiroima lämmönsäätelyratkaisu suunnattuine pintoineen ja 
säädettävine varjostuksineen, oli myös toimiva ja ekologinen ratkaisu. 

Johtopäätöksenä siihen miten näitä tuloksia voisi soveltaa käytäntöön asuinrakennusten suunnit-
telussa, mehiläisiltä voisi ottaa oppia kennorakenteiden käytöstä kevyissä muuntojoustavissa ra-
kennelmissa, termiiteiltä voisi oppia painovoimaisen ilmastointiratkaisun lämpimiin olosuhteisiin 
sekä muurahaisilta lämmönsäätelyjärjestelmän käytön pintoja ja aukotusta suuntaamalla ja 
muuntelemalla. Haasteena käytännön sovelluksessa olisi mehiläisten kennorakenteen osalta sen er-
istystarve kylmissä olosuhteissa ja termiittien painovoimaisen ilmastointiratkaisun osalta sen sov-
eltumattomuus suoraan muihin kuin lämpimiin olosuhteisiin. Muurahaisten lämmönsäätelyjärjest-
elmä tuntui toimivalta ratkaisulta ja sitä voisi soveltaa sellaisenaan.  

Työni onnistui yhdistämään kaksi erillistä osa-aluetta, mehiläisten, termiittien ja muurahaisten 
arkkitehtuurin ja sen inspiroimat ihmisten asuinrakennukset. Aiheesta ei ole kirjoitettu aikaisem-
min kokoavaa kirjallisuutta, joten tämä työ on uusi avaus kahden aihealueen yhdistämiseksi. 
Omassa työssäni rajasin lisäksi pois muiden eläinten kuin mehiläisten, termiittien ja muurahaisten 
inspiroiman asuntoarkkitehtuurin, joten sekin on vielä tutkimatonta aluetta.  

Jatkotutkimus aihealueesta olisi tarpeen. Eläinten arkkitehtuuri inspiraation lähteenä ihmisten 
asuinrakentamisessa on selkeästi pitkälti kartoittamaton alue, jota tutkimalla voisi ehkä löytyä uu-
sia kiinnostavia ratkaisuja nykyajan asumisen ongelmiin. Tavallisesta poikkeavat lähestymistavat 
saattavat välillä tuottaa yllättäviä ja kiinnostavia ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin, sen sijaan, 
että toistetaan vanhoja ajattelumalleja. 
Avainsanat  eläinten arkkitehtuuri, arkkitehtuuri, asuntosuunnittelu, mehiläinen, muurahainen, 
termiitti, heksagoni, pesät, kodit 
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1 Johdanto

Monet eläimet käyttävät huomattavasti energiaa ja voimavaroja pesän rakentamiseen, ja mahdollisimman 
hyvä pesä on olennaisen tärkeä niiden selviytymiselle ja/tai jälkeläistuotannolle. Eläinten pesät turvaavat suo-
tuisat olosuhteet selviytymiselle pesässä lämpötilan ja ilmastoinnin sekä mahdollisesti ravinnon varastoinnin 
suhteen. Evolutiivisesti parhailla pesänrakentajilla on valintaetu ja näin voi olettaa, että nykypäivän eläinten 
pesät ovat jalostuneet evoluution aikana parhaimmiksi mahdollisiksi rakennelmiksi mitä kyseinen eläin pys-
tyy tuottamaan. Eläinten pesät on rakennettu myös ekologisesti luonnon- tai kierrätysmateriaaleista tai itse 
tuotetusta materiaalista.

Ihmisillä on eläimiä vastaavia, joskin jalostuneempia, tarpeita asumisen suhteen. Useat ihmisten historian 
aikana kehittämistä rakentamiskeksinnöistä ovat todennäköisesti saaneet inspiraationsa alun perin eläinten 
arkkitehtuurista, mikä on ollut nähtävissä ihmisten elinympäristössä. Modernin nykyihmisen asuinrakennuk-
set ovat kuitenkin paljon monimutkaisempia ja moniaineisempia kokonaisuuksia kuin muinaiset pesät tai 
rakennelmat. Nykyajan kriisit, ilmastonmuutos ja pandemiat sekä biodiversiteetin väheneminen tuovat uusia 
haasteita asuinrakentamiselle. Erityisesti ekologisen ja vähähiilipäästöisen asuinrakentamisen kehittämisen 
tarpeellisuus nykyaikana on kiistaton. Seurauksena tästä voisi kääntää katseen historiaan, aikoihin, jolloin 
rakennettiin ekologisesti ja kestävästi uusiutuvista materiaaleista. Halusin kuitenkin kääntää katseen vielä 
kauemmas, aikaan ennen ihmisiä ja eläinten arkkitehtuuriin tutkiakseni, mitä niiden arkkitehtuurista voisi 
oppia ja miten tietoa voisi soveltaa paremman arkkitehtuurin aikaansaamiseksi ihmisille. Luonnossa esiinty-
vien ilmiöiden tutkimista ja ymmärtämistä sekä niiden soveltamista tekniikan tutkimukseen ja kehittämiseen 
kutsutaan biomimiikaksi eli luonnon imitoimiseksi (engl. biomimicry). Koska eläinten arkkitehtuuri on hyvin 
laaja alue, eikä sitä voi kattaa yhden kandityön puitteissa, rajasin työni koskemaan vain tiettyjä valitsemiani 
hyönteisryhmiä, mehiläisiä, termiittejä ja muurahaisia, jotka rakentavat suuria, monimutkaisia ja yhteisöllisiä 
pesiä, joista mahdollisesti voisi saada hyvää inspiraatiota myös ihmisten arkkitehtuuriin. 

Kandityössäni halusin kirjallisuustutkimuksen avulla selvittää, voisiko eläinten arkkitehtuuria tutkimalla 
löytää uusia ja/ tai parempia ratkaisuja nykyasuntojen suunnitteluun. Halusin selvittää miten mehiläisten, 
termiittien ja muurahaisten arkkitehtuuria on käytetty inspiraation lähteenä nykyaikana ihmisen asuinraken-
tamisessa sekä onko eläinten arkkitehtuurin inspiroima suunnittelu tuottanut jotain etua tai hyötyä tavalliseen 
suunnitteluun verrattuna, ja ovatko suunnitteluratkaisut olleet onnistuneita ja ajallisesti kestäviä. Mehiläisten, 
termiittien ja muurahaisten arkkitehtuurin inspiroimasta asuinrakentamisesta ei ole kirjoitettu kokoavaa teos-
ta, lukuun ottamatta Juhani Pallasmaan kirjaa (Pallasmaa, 1995), joka taas ei keskity mitenkään erityisesti 
asuinrakentamiseen, joten keräsin erillistä tietoa yksittäisistä kohteista.  

Kandityössäni perehdyin ensin eläinten arkkitehtuuriin, erityisesti mehiläisten, termiittien ja muurahaisten 
arkkitehtuuriin, ja kuvasin valitsemieni eläinryhmien rakennustapoja perusteellisemmin. Sen jälkeen etsin 
kirjallisuudesta esimerkkejä ihmisten arkkitehtuurista, joissa on käytetty valitsemieni eläinten arkkitehtuuria 
inspiraation lähteenä. Kustakin valitsemastani kohteesta on lyhyt kuvaus ja kuvia. Lopuksi teen vielä omat 
johtopäätökseni siitä, onko eläinten arkkitehtuuria käytetty kohteissa inspiraation lähteenä onnistuneesti ja 
mitä suunnitteluratkaisuja asuinrakennuksiin voisimme yleisemminkin oppia näiltä eläinryhmiltä. 

2  Eläinten arkkitehtuuri

Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa kerron ensin yleisesti eläinten arkkitehtuurista ja vertaan eläinten 
arkkitehtuuria ihmisten arkkitehtuuriin. Seuraavissa alaluvuissa kerron tarkemmin mehiläisten, termiittien ja 
muurahaisten arkkitehtuurista ja mikä niiden arkkitehtuurissa on erityisesti inspiroinut ihmistä.

2.1 Eläinten arkkitehtuuri yleisesti

Tässä luvussa kerron hiukan eläinten arkkitehtuurista, siitä miksi eläimet rakentavat pesiä ja millaisia ne saat-
tavat olla, ja vertaan eläinten arkkitehtuuria ihmisten arkkitehtuuriin.

Eläimet ovat rakentaneet pesiä jo miljoonia vuosia, paljon ennen kuin ihmiset kehittyivät ja oppivat raken-
tamaan minkäänlaisia koteja (Pallasmaa, 1995, s. 10). Pesien rakentamisen tarkoituksena on ollut suojau-
tuminen ympäristöolosuhteilta ja pedoilta sekä ravinnon varastointi ja kommunikaatio (Pallasmaa, 1995, s. 
57–59). Eläimet ovat käyttäneet kotiensa materiaaleina maata, savea, puita, oksia, risuja, lehtiä, kiviä ja monia 
muita saatavissa olevia materiaaleja ja/tai käyttäneet pesissään itse erittämiään ja sekoittamiaan tai kehit-
tämiään materiaaleja, esimerkiksi paperia (Frisch & Frisch, 1974; Pallasmaa, 1995, s. 10). Useat ihmisten 
historian aikana kehittämistä rakentamiskeksinnöistä ja muistakin keksinnöistä ovat todennäköisesti saaneet 
inspiraationsa alun perin eläinten arkkitehtuurista, joka on ollut nähtävissä ihmisten elinympäristössä (Frisch 
& Frisch, 1974; Pallasmaa, 1995, s. 10).

Eläinten rakennelmat voittavat usein ihmisten teokset toiminnallisuudessaan, ekologisessa sopeutumisessaan, 
rakenteellisessa lujuudessaan, energiajärjestelmiensä tehokkuudessa, taloudellisuudessaan ja täsmällisyydes-
sään. Mehiläispesät on rakennettu huomattavalla tarkkuudella. Pesien kennon standardipaksuuden poikkea-
mat ovat 0,002 mm, mikä ylittää huomattavasti ihmisrakentajien vastaavan tarkkuuden. Termiittien automaat-
tiset ilmastointi- ja kaasunsäätelyjärjestelmät ovat hämmästyttävän monimutkaisia ja nerokkaita systeemejä. 
Hämähäkin tekemä lanka on vahvuudeltaan ylivertaista, koska se on huomattavasti terästä lujempaa ja sen 
vetolujuus on yli kolme kertaa suurempi kuin teräksen. (Pallasmaa, 1995, s. 10.)

Eläimet rakentavat pesiä hyvin laajasti kaikissa eläinryhmissä. Rakentavia ryhmiä esiintyy kautta koko eläin-
kunnan alkueläimistä kädellisiin. On yllättävää, että korkeampien eläinten rakennelmat, ihmistä lukuun otta-
matta, ovat eläinkunnassa vähiten kekseliäitä. Apinat rakentavat melko sattumanvaraisia ja tilapäisiä makuu-
suojia verrattuna esimerkiksi miljoonien asukkaiden monimutkaisiin termiittipesiin, jotka voivat olla käytössä 
yli sadankin vuoden ajan. Jos termiittipesä muutettaisiin ihmisen mittakaavaan, sen korkeus olisi 1500 m ja 
siihen mahtuisi koko New Yorkin väestö. Monimuotoisimmat eläinten rakennelmat löytyvätkin hyönteisten ja 
hämähäkkien maailmasta lintujen lisäksi. (Pallasmaa, 1995, s. 16.)

Keskityn tässä työssä tarkemmin tiettyihin valitsemiini eläinryhmiin, koska joitain niiden arkkitehtuurin eri-
tyspiirteitä on selvästi käytetty inspiraation lähteenä myös nykyaikaisessa asuntoarkkitehtuurissa. Olen valin-
nut eläinryhmiksi mehiläiset, termiitit ja muurahaiset, jotka rakentavat suuria, monimutkaisia ja yhteisöllisiä 
pesiä, joista mahdollisesti voisi saada hyvää inspiraatiota myös ihmisten arkkitehtuuriin. Kerron niistä tar-
kemmin seuraavissa luvuissa.
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2.2  Mehiläisten arkkitehtuuri

Mehiläisten arkkitehtuuri on kiinnostavaa ja tullut hyvin tutuksi ihmiselle aikojen saatossa, kun ihmiset ovat 
ruvenneet valmistamaan mehiläisille keinotekoisia koppeja ja kasvattamaan mehiläisiä saadakseen itselleen 
niiden valmistamaa hunajaa. 

Hunajaa tuottavat mehiläiset rakentavat pesiä, jotka koostuvat valmiisiin seiniin tai kiinteisiin rakenteisiin 
kiinnitetyistä, keskenään symmetrisistä kuusikulmaisista vahakennoista (Kuva 1). Vahakennojen rakenne on 
optimoitu mahdollisimman materiaalia säästäväksi siten, että kunkin kennon kaksi kulmaa on 70° 32’ ja neljä 
kulmaa 109° 28’. Niissä kennoissa, joissa säilytetään hunajaa, mehiläiskennojen syvyys on 12 mm ja läpimitta 
5,2 mm. Kennon läpimitta vaihtelee vain 0,05 mm (Pallasmaa, 1995, s. 100.) Kennot ovat hieman kallellaan 
takaseinää kohti, mikä ehkäisee hunajaa valumasta ulos ennen kuin kennot suljetaan (Frisch & Frisch, 1974, 
s. 86).

Mehiläispesän asukkaita ovat kuningatar eli emo, koiraat eli kuhnurit ja työläiset, jotka kehittyvät munasta 
aikuiseksi vaihtelevan kokoisissa vahakennoissa. Työmehiläisillä on takaruumiin vatsapuolella vaharauhaset, 
joista erittyvästä vahasta ne rakentavat kennot. Pystyäkseen erittämään vahaa työmehiläiset tarvitsevat ravin-
nokseen siitepölyä. Mehiläiset rakentavat mehiläiskennot valmiisiin mehiläispesiin ylhäältä alaspäin pystys-
uorien vahalevyjen molemmin puolin takaseinät vastakkain, sijoittelu on optimoitu siten että mahdollisim-
man paljon kennoja mahtuu mahdollisimman pienelle alalle. Työläismehiläiset aistivat ja säätelevät kennon 
paksuutta leuoillaan ja tuntosarviensa kärjillä mikä mahdollistaa erittäin tarkan työskentelyn. Rakentaminen 
tapahtuu yhteistyössä siten, että työ on jaettu usean toisissaan ketjuna kiinni roikkuvan mehiläisen kesken. 
Eräät ketjun mehiläisistä erittävät vahaa, jota toiset mehiläiset muokkaavat, osa ketjun mehiläisistä rakentaa 
kennoja ja osa puhdistaa ja kiillottaa niitä. (Pallasmaa, 1995, s. 100.) Vahan lisäksi mehiläiset käyttävät tie-
tyistä puista keräämäänsä tahmeaa materiaalia, propolista, muun muassa reikien paikkausmateriaalina (Frisch 
& Frisch, 1974, s. 94).

Valmiin mehiläispesän lämpötilaa säädellään siten että se pysyy optimaalisen +34…+35 °C:n lämpöisenä. 
Kuumalla ilmalla pesän viilennys tapahtuu siivillä tuulettamalla ja haihduttamalla vettä kennojen pinnalta, 
kun taas viileällä ilmalla pesää lämmitetään pakkautumalla yhteen ja värisyttämällä siipiä. (Pallasmaa, 1995, 
s. 100.)

Mehiläisten arkkitehtuurissa on ollut ihmisarkkitehtien mielestä selvästi kiinnostavinta tilankäytön taitava op-
timointi käyttämällä kuusikulmaisia, heksagonaalisia, toistensa päälle ladottuja kammioita. Tätä tilaratkaisua 
on käytetty inspiraation lähteenä useissa asuntosuunnitelmissa, joista kerrotaan lisää myöhemmin luvussa 3.1.

Kuva 1. Mehiläiskennojen rakenne ja järjestys (Frisch & Frisch, 1974, s. 86).
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2.3  Termiittien arkkitehtuuri

Termiittien arkkitehtuuri on ollut useilla alueilla hyvin näkyvää ihmisille pitkään, koska termiitit ovat raken-
taneet kautta aikojen valtavan kokoisia, kauas näkyviä pesiä, joita ei ole voinut olla havaitsematta.

Termiitit rakentavat kovakuorisia, vaihtelevan muotoisia pesiä, jotka saattavat olla hyvinkin suuria, jopa seit-
semän metriä korkeita. Termiittien pesä voi ulottua maanpäällisten osien lisäksi myös syvälle maan alle. Kova 
pesäkuori suojaa monilta saalistajilta. Termiitit ovat herkkiä lämpötilan ja kosteuden vaihtelulle ja niiden 
täytyy pitää pesänsä lämpötila ja kosteustaso vakaana. Pesien suuntaus ja muoto voivat olla tärkeä osa pe-
sän lämpötilan säätelyä, samoin erilaiset ilmastointijärjestelmät. Termiitit tarvitsevat vettä sieniviljelmiinsä ja 
rakennuslaastin tekemiseen pesänrakennusta varten ja kaivavat syviäkin käytäviä päästäkseen käsiksi pohja-
veteen. Kuivilla seuduilla termiitit voivat kaivautua jopa 40 metrin syvyyteen. Trooppisilla alueilla termiitit 
rakentavat erityyppisiä räystäsmallisia pesiä, joista vesi valuu katon päältä pois eikä kerry pesään. (Frisch & 
Frisch, 1974, s. 129–131, 138; Pallasmaa, 1995, s. 34–36, s. 62).

Kaivamisen ja kovertamisen lisäksi termiitit käyttävät pesiensä rakentamiseen monenlaisia rakennusaineita. 
Jotkut termiittilajit käyttävät pesänsä materiaalina pelkästään ulosteitaan (Apicotermes-lajit), mutta useimmat 
sekoittavat siihen muita rakennusmateriaaleja, kuten esimerkiksi maata, hiekkaa ja puuta. Osa termiiteistä 
käyttää myös sylkeään rakennusaineena. Termiitit osaavat myös valmistaa paperia sekoittamalla sylkeään 
jauhettuun puuainekseen ja rakentaa siitä hauraampia pesän osia, kuten asuin-, parittelu ja varastokammioita. 
(Frisch & Frisch, 1974, s. 144.)

Australiassa elävät kompassitermiitit (Amitermes meridionalis) rakentavat litteitä, laattamaisia, 3,7 metriä 
korkeita ja 3 metriä leveitä pesiä pohjois-eteläsuuntaisesti. Muotonsa takia pesät saavat mahdollisimman vä-
hän keskipäivän kuumuutta ja mahdollisimman paljon varhaisaamun ja myöhäisiltapäivän lämpöä, termiitit 
myös siirtyvät pesässä puolelta toiselle kohti optimaalisia lämpötilaolosuhteita. (Pallasmaa, 1995, s. 102.)

Eräs toinen termiittilaji (Macrotermes bellicosus) on kehittänyt tehokkaan luontaisen ilmastointijärjestelmän 
usein yli 4 metriä korkeaan pesäänsä, mikä mahdollistaa hapen riittävyyden ja lämpötilan pysymisen siedet-
tävänä yli kahdelle miljoonalle pesän termiitille (Kuva 2). Pesän ulkokuori on paksu ja terävähuippuinen. 
Varsinainen pesä on kiinnitetty ulkokuoreen pystysuorilla pylväillä ja vaakasuorilla kiinnikkeillä, siten että 
ulkokuoren ja pyöreähkön pesän väliin jää ilmatila tuuletusta varten. Emokammio, jossa kuningatar asuu, on 
varsinaisen pesän keskellä. Ulkokuoren ja varsinaisen pesän yläosan väliin on jätetty isompi ilmatila. Tuloil-
ma pääsee sisään pesän alareunasta ja ulos pesän yläreunan kanavista, tai vaihtoehtoisesti ilma on johdettu 
sisään ja ulos pesän sivun kanaviston kautta. Ensimmäistä järjestelmää käytetään tämän lajin Norsunluuran-
nikon pesissä ja jälkimmäistä Ugandassa sijaitsevissa pesissä. Ilmastointi toimii siten että termiittien hengitys 
ja sieniviljelmien hajoamisprosessi lämmittävät ilmaa, joka nousee ylöspäin ja aiheuttaa jatkuvan virtauksen 
paineen, joka kulkeutuu ylöspäin ja vaakasuoriin hormeihin ja lopulta yläkautta ulos pesästä. Viileämpi kor-
vausilma virtaa tilalle pesän alla olevan ilmatilan kautta ja jatkaa lämmettyään kulkua ylöspäin ja lopulta ulos. 
Jotkut termiittilajit rakentavat piipun tapaisia rakennelmia, joiden tehtävä selkeästi liittyy myös ilmastointiin. 
(Frisch & Frisch, 1974, s. 139–142; Pallasmaa, 1995, s. 38–40.) 

Termiittien arkkitehtuuri on omaleimaista erityisesti kuumaan ilmaan sopivan, luontaiseen kiertoon perustu-
van ilmastointijärjestelmän osalta ja tämä on toiminut inspiraation lähteenä ainakin yhdessä arkkitehtuurikoh-
teessa, joka kuvataan myöhemmin luvussa 3.2.

Kuva 2 A. Macrotermes bellicosus–termiittien 
pesän leikkaukset vaakasuunnassa (ylhäällä) ja pys-
tysuunnassa (alhaalla): (1) emokammio, (2) kellari, 
(3) ilmatila pesän yläosassa ja (4) ilmakanavia B. 
Kaavio Macrotermes bellicosus–termiittien pesän 
ilmastointijärjestelmästä Norsunluurannikolla (va-
semmalla) ja Ugandassa (oikealla): (1) kellari, (2) 
ylempi ilmatila, (3) ilmakanavia, (4) emokammio, 
(5) sienien kasvatuskammiot ja (6) poikaskammiot 
(Frisch & Frisch, 1974, s. 140, 142). 
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2.4  Muurahaisten arkkitehtuuri

Muurahaisten arkkitehtuuri, erityisesti kekomuurahaisten osalta, on ollut hyvin näkyvää ihmissilmälle. Suuret 
muurahaiskeot, joissa muurahaiset kulkevat edestakaisin, ovat olleet tavallinen näky monissa metsäympäris-
töissä, ja niitä on päässyt tarkkailemaan helposti.

Maapallolla elää yhteensä noin 9000 muurahaislajia monenlaisissa elinympäristöissä. Muurahaispesien teh-
tävänä on tarjota niissä asuville yhdyskunnille suojaa sääilmiöiltä ja pedoilta, optimoida kommunikaatio ja 
työnjako sekä tarjota optimaalinen ympäristö ravinnon kasvatusta/ käsittelyä ja varastointia varten ja joillain 
lajeilla myös kirvojen kasvatusta varten. Muurahaiset rakentavat kolmen tyyppisiä pesiä, maan sisään kai-
vettuja pesiä, puihin koverrettuja tai rakennettuja pesiä ja lauhkeissa ilmasto-oloissa kekomaisia multapesiä 
(Kuva 3). Kaikki pesätyypit koostuvat toisiinsa liittyvistä käytävien ja kammioiden verkostoista. (Pallasmaa, 
1995, s. 106–108.) Muurahaispesien koko vaihtelee suuresti, 12 yksilöstä jopa miljoonaan yksilöön samassa 
pesässä (Frisch & Frisch, 1974, s. 101).

Muurahaispesien materiaali ja tekotapa vaihtelee. Yksinkertaisimmillaan pesät ovat vain maahan kaivettuja 
onkaloiden verkostoja, joissa ei käytetä mitään erikoismateriaaleja. Puuhun tehdyt pesät syntyvät joko niin, 
että muurahaiset purevat puumateriaaliin reikiä ja kuljettavat sen pois tehden sopivia käytäviä ja onkaloita, tai 
onttoon puuhun rakentamalla paperimassasta. Jälkimmäisessä tapauksessa muurahaiset käyttävät rakennus-
materiaalina ohuita puunsuikaleita, jotka liimataan toisiinsa sokeriliuoksella, jota muurahaiset saavat muun 
muassa lypsämällä kirvoja. Näin syntyy paperimaista rakennetta. Sokeriliuos toimii myös kasvualustana 
muurahaisten kanssa symbioosissa elävälle sienelle, jonka rihmasto vahvistaa kasvaessaan paperirakennetta. 
(Frisch & Frisch, 1974, s. 106–111.)

Kekomuurahaiset vahvistavat maan alle kaivamiaan käytäviä sekoittamalla maahan omia eritteitään ja käyttä-
mällä sitä vahvikkeena. Keon maanpäällisten osien rakentamiseen muurahaiset käyttävät ympäristöstä kerää-
miään pieniä oksia, havupuiden neulasia, sammalen ja jäkälän palasia, ruohonkorsia ja muita samantyyppisiä 
kasvimateriaaleja. Pesään johtaa suuri määrä aukkoja, jotka peitetään yöksi sekä myös kylmällä säällä. Pesän 
maanpäällinen osa muuttuu koko ajan, koska muurahaiset siirtävät materiaalia pinnalta syvemmälle ja toi-
sinpäin. Näin pesässä syvemmällä ollut kostea materiaali siirtyy säännöllisesti pinnalle kuivattavaksi, jolloin 
pesä pysyy tasaisemmin kuivana eikä ole altis homeiden kasvulle. Keon maanpäällisellä osalla on tärkeä 
rooli keon lämmönsäätelyssä, koska se kerää päiväsaikaan auringon lämpöä. Muurahaiset kuljettavat pesään 
lämpöä myös omilla ruumiillaan. Ne oleskelevat ensin suurin joukoin auringonpaisteessa, kunnes ovat kuu-
mentuneet kokonaan, ja siirtyvät sen jälkeen syvempiin osiin pesää luovuttamaan lämpöä. (Frisch & Frisch, 
1974, s. 107–109.)

Muurahaisten arkkitehtuurissa on ollut ihmisarkkitehtien mielestä erityisen kiinnostavaa juuri pesän suuntaus 
ja lämmönsäätelyjärjestelmä sekä aukotus. Muurahaisarkkitehtuurin inspiroimasta ihmisarkkitehtuurista ker-
rotaan tarkemmin luvussa 3.3.

Kuva 3. Muurahaisten 
pesätyyppejä: A. maa-
han kaivettu pesä, B. 
puuhun koverrettu pesä 
ja C. kekomainen pesä 
(Frisch & Frisch, 1974, 
s. 98, 100, 106).

A B

C
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3 Mehiläisten, termiittien ja muurahaisten arkkitehtuuri inspiraation lähteenä ihmisten asuntoark-

kitehtuurissa

Edellisessä luvussa esiteltiin eläinten arkkitehtuuria, erityisesti mehiläisten, termiittien ja muurahaisten ark-
kitehtuuria. Tässä luvussa keskitytään siihen, miten niiden arkkitehtuuri on inspiroinut ihmisten asuntoark-
kitehtuuria ja annetaan 11 esimerkkiä asuinrakennuksista, joita niiden arkkitehtuuri on erityisesti inspiroinut. 
Kahdeksan rakennuksista on mehiläisten, yksi termiittien ja kaksi muurahaisten arkkitehtuurin inspiroimaa. 
Mehiläisten, termiittien ja muurahaisten arkkitehtuurin inspiroima arkkitehtuuri ja niiden esimerkit käsitellään 
alla kukin omana alalukunaan. 

3.1  Mehiläisten arkkitehtuuri inspiraation lähteenä ihmisen asuinrakentamisessa

Mehiläispesät kennoineen ovat inspiroineet monia suunnittelijoita keveytensä, tilantarpeen optimoinnin sekä 
symmetrisen, kestävän ja kiinnostavan muotonsa takia. Heksagonaalista kennorakennetta on käytetty useassa 
arkkitehtisuunnitelmassa, joista olen valinnut tähän kahdeksan keskenään hiukan erilaista esimerkkiä. Vali-
tuista esimerkeistä kerrotaan tarkemmin tässä luvussa.

3.1.1 Zvi Heckerin mehiläiskennotalot Jerusalemissa, Israelissa

Arkkitehti Zvi Hecker oli jo 1970-luvulla erittäin kiinnostunut mehiläiskennomaisten rakenteiden käytöstä 
arkkitehtuurissa ja kutsui tätä arkkitehtuurimuotoa polyhedriseksi arkkitehtuuriksi (Hecker, 1976). Hän suun-
nitteli 1970-luvulla Pohjois-Jerusalemiin, Israeliin julkisin varoin rahoitetun mehiläiskennomaisista raken-
teista tehdyn avant-garde-tyylisen kokeellisen asuinalueen, joka koostui yli 700 erikokoisesta, vaihtelevan 
pohjaratkaisun omaavasta asunnosta, jotka oli tarkoitettu noin 3000:lle lähinnä puolalaista syntyperää olevalle 
asukkaalle (Kuvat 4 ja 5; Hecker, 1976, s. 4–9; Merin, 2013). 

Asunnot sisälsivät 3-4 makuuhuonetta, keittiön, pesutilat ja terassin ja muodostivat viisisormisen mallin, jonka 
keskusalueella sijaitsivat kaupat ja julkiset tilat (Hecker, 1976, s. 4–9; Merin, 2013). Alue valmistui ja otettiin 
käyttöön 1975. Lopputulos koettiin kuitenkin epäonnistuneeksi, koska vaikka suunnitelma oli innovatiivinen 
ja provosoiva, asunnot osoittautuivat käytännössä ahtaiksi, pimeiksi ja epäkäytännöllisiksi. Sisätiloissa oli 
käyttökelvottomia seiniä, liian kapeita parvekkeita ja viistot pienet viisikulmaiset ikkunat tarjosivat tuskin mi-
tään päivänvaloa. Alue on myöhemmin käynyt läpi muodonmuutoksen asukkaiden omatoimisesti laajennettua 
ikkunoita ja muokattua asuntoja enemmän mieleisikseen. (Merin, 2013.) 

Heckerin suunnitelma oli kunnianhimoinen, mutta toteutus ei ollut kuitenkaan kovin onnistunut, koska se ei 
loppujen lopuksi miellyttänyt käyttäjiä eli asukkaita. Visuaalisesti talot ovat myös hiukan luotaantyöntävän 
näköisiä eivätkä ainakaan kuvien perusteella luoneet kotoisaa ja viihtyisän tuntuista ympäristöä. Tässä tapauk-
sessa mehiläisten arkkitehtuurin inspiroima suunnitelman toteutus ei vaikuta kovin onnistuneelta.

Kuva 4. A Suunnitelma Ramot Polin-alueen mehiläiskennotaloista Jerusalem, Israel, B Pohjapiirros yhdestä 
esimerkkiasunnosta (Hecker, 1976, s. 6 ja s.10).

Kuva 5. Ramot Polin-alueen mehiläiskennotalot, Jerusalem, Israel (Rawn, 2014).
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3.1.2 Eray/ Carbajon Urban Rural-rakennus Istanbulissa, Turkissa

Mehiläiskennot ovat toimineet inspiraation lähteenä myös amerikkalais-turkkilaiselle arkkitehtitoimisto Eray/ 
Carbajolle joka suunnitteli 2016 uudenlaisen kahdeksankerroksisen Urban Rural -kaupunkiasumisen tyypin 
Istanbuliin Turkkiin (Kuva 6). Urban Rural -vision tarkoitus on yhdistää kaupunkikeskusten läheisyys ja maa-
seudun rehevä maisema samaan rakennukseen. Rakennus koostuu kuusikulmaisista moduuleista, joissa kus-
sakin on kolmiopuutarha. Moduulit puutarhoineen muodostavat rakennukselle aktiivisen vihreän  julkisivun. 
Mehiläiskennojen tapaan, moduulit myös minimoivat tarvittavan rakennusmateriaalin määrän suhteessa saa-
vutettavaan asuintilavuuteen. Rakennuksesta on tarkoitus tulla kaupungin tuleva maamerkki. (Hudson 2017; 
Walsh, 2016.) 

Jokainen kuusikulmainen moduuli koostuu asumisosasta ja puutarhaterassin päässä sijaitsevasta kolmion 
muotoisesta ontelosta, jota käytetään kasteltavana puutarhana. Jokainen moduuli sisältää lisäksi varjostus-
säleiköt, harmaaveden keräysjärjestelmän ja mahdollisuuden aurinkokennokatokselle, jolla voi yksilöllisesti 
täyttää ainakin osan omasta energiantarpeestaan. Asuintiloihin kuuluu makuuhuone, kylpyhuone ja avoin keit-
tiö-olohuone ratkaisu. Kun moduulit yhdistetään, kolmiomaiset puutarhaontelot toimivat samalla kantavana 
ristikkorakenteena. Kuusikulmaiset kennot voi rakentaa vaihtoehtoisesti puusta, teräksestä tai teräsbetonista. 
Kestävä kehitys on ollut suunnittelussa keskeisessä roolissa ja rakennuksessa on tarkoitus käyttää paikallisesti 
tuotettuja materiaaleja ja rakennusmateriaalia säästävää komponenttipohjaista moduulirakennetta. Rakennuk-
sen katolla on viherkatto ja lisäksi katettuja kasvihuoneita, joissa asukkaat voivat kasvattaa ruokaa itselleen. 
Kasvihuoneiden katolla on myös aurinkopaneelit, joista rakennus saa sähköä. Myös sadevesi kerätään talteen. 
Asuntojen varjostussäleiköt suojaavat liialta auringonpaahteelta. Pystysuoran Urban Rural -kaupunkikylän 
Istanbulin sydämessä on tarkoitus vähentää ihmisten riippuvuutta autoista ja liikenteestä ja edistää kävelyä 
ja pyöräilyä alueella. Rakennuksen alemmissa kerroksissa on sosiaalisia ja virkistystiloja, mikä luo vilkkaan 
tapaamiskeskuksen alueen ihmisille. (Hudson 2017; Walsh, 2016.) 

En löytänyt valokuvia tai lisätietoja kohteesta valmistuneena, sitä ei näkynyt myöskään alueen uusimmissa 
kartoissa, joten todennäköisesti kohde ei ole ainakaan vielä toteutunut. Arkkitehtuuri poikkeaa ulkonäöltään 
tavanomaisesta, eikä välttämättä miellytä kaikkien esteettistä silmää. Paikallisesti tuotettujen materiaalien 
käyttö säästeliäästi rakentamisessa, erityisesti jos on päädytty käyttämään puuta kennorakenteissa, on eko-
logisuuden kannalta hyvä asia ja mehiläisten arkkitehtuuria on lainattu tässä erittäin hyvällä tavalla. Myös 
harmaaveden kierrätys, varjostussäleiköt, sadeveden talteen keräys, aurinkokennot, viherkatto ja oman ruuan 
kasvattaminen katon kasvihuoneissa lisäävät rakennuksen ekologisuutta. Aika tulee näyttämään miten asuk-
kaat ottavat rakennuksen omakseen ja toteutuuko haluttu konsepti vihreyden lisäämisestä ja kävelyn ja pyöräi-
lyn edistämisestä. Kasvillisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä autoilun vähentäminen suurkaupungissa 
on toteutuessaan hyvä kehityssuunta.

Kuva 6. Eray/ Carbajo: Urban Rural-suunnitelma, Istanbul, Turkki, A. havainnekuva (Walsh, 2016), B. 
Asunnon pohjapiirros (Hudson, 2017) ja C. Kennoston rakenne (Hudson, 2017).

A

B C



16 17

3.1.3 Open Architecture-toimiston Beehive Dorm Kiinassa

Mehiläispesät ovat toimineet inspiraation lähteenä myös Mehiläispesä-asuntolalle (Beehive Dorm), jonka kii-
nalainen Open Architecture -toimisto suunnitteli vuonna 2009 prototyypiksi makuusalille tai boutique- hotel-
lille (Kuva 7; Open Architecture, 2020). 

Tässä suunnitelmassa toistensa päälle pinotut kuusikulmaiset kennot on valmistettu esivalmistetuista teräsrun-
goista ja vuorattu valikoiduilla materiaaleilla. Kennojen onttojen seinien sisälle on sijoitettu kaikki tekniikka, 
kuten sähköjohdot, kaapelit, vesijohdot ja äänieristysmateriaali. Kuusikulmaisten solujen toinen pää on yh-
distetty kulkukäytäviin, toinen pää on varattu yksityisille parvekkeille. Kennojen sisällä koko kolmiulotteinen 
tilavuus hyödynnetään täysimääräisesti käyttämällä osaksi kokonaisuutta suunniteltua kalustusta. Kuusikul-
maiset solut pinotaan tehokkaasti ja tilaa säästävästi päällekkäin. Jotkut solut voidaan yhdistää tai jättää niiden 
väliin aukkoja suurempia yhteisötiloja tai avoimia ulkotiloja varten. (Open Architecture, 2020.) 

Suunnitelma vaikuttaa tilankäytöllisesti tehokkaalta ja soveltuisi ehkä parhaiten juuri tilapäisasumiseen kuten 
suunnittelijat ajattelevatkin. Esimerkiksi lyhytaikaisen yöpymisen hotellina konsepti voisi olla toimiva. Solut 
sisältävät vain välttämättömät asiat ja esimerkiksi lattiatila on aika vähäinen kennon rakenteen vuoksi. Jos 
tällaisessa tilassa joutuisi asumaan pidempään, voisi lattiatilan puute kävelyä varten olla lopulta häiritsevää. 
Koko muodostuvan rakennelman arkkitehtoninen ilme on myös aika raskas ja yksitoikkoinen ja kompleksin 
päälle toivoisi ehkä jonkinlaista suojaverhoilua tai yhtenäistä ulkokuorta. 

Kuva 7 A, B, C ja D. OPENarchitecture: Beehive Dorm suunnitelma (Open Architecture, 2020).
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3.1.4 B-AND-BEE-nukkumiskennot Belgiassa

Mehiläiskennot ovat toimineet inspiraation lähteenä myös kevyille siirrettäville moduuliversioille, jotka on 
tarkoitettu lyhytaikaiseen tilapäiseen yöpymiseen ja joita on kehittänyt useampikin suunnittelija. Koottavat 
ja pinottavat B-AND-BEE-nukkumiskennot kehitettiin vuonna 2014 Belgiassa neljän suunnittelutoimiston 
yhteistyönä (Compaan, Labeur, Achilles Design ja One Small Step) kevyiksi siirrettäviksi yöpymispaikoiksi 
festivaaleja ja vastaavia tapahtumia varten (Kuva 8; Rawn, 2014). 

Kennostot ovat tilaa säästävä ratkaisu, koska pinoamalla kennoja päällekkäin tarvitaan vähemmän tilaa yöpy-
jille kuin vastaavan kokoiset teltat alueelle pystytettynä veisivät. Kennoissa on metallirunko, joka pitää koossa 
puusta rakennettuja paneeleja. Kennojen molempiin päihin jäävät aukot suljetaan vedenpitävillä kangasovilla. 
Kennon keskellä on lava johon sijataan vuode nukkumista varten. Kootun kennoston ulkopuolelle voidaan 
virittää portaat, joita pitkin pääsee ylempänä sijaitseviin kennoihin. Kennoista on tehty prototyyppejä joillekin 
alueille. Nämä kennostot toimivat pelkästään yöpymispaikkoina, niihin ei ole integroitu vesipisteitä, viemärei-
tä tai sähköjohtoja. Peseytymiselle, ruuanlaitolle ja WC:lle täytyy järjestää erilliset tilat. (Rawn, 2014.) 

Kennot vaikuttavat tehokkaalta ja kohtalaisen helposti koottavalta yöpymisrakennelmalta pieneen tilaan ja 
soveltuvat varmaankin hyvin kesäyöpymiseen hyvällä ilmalla jos alueella ei ole tilaa teltoille. Julkaisussa ei 
kerrottu onko puu käsitelty jotenkin vedenpitäväksi, ja kuvien perusteella herääkin kysymys rakennelmien 
vedenpitävyydestä, jos katto-osaa ei ole mitenkään erityisesti suojattu sateelta. Rakenteiden pinoamiseen tar-
vitaan myös selvästi nosturi, joten tilavilla alueilla teltta-alueen perustaminen yöpyjille on helpompi ratkaisu 
kuin nosturin ja kompleksien vuokraaminen. Makuusijat kennostossa sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan ja ää-
nieristystä ei juurikaan ole, joten tälläinen yöpymismuoto sopinee parhaiten henkilöille, jotka eivät ole kovin 
tarkkoja yksityisyydestään tai ryhmille, jotka vuokraavat kerralla koko kennoston. Arkkitehtonisesti rakennel-
ma on kevyt ja kohtalaisen siron näköinen.

Kuva 8 A, B ja C. B-AND-BEE suunnitelma toteutettuna, Belgia (Rawn, 2014).
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3.1.5 Framlabin heksagonaaliset nukkumiskompleksit NewYorkissa, USA:ssa

Mehiläiskennoista on myös visioitu asunnottomille asuntoja, jotka ovat jääneet kuitenkin toistaiseksi idea-
tasolle. Esimerkiksi vuonna 2017 arkkitehtitoimisto Framlab ehdotti mehiläiskennomaisia heksagonaalisia 
nukkumiskomplekseja, jotka kiinnitettäisiin New Yorkin ikkunattomille seinille, ja jotka heidän mukaansa 
ratkaisisivat osittain New Yorkin asunnottomuusongelman (Kuva 9). (Gibson, 2017.) 

Framlabin suunnittelemat nukkumiskennot on valmistettu useasta materiaalista. Hapetetun alumiinikuoren 
sisällä on kantavana rakenteena teräskehikko ja eristävänä materiaalina 3D-printattu kierrätetty polykarbo-
naatti. Molemmissa päissä on akryylilasi. Sisäpuoli verhoiltaisiin vanerilla lämpimän ja miellyttävän ympäris-
tön luomiseksi. Kennot olisi tarkoitus kiinnittää metallitelineisiin, jotka kiinnitettäisiin talojen ikkunattomille 
seinäpinnoille. Kulku kennoihin tapahtuisi metallitelineiden tasoja pitkin. Kunkin kennon akryylilasissa olisi 
metallitelineiden puoleisella sivulla lukittava ovi, josta kulku kennoon tapahtuisi. Kennoasunnoissa olisi ma-
kuutila, säilytystilaa, sähkö ja tietoliikennepistoke, valaistus, lämpö- ja äänieristys sekä ilmastointi. Yhtenä 
kennoasunnon toimintona olisi myös mahdollisesti langaton asukkaan terveysmonitorointi. Kennoja voitaisiin 
sisustaa eri tavoilla ja osa voisi toimia pesu-ja kokoontumistiloina. (Gibson, 2017.)

Suunnitelma vaikuttaa periaatteessa toteuttamiskelpoiselta ja humaanilta. Myös arkkitehtonisesti tämä kevyen 
oloinen rakenne toisi kiinnostavan uuden elementin kaupunkirakenteeseen. Mehiläiskennorakenteiden alku-
peräinen sirous ja kauneus on onnistuttu säilyttämään suunnitelmassa. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua 
niiden talojen asukkaiden vastustus, mihin kennoja ajatellaan sijoittaa. Kuka haluaisi lähietäisyydelleen, suo-
raan seinän taakse, suuren joukon kodittomia? Ehkä sijoituspaikkana kyseeseen tulisivat lähinnä yöaikaan 
käyttämättömät toimistorakennusten seinät, joissa uusista asukkaista ei aiheutuisi häiriötä kenellekään. Pitäisi 
myös kartoittaa, olisiko tämä sellainen asumismuoto jota asunnottomat haluaisivat käyttää, nyt tämä ehdotus 
on ikäänkuin annettu ylhäältäpäin heidän mielipidettään kysymättä.

Kuva 9 A ja B. Framlab: Havainnekuvat suunnitelluista heksagonaalisista koteloista asunnoiksi NewYorkin 
kodittomille (Gibson, 2014).
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3.1.6 Open Architecture-toimiston HEX-SYS Guangzhoussa, Kiinassa

Kiinalainen Open Architecture-toimisto on suunnitellut 2015 mehiläiskennomuodoista toisentyyppisen pa-
tentoidun ratkaisun, HEX-SYS-kompleksin, jossa heksagonaalinen muoto on vaakasuunnan sijasta sijoitettu 
pystysuuntaiseksi ja toisiinsa yhdistetyt muunneltavat ja uudelleen käytettävät kennorakenteet luovat erilaisia 

HEX-SYS-systeemi on modulaarinen ja moduulit esivalmistetaan tehtaassa. Systeemin voi rakentaa ja purkaa 
ja muunnella vapaasti eri kohteissa. Perusrakenne on noin 40 neliömetrin levyinen kuusikulmainen moduuli, 
jossa käänteinen sateenvarjokatto -rakenne tukeutuu keskuspylvääseen. Keskuspylväs on ontto ja toimii katol-
ta sadevettä keräävänä putkena. Sadevesi kerätään talteen ja käytetään puutarhan kasteluun. Eri toiminnallisia 
tarpeita varten on olemassa kolme eri perustyyppiä moduuleja: Sisällä sijaitseva aukinainen, sisällä sijaitseva 
suljettu ja ulkona sijaitseva avoin moduuli. Kaikki rakennuksen osien liitososat on suunniteltu kiinnitettäväksi 
ilman hitsausta tai liimaa, joten kompleksin kokoaminen on helppoa. HEX-SYS-kompleksin ensimmäinen 
toteutettu prototyyppi oli messukeskus Guangzhoussa, Kiinassa, kaupungin uuden rautatieaseman vieressä. 

Toteutettu rakennus osoittaa yhden mahdollisen HEX-SYS-sovelluksen, järjestelmä voidaan kuitenkin sel-
keästi mukauttaa myös moniin muihin sopiviin toimintoihin, kuten vaikkapa asumiseen. Systeemi vaikuttaa 
monikäyttöiseltä, helposti siirrettävältä ja muunneltavalta ja on myös visuaalisesti silmää miellyttävä. Mehi-
läiskennorakenteiden kääntäminen vaakasuuntaiseksi ja sijoittaminen yhteen kerrokseen on tässä yhteydessä 
ollut arkkitehtonisesti toimiva ratkaisu. Rakenne ei ole kovin hyvin eristetty ja nykyisessä muodossaan sovel-
tuu paremmin lämpimiin ilmastoihin.

Kuva 10 A, B ja C. Zhang Chao: HEX-SYS-komplekseista rakennettu messukeskus, Guangzhou, Kiina 

A

C

B



24 25

Kattoikkuna

Sadekouru

Teräspylväs

Pohjalauta

Betoniperusta

Galvanoidut teräsjalat
muunneltava korkeus

Galvanoitu teräsrunko

Puulattia, eristetty paneeli

Eristetty paneeliseinä

Sadeveden filtteröinti 
ja säilytystankki

Sadeveden 
tuloputki

Eristetty teräskattopaneeli

Aurinkopaneelit

Sadeveden ottoputki

Juotavan veden tankki

Kattoventtiili
3.1.7 Architects for Society-järjestön Hex House USA:ssa

Mehiläiskennomuodoista on suunniteltu muitakin vastaavia pystysuuntaisia järjestelmiä. Minnesotassa, 
USA:ssa toimiva humanitäärinen Architects for Society-järjestö on kehittänyt prototyypin (Hex House) hek-

-
night, 2016).

Hex-talot ovat noin 40 neliömetrin kokoisia, koottavia yksikköjä. Hinta-arvio kullekin yksikölle on noin 
12300-16500 €. Kukin yksikkö koostuu pääosin teräsrungosta sekä vaahtomuovista valmistetuista eristetyistä 
paneeleista (SIP), jotka voidaan pakata litteästi ja kuljettaa kuorma-autolla rakennuspaikalle. Yksiköt voidaan 
yhdistää, joten ne ovat soveltuvia isommille tai pienemmille perheille. Yksiköiden käyttöikä on noin 15-20 
vuotta. Sisäseiniä ei ole kiinnitetty kattoon luonnollisen ilmanvaihdon takaamiseksi, kaksi ilmanvaihtoakselia 
rakenteen vastakkaisilla puolilla työntävät kuumaa ilmaa ylöspäin ja kattoventtiilin kautta ulos kodista. Kaik-
ki ulkoseinälevyt ovat samanmittaisia, leveydeltään noin kolme ja pituudeltaan noin neljä metriä. Seinät on 
kiinnitetty kuusikulmaiseen teräsrunkoon, jossa on kuusi kehätukea ja yksi keskituki. Rakenne on suunniteltu 
itsekantavaksi siten että seinät ja kattopaneelit kiinnitetään toisiinsa ja ne muodostavat tukevan rakenteellisen 
kuoren. Ulkotilat voidaan verhoilla halutulla materiaalilla. Kuusikulmainen katto mahdollistaa optimaalisen 
aurinkopaneelien sijoittamisen kolmelle etelään päin olevalle pinnalle. Myös sadevesi on suunniteltu kerättä-
väksi talteen. (McKnight, 2016.) 

Architects for Society-järjestö on kerännyt rahaa joukkorahoituskampanjan avulla Hex House -prototyypin 
rakentamiseksi, mutta en löytänyt tietoa, että sitä olisi vielä päästy rakentamaan. Hex House -suunnitelma 
vaikutti humanitaarisesti kannatettavalta idealta. Myös arkkitehtonisesti suunnitelma oli tasapainoinen ja 
visuaalisesti silmää miellyttävä symmetrisesti ryhmiteltyine komplekseineen. Ekologisessa mielessä paino-
voimainen ilmastointi, sadeveden talteenkeräys ja aurinkopaneelit energian tuotantoon tuntuisivat kestäviltä 
ratkaisuilta. Materiaalivalinnat, teräs ja vaahtomuovi, sen sijaan eivät olisi ekologisesti kovin kestävä valinta 

-
majoituksen sijasta kodinomaisempiin olosuhteisiin. Kunkin yksikön hinta oli kuitenkin huomattavan kallis 
verrattuna esimerkiksi vastaavan kokoisen teltan hintaan ja varmasti vaikuttaa siihen, että suunnitelmaa ei 

Kuva 11 A, B, C ja D. Architects for Society: Kuvia Hex House suunnitelmasta. (McKnight, 2016).
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3.1.8 Noah Hornbergerin Queen B asunnot Marsiin

Kiinnostavana yksityiskohtana mehiläisten arkkitehtuurin inspiroimasta ihmisten arkkitehtuurista voisi vielä 
mainita taiteilija Noah Hornbergerin Marsiin suunnittelemat asuinkompleksit nimeltään Queen B (Kuva 12; 
Shaw, 2014). 

Mahdollista tulevaa Marsin asuttamista varten järjestettiin NASA:n ja Markerbotin toimesta Mars base chal-
lenge -kilpailu. Kilpailussa piti suunnitella 3D-printattavissa oleva asumus, joka kestäisi Marsin rajut ympäris-
töolosuhteet. Kilpailun voitti taiteilija Noah Hornberger ideoimallaan ratkaisulla nimeltään Queen B. Queen B 
-rakennelma koostuu 3D-printatuista, muokattavista ja yhdistettävistä hunajakennorakenteista, joiden huonei-
den väliin tulee liukuovet. Rakennuksessa on aluksi keittiö, puutarha, oleskelutila, pesula, painekammio, kak-
si kylpyhuonetta, kaksi makuuhuonetta ja 3D-tulostuslaboratorio. Tilat ovat muunneltavissa. Rakennelman 
ulkoseinien peitoksi tulee paksummat erilliset seinät ja päälle avaruussuojakilpi. 75 cm paksuissa seinissä on 
sisällä lämmitysputket, jotka on kytketty maanalaisiin vedenlämmittimiin. Ne auttavat pitämään rakennuksen 
lämpimänä. Happisäiliö ja ilmanpuhdistusjärjestelmä pitävät aluksi sisäilman hengittävänä. Puutarha kasvaa 
ajan myötä ja happisäiliön terve minimoituu kasvien tuottaman hapen ansiosta. (Shaw, 2014.)

Taiteilijan konsepti vaikuttaa onnistuneelta ja tämäntyyppinen mehiläiskennorakenne tuntuu arkkitehtuurises-
ti istuvan luontevasti avaruusasuntoihin Marsiin. Mehiläiskennorakenne on muotona rakenteellisesti kestävä 
ja sen käyttö vaativissa avaruusolosuhteissa on senkin takia perusteltua.

Kuva 12 A, B ja C. Marsin avaruusasema kilpailun voittajaehdotus Queen B (Shaw, 2014).
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3.2 Termiittien arkkitehtuuri inspiraation lähteenä ihmisen asuinrakentamisessa

Termiittien arkkitehtuurissa erityisen kiehtovaa on joidenkin pesien kehittynyt lämmönsäätely ja ilmastointi 
ja niiden mahdollinen soveltaminen ihmisten asuinrakennuksiin. Ensimmäinen ja kuuluisin rakennus, jossa 
erityisesti kerrottiin hyödynnetyn termiittien käyttämää ilmastointitapaa, oli arkkitehti Mick Pearcen suun-
nittelema toimistorakennus ”Eastgate Centre” Hararessa, Zimbabwessa, joka valmistui vuonna 1996 (Baird, 
2004), mutta sen jälkeen termiittien inspiroimaa ilmastointitapaa on sovellettu myös ainakin yhdessä asuin-
rakennuksessa Vietnamissa. Tässä luvussa kerrotaan rakennuksesta tarkemmin. Termiittien ilmastointitapaa 
on hyödynnetty myös joissain muissa korkeissa toimistorakennuksissa, mutta asuinrakennuksissa sitä on hyö-
dynnetty vähän. 

3.2.1 Tropical Space toimiston Termitary House Da Nangissa, Vietnamissa

Vietnamilainen arkkitehtitoimisto Tropical Space käytti termiittien arkkitehtuuria, erityisesti ilmastointitapaa, 
inspiraation lähteenä suunnitellessaan vanhan kaksikerroksisen talon uudistuksen kolmihenkiselle perheelle 
Da Nangissa, Vietnamissa (Kuva 13; Mairs, 2015). 

Arkkitehdit säilyttivät alkuperäisestä rakennuksesta vain betonirunkorakenteen ja ympäröivät sen rei’itetyllä 
tiilimuurilla. Näin arkkitehdit loivat vanhan rakennuksen runkoa käyttäen kokonaan uuden tyyppisen asuinra-
kennuksen nimeltään Termitary House. Arkkitehtien mukaan muurin oranssinpunaiset tiilet viittaavat alueen 
pyhiin paikkoihin eli Champan kuningaskunnan aikana rakennettuihin muurattuihin tiilitorneihin, kun taas 
suunnitelman keskusosan innoittajana on toiminut termiittipesien keskiosan savikammiot. Tiiliseinien erityi-
nen rei’itetty muotoilu, yhdessä suuren kerrosten väliin jäävän tilan kanssa mahdollistavat tuulen ja valon pää-
syn talon kaikkiin osiin. Tämä järjestely on suunniteltu vastaamaan alueen ilmastoon, joka vaihtelee kahden 
ääripään välillä - kuivan kuuman kauden ja sadekauden, jonka aikana on useita trooppisia myrskyjä vuodessa. 
Rei’itettyjen seinien takana olevat lasiseinät/ikkunat luovat toisen kuoren, joka suojaa tuulelta ja sateelta ja 
tarjoaa myös tilaa kahdelle kapealle terassille talon edessä ja takana, jotka osaltaan auttavat hallitsemaan 
ilmanvaihtoa. Asuintilat ovat rakennuksen keskellä. Päivällä luonnonvalo paistaa etu- ja takajulkisivun tiili-
muurauksen rei’ityksen läpi ja heittää kuviollisia varjoja sisäseinien yli, kun taas yöllä lamppujen valo näkyy 
kadulle. Pitkät kattoikkunat ohjaavat päivänvalon rakennuksen keskelle ja avaavat jokaisesta huoneesta näky-
mät taivaalle ja rakennuksen tasakatolla sijaitsevaan vehreään puutarhaan. (Mairs, 2015.) Talo voitti vuonna 
2016 AZ-arkkitehtipalkinnon parhaan paikallisen arkkitehtuurin luokassa (Gibson, 2016). 

Talo on punaisine tiilipintoineen ja rei’ityksineen arkkitehtonisesti hyvin kaunis ja vaikuttaa toimivalta rat-
kaisulta. Termiittien arkkitehtuurista on tässä ratkaisussa otettu käyttöön idea keskiosan asumisyksiköstä ja 
tuuletussysteemi sen viilentämiseksi. Vaikka värin inspiraatio on otettu muualta, se kuitenkin vastaa myös 
joidenkin termiittipesien väriä. Kehitetty ratkaisu vaikuttaa ekologisesti kestävältä, onnistuneelta ja toimivalta 
omassa ympäristössään. Termiittien pesässä käytetyn kaltaisen painovoimaisen ilmastoinnin hyödyntäminen 
muissakin kuumien alueiden asuinrakennuksissa kuin tässä kuvatussa, voisi lisätä asumismukavuutta ja sääs-
tää energiaa, kun koneellista ilmastointia ei tarvittaisi. 

Kuva 13. Termitary House, Da Nang, Vietnam A. Valokuva Oki Hiroyuki, B. kaavio Tropical Space 
(Mairs, 2015).

A

B

Tuuli
m



30 31

1 krs

2 krs

N

Vapaa tila

Aikuisten tila

Lasten tila

Pesu Keittiö

Ruokailu

Opiskelu

Oleskelu

Kylpy

Sisään-
tulo

SäilytysWC

3.3  Muurahaisten arkkitehtuuri inspiraation lähteenä ihmisen asuinrakentamisessa

Muurahaisten arkkitehtuurissa on erityisen kiinnostavaa lämmönsäätely pesän suuntauksen ja kulkuaukkojen 
sulkemisen ja avaamisen avulla. Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin muurahaisten arkkitehtuurin inspiroimis-
ta kahdesta hyvin eri tyyppisestä asuinrakennuksesta. 

3.3.1 MA-style arkkitehtitoimiston Ant house Shizuokassa, Japanissa

Japanilainen arkkitehtitoimisto, mA-style architects, on ottanut inspiraatiota muurahaisten pesistä ja suunni-
tellut 2012 toteutetun rakennuksen nimeltä ”Ant house” eli muurahaisten talo, joka koostuu mustasta ulkosei-
näkuutiosta ja sen sisällä olevista vapaasti jaetuista 66 m2 tiloista (kuva 14; MA-style architects, 2012). 

Arkkitehtien mukaan mustan kuution rajaamassa, hyvin vapaassa sisätilassa maailma muuttuu suuremmak-
si aivan kuin muurahaispesässä. Musta ulkoseinä peittää koko rakennuskuution ikkunoita lukuun ottamatta 
muodostaen piilopaikan maailmalta. Raskastekoisen oven takana vaikutelma muuttuu elävämmäksi, sisätilat 
on tehty vaaleasta lehtikuusivanerista. Sisätilassa tilajako on vapaa, sillä huoneita ei ole jaettu perinteisesti, 
vaan ne ovat samaan aikaan kulkutiloja ja huoneita. Rakennuksen keskelle on rakennettu erillinen harjakat-
toinen kuutio, jonka aukotus on poikkeavaa ja avaa erilaisia kulkuaukkoja, valoaukkoja ja näkymiä keskikuu-
tiosta kohti reunojen tiloja ja ikkunoita. Arkkitehtien mukaan auringonvalo ja tuuli voivat tulla sisään aukoista 
ja yöllä niistä voi kuulla hyönteisten äänet ja tuntea kuutamon.  Tilan läpi voi lisäksi nähdä aukoista toisensa 
eri osissa taloa. (MA-style architects, 2012.) 

Tässä arkkitehtien mukaan muurahaispesän inspiroimassa talossa, muurahaisista muistuttaa lähinnä sattu-
manvarainen aukotus sisärakenteessa. Noista aukoista voisi hyvinkin kuvitella jättiläismäisten muurahaisten 
kulkevan omia reittejään edestakaisin seinissä, katossa ja lattiassa. Muurahaisista saatu inspiraatio vaikuttaa 
lähinnä talon sisätilojen visuaaliseen ilmeeseen aukotuksen muodossa ja on auttanut löytämään arkkitehtoni-
sesti omaperäisen ja kiinnostavan ratkaisun. On kuitenkin vaikea nähdä muita hyötynäkökohtia tässä ratkai-
sussa tai miten se voisi hyödyttää yleisemmin arkkitehtuuria.

Kuva 14 A, B ja C. Kai Nakamura: Ant house, Shizuoka, Japani (MA-style architects, 2012).
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3.3.2 Espegel–Fisac-toimiston Ants’ House Madridissa, Espanjassa

Espanjalainen arkkitehtitoimisto Espegel–Fisac on ottanut inspiraatiota muurahaisten arkkitehtuurista ja 
suunnitellut vuonna 2012 Muurahaisten Taloksi (Ants’ House) nimetyn asuinrakennuksen vuorille, Manzana-
res-puistoon, lähelle Madridia (Kuva 15; Espegel–Fisac, 2012).

Tontin sijainti vuorten eteläisellä rinteellä antaa paikalle suotuisat ilmasto- ja ympäristöominaisuudet. Alueel-
la on runsaasti auringonpaistetta päiväsaikaan sekä kesällä että talvella. Talvet ovat leutoja ja kesät lämpi-
miä. Kesällä yöt voivat kuitenkin olla viileitä. Paikan ominaisuudet ja paikallinen ilmasto olivat ihanteelliset 
bioilmaston huomioon ottamiselle suunnittelussa. Kohteessa toteutettiinkin niin kutsuttu Bioclimatic design 
–suunnittelu, mikä tarkoittaa sellaista arkkitehtonisen suunnittelun lähestymistapaa, missä käytetään hyväk-
si paikan aurinkoenergiaa ja muita ympäristöresursseja, että pystytään tarjoamaan ihmisille rakennuksessa 
miellyttävät sisä- ja ulko-olosuhteet. Talo on kaksikerroksinen. Sen pohjakerros on suuri avoin tila eri toimin-
toineen. Pohjakerroksessa on lukualue, takka, seurustelualue, keittiö, pesula ja varasto. Toisessa kerroksessa 
on vierashuone, makuuhuone lapsille, suuri leikkihuone ja päämakuuhuone. Koko rakenne on suljettu betoni-
laattojen ja -seinien sisään, ja päällystetty osin kaksikerroksisilla lasi-ikkunoilla, joissa on suljettavat alumii-
nikaihtimet suojaksi auringolta. Talo on suunniteltu niin, että ikkunat ovat etelään ja länteen, jolloin se kerää 
passiivisesti auringon lämpöä päiväsaikaan. Pohjoisen puoleinen suljettu seinä taas estää yön aikaista liiallista 
lämpöhävikkiä. Katolla on aurinkokeräimet. Talvella lisälämmityksenä on lattialämmitys sekä lukualueiden 
kaasulämmitin ja takka. Ikkunoiden eteen vedetään lisäksi, lämmön karkaamisen estämiseksi, yöksi paksut 
samettiverhot. Kesällä liialliselta auringonpaisteelta suojaa etelään päin ylemmän kerroksen uloke sekä län-
teen päin ikkunan edessä olevat säädettävät alumiinikaihtimet. Sisälämpötilaa voidaan laskea ristituuletuk-
sella ikkunoiden kautta. Katossa on myös suuri tuuletin, joka liikuttaa ilmaa tuuletuksen edistämiseksi. Laaja 
terassi pidetään viileänä terassia peittävän kasvillisuuden avulla, joka vähentää auringon lämpöä haihdutta-
malla. (Espegel–Fisac, 2012). 

Tässä talossa ei ole havaittavissa visuaalisia yhtäläisyyksiä muurahaispesiin, vaan inspiraatio on selkeästi 
saatu muurahaisten tavasta rakentaa keko auringon lämpöä keräävästi ja tavasta säädellä pesän lämpötilaa 
aukotuksia muuttelemalla. Kun muurahaiset sulkevat pesän aukot yöksi lämmön karkaamisen estämiseksi, 
Muurahaisten talossa taas vedetään ikkunoiden eteen verhot. Samoin Muurahaisten talossa alumiinikaihtimia 
säätämällä ikkunoiden edessä voidaan säädellä auringon lämmön voimaa, kun muurahaispesässä se tehdään 
tukkimalla ja avaamalla aukkoja. Tässä talossa on selkeästi hyödynnetty muurahaispesien ekologisia lämmön-
säätelyratkaisuja hyvällä tavalla ja niistä voisi muukin arkkitehtuuri ottaa esimerkkiä. 

En löytänyt muita esimerkkejä erityisesti muurahaisten inspiroimasta asumisen arkkitehtuurista. Usein hyvin 
suunnitellut kodit kuitenkin sijoitetaan tavallisessakin rakentamisessa mahdollisuuksien mukaan niin, että au-
ringon lämpö voidaan hyödyntää ja toisaalta suojautua liian kuumalta auringon paahteelta. Joten tavallaan voi 
ajatella, että muurahaisten arkkitehtuuri on toiminut inspiraation lähteenä asumisessa yleisemminkin.

Kuva 15 A, B, C ja D. Joaquín Mosquera: Ants’ House, Collado Villalba, Espanja (Espegel–Fisac, 2012).
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Suunnittelija Suunniteltu Valmistui Rakennuksen nimi Paikka Inspiraation lähde Arvio onnistumisesta Arvion perustelut

Zvi Hecker 1972 1975 Ramot Polin yhdyskunta Jerusalem, Israel Mehiläiskennojen muoto Ei kovin onnistunut Asunnot olivat ahtaita, pimeitä ja epäkäytännöllisiä

Eray/ Carbajo -toimisto 2016 - Urban Rural-rakennus Istanbul, Turkki Mehiläiskennojen muoto Kohtalaisen onnistunut Ekologisesti toimiva, mutta rakennusten ulkomuoto on 
esteettisesti hyvin raskas.

Open Architecture -toimisto 2009 - Beehive Dorm - Mehiläiskennojen muoto Kohtalaisen onnistunut Voisi olla toimiva ratkaisu, mutta rakennusten ulkomuoto 
esteettisesti hiukan raskas.

Compaan, Labeur, Achilles 
Design ja One Small Step

2014 2014 B-AND-BEE-nukkumiskennot Siirrettävä, Belgia Mehiläiskennojen muoto Kohtalaisen onnistunut Käytännöllinen koottava kompakti ratkaisu, mutta vaatisi 
nosturin pystytykseen.

Framlab-toimisto 2017 - Nukkumiskompleksit New York, USA Mehiläiskennojen muoto Kohtalaisen onnistunut Eettisesti ja esteettisesti hieno suunnitelma, mutta 
toimivuus käytännössä vähän kysymysmerkki.

Open Architecture -toimisto 2015 2015 HEX-SYS-kompleksi Guangzhou, Kiina Mehiläiskennojen muoto Onnistunut Kevyt, siirreltävä, uudelleen pystytettävä moduulirakenne 
johon liittyy sadeveden keräys.

Architects for Society 2016 - Hex House - Mehiläiskennojen muoto Kohtalaisen onnistunut Kevyt, siirreltävä, uudelleen pystytettävä moduulirakenne, 
hinta kallis tarkoitukseensa.

Noah Hornberger 2014 - Queen B Marsin siirtokunta Mehiläiskennojen muoto Onnistunut 3D-tulostettava moduulirakenne, voisi toimia 
siirtokunnassa.

Tropical Space 2014 2015 Termitary House Da Nang, Vietnam Keskiosan asumisyksikkö ja 
tuuletussysteemi 

Onnistunut Ekologinen ja toimivan tuntuinen ratkaisu. Myös 
arkkitehtonisesti kaunis.

mA-style arkkitehdit 2011 2012 Ant house Shizuoka, Japani Aukotuksen muoto Kohtalaisen onnistunut Kiinnostava aukotus, mutta soveltaminen arkkitehtuuriin 
yleisemmin ei toimi.

Espegel-Fisac -toimisto 2011 2012 Ants’ House Madrid, Espanja Lämmönsäätelyratkaisut Onnistunut Ekologinen ja toimiva ratkaisu, myös arkkitehtonisesti 
tasapainoinen.

Mehiläispesien inspiroima arkkitehtuuri

Termiittipesien inspiroima arkkitehtuuri

Muurahaispesien inspiroima arkkitehtuuri

Taulukko 1. Tutkielmassa käsitellyt eläinten arkkitehtuurin inspiroimat asuinrakennukset. 
Taulukossa kerrotaan kunkin asuinrakennuksen suunnittelija, suunnitteluvuosi, valmistumisvuosi (jos tiedos-
sa), rakennuksen nimi, rakennuspaikka, inspiraation lähde, arvio onnistumisesta ja perustelu arviolle.

4 Yhteenveto/ Johtopäätökset

Tässä kandityössäni perehdyin eläinten arkkitehtuuriin, keskittyen muutamiin lajeihin, mehiläisiin, termiittei-
hin ja muurahaisiin, ja selvitin, miten niiden arkkitehtuuria on käytetty inspiraation lähteenä nykyajan ihmis-
ten asuinrakennusten arkkitehtuurissa. Lisäksi selvitin, onko mehiläisten, termiittien ja muurahaisten arkkiteh-
tuuria käytetty inspiraation lähteenä onnistuneesti ja mitä suunnitteluratkaisuja asuinrakennuksiin voisimme 
yleisemminkin oppia näiltä eläinryhmiltä.

Havaitsin että mehiläisten, termiittien ja muurahaisten arkkitehtuurin inspiroimasta asuinrakentamisesta ei ole 
kirjoitettu mitään kokoavaa kirjallisuutta, lukuun ottamatta Juhani Pallasmaan kirjaa ”Eläinten arkkitehtuuri” 
(Pallasmaa, 1995), joka taas lähestyy aihetta yleisemmin, eikä keskity mitenkään erityisesti siihen millaisia 
yksittäisiä asuinrakennuksia eläinten arkkitehtuuri on inspiroinut ihmiset rakentamaan. Koska kokoava kir-
jallisuus valitsemastani aiheesta puuttui ja olin tämän kandidaattityöni yhteydessä nimenomaan kiinnostunut 
yksittäisistä rakennuksista esimerkkeinä, lähestymistavakseni valikoitui sellaisten yksittäisten rakennusten 

etsiminen, joiden yhteydessä on suoraan mainittu mehiläisten, termiittien tai muurahaisten arkkitehtuurin 
toimineen inspiraation lähteenä suunnittelulle. Mehiläisten arkkitehtuurin inspiroimia asuinrakennuksia tai 
asuinrakennelmia löytyikin runsaasti, mutta termiittien inspiroimia asuinrakennuksia vain yksi ja muurahais-
ten inspiroimia vain kaksi.

Kuvaan työssäni tarkemmin yhteensä 11 eläinten arkkitehtuurin inspiroimaa asuinrakennusta, joista kahdek-
san on mehiläisten, yksi termiittien ja kaksi muurahaisten arkkitehtuurin inspiroimaa. Kuvaamieni kohteiden 
tiedot on koottu taulukkoon 1. Mehiläisten arkkitehtuuri oli toiminut inspiraation lähteenä monille raken-
nuksille, joista valitsin mukaan kahdeksan hieman keskenään erilaista esimerkkiä. Termiittien arkkitehtuuri, 
erityisesti ilmastoinnin osalta, oli toiminut inspiraation lähteenä lähinnä julkisille rakennuksille, löysin vain 
yhden tapauksen, jossa sitä oli tietoisesti sovellettu asuinrakennukseen. Myöskin muurahaisten arkkitehtuuri 
oli inspiroinut nimetysti vain muutamaa rakennusta. 
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Mehiläisten arkkitehtuuri, erityisesti heksagonaalinen asuintilan muoto, oli valittu useaan kohteeseen tilaa 
säästävänä, kestävänä ja helposti rakennettavana ratkaisuna. Yleisesti ottaen keveät pienehköt yhteen kootut 
kennorakennelmat antavat rakennukselle kevyen ja kiinnostavan yleisilmeen, kun taas varsinaiset kennostoista 
rakennetut suuret kerrostalot paksuine seinineen antavat raskaan ja omasta mielestäni liian hyönteismäisen ja 
hiukan luotaantyöntävän vaikutelman. Mielestäni kennorakennelmat sopisivatkin parhaiten kevytrakenteisiin, 
ehkä jopa väliaikaisiin rakennelmiin, joissa säilyisi mehiläiskennomainen sirous ja hauraus. Pinta-alaltaan 
suurempiin rakennuksiin kennojen käyttö sopii parhaiten niin, että ne on aseteltu vaakasuuntaisesti vierek-
käin. Tämä vaikuttaa sekä visuaalisesti että käytännön kannalta toimivammalta ratkaisulta. Kennorakenteiden 
käyttö erityisesti kevyissä, osittain tilapäisissä ja siirrettävissä ja muokattavissa rakennelmissa tuntuu yleisesti 
erittäin toimivalta ratkaisulta. Tällaiset rakennelmat ovat siirrettäviä ja erittäin muuntojoustavia, joten kerran 
valmistettuja komponentteja voi käyttää uudelleen ja uudelleen, mikä säästää materiaaleja ja energiaa, kun 
rakennus vain siirretään uuteen paikkaan tai muokataan uutta käyttötarkoitusta vastaavaksi. Tällaisten ratkai-

-
sa, joissa tällaista tarvitaan, olisi kannatettavaa ja näitä ratkaisuja voisi tutkia Suomenkin ilmastossa, missä 
kompleksien riittävään eristämiseen talvikuukausina tulisi kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota.

Termiittien arkkitehtuurin inspiroima ilmastointiratkaisu asuinrakennuksessa tuntui toimivalta ratkaisulta. 
Tällaisen ilmastoinnin hyödyntäminen kuumien alueiden asuinrakennuksissa lisäisi huomattavasti asumismu-
kavuutta ja toisi huomattavaa energian säästöä niissä kohteissa, joissa muuten turvauduttaisiin koneelliseen 
jäähdyttämiseen. Tätä mahdollisuutta tulisikin tutkia tarkemmin ja ottaa mahdollisuuksien mukaan käyttöön 
kuumilla alueilla myös asumisessa eikä pelkästään toimistorakennuksissa. Kylmemmillä alueilla tällainen 
ilmastointiratkaisu ei sellaisenaan olisi toimiva vaan sitä pitäisi kehittää edelleen. Kylmempien alueiden ke-
säkuukausina systeemi voisi olla toimiva, mutta talvikuukausina sitä pitäisi jollain tavalla pystyä säätelemään 
tai sulkemaan osittain, että lämpötila asunnoissa pysyisi tarpeeksi korkeana. Tässä olisi mielenkiintoinen jat-
kokehittämisen kohde.

Muurahaisten arkkitehtuurin inspiroima lämmönsäätelyratkaisu suunnattuine pintoineen ja säädettävine var-
jostuksineen tuntui toimivalta ja ekologiselta ratkaisulta. Talojen suunnittelussa toivoisi laajemminkin ja pe-
rusteellisemmin huomioitavan auringon vaikutuksen lämmityksessä ja varjostuksessa. Omakotitalojen suun-
nittelussa usein huomioidaankin auringon suunta ja vaikutus, joskaan ei useimmiten näin perusteellisesti. 
Kerrostaloissa taas ei kokemukseni mukaan ole välttämättä huomioitu auringon kuumentavaa vaikutusta ke-
sällä pelkästään etelään avautuvissa asunnoissa, eikä suojattu niitä millään tavalla liialta paahteelta. Tässä 
asiassa olisi suunnittelussa kehitettävää, koska ainoa tapa suojautua paahteelta kesäkuukausina saattaa olla 
verhojen tai sälekaihdinten jatkuva käyttö ikkunan edessä päiväsaikaan, mikä taas johtaa siihen, että myös 
kaikki näkymät ulos peittyvät. Sälekaihtimet ja verhot eivät myöskään usein täysin auta liialliseen kuumuu-
teen, vaan asunnot voivat niiden käytöstä huolimatta olla tukahduttavan kuumia. Auringon valon suunnan 
tarkempi analyysi eri vuodenaikoina ja suunnittelu vain kesäaikaan varjostavista rakenteista suojaamaan au-
ringolta, tai muurahaisten tapaan siirreltävät rakenteet, voisi auttaa tähän ongelmaan. Japanilainen talo, joka 
oli ottanut sisätilan aukotuksiin vaikutteita muurahaisilta, oli esteettisesti kiinnostava ja viehättävä, mutta en 
näe, että siitä olisi muuten kuin visuaaliselta kannalta erityistä hyötyä, jota kannattaisi ottaa laajemmin käyt-
töön asuntosuunnittelussa.

Johtopäätöksenä siihen miten näitä tuloksia voisi soveltaa käytäntöön asuinrakennusten suunnittelussa, me-
hiläisiltä voisi ottaa oppia kennorakenteiden käytöstä kevyissä muuntojoustavissa rakennelmissa, termiiteiltä 
voisi oppia painovoimaisen ilmastointiratkaisun lämpimiin olosuhteisiin sekä muurahaisilta lämmönsäätely-
järjestelmän käytön pintoja ja aukotusta suuntaamalla ja muuntelemalla. Haasteena käytännön sovelluksessa 
olisi mehiläisten kennorakenteen osalta sen eristystarve kylmissä olosuhteissa ja termiittien painovoimaisen 
ilmastointiratkaisun osalta sen soveltumattomuus suoraan muihin kuin lämpimiin olosuhteisiin. Muurahaisten 
lämmönsäätelyjärjestelmä tuntuu toimivalta ratkaisulta ja sitä voisi soveltaa sellaisenaan. 

Työni onnistui yhdistämään kaksi erillistä osa-aluetta, mehiläisten, termiittien ja muurahaisten arkkitehtuurin 
ja niiden inspiroimat ihmisten asuinrakennukset. Kirjallisuutta etsiessäni havaitsin, että mehiläisten, termiit-
tien ja muurahaisten arkkitehtuurin inspiroimasta asuinrakentamisesta ei ole kirjoitettu kokoavaa kirjallisuutta. 
Eläinten arkkitehtuurista on kirjoitettu paljon erikseen, mutta tämä kirjallisuus keskittyy nimenomaan eläinten 
arkkitehtuuriin, eikä ota kantaa siihen, miten sitä on sovellettu ihmisten arkkitehtuuriin. Omasta tutkimusai-
heestani ei siis ollut saatavilla kokoavaa kirjallisuutta, joten tämä työ on uusi avaus kahden aihealueen yhdis-
tämiseksi. Omassa työssäni rajasin lisäksi pois muiden eläinten kuin mehiläisten, termiittien ja muurahaisten 
inspiroiman asuntoarkkitehtuurin, joten sekin on vielä tutkimatonta aluetta. Koska kokoava kirjallisuus ai-
heestani puuttui, käytin kirjallisuutta yksittäisistä rakennuksista. Mehiläisten inspiroiman arkkitehtuurin osal-
ta esimerkkirakennuksia löytyi lukuisia, mutta muurahaisten ja termiittien inspiroimia asuinrakennuksia löy-
tyi valitettavan vähän, olisin toivonut löytäväni niitä enemmänkin. Vertailevan kokoavan kirjallisuuden puute 
oli valitettavaa, mutta koska yksittäisistä kohteista löytyi hyvin kirjallisuutta, työn pystyi tekemään hyvin niitä 
hyödyntäen.

Jatkotutkimus aihealueesta olisi tarpeen. Eläinten arkkitehtuuri inspiraation lähteenä ihmisten asuinrakenta-
misessa on selkeästi pitkälti kartoittamaton alue, jota tutkimalla voisi ehkä löytyä uusia kiinnostavia ratkaisuja 
nykyajan asumisen ongelmiin. Tavallisesta poikkeavat lähestymistavat saattavat välillä tuottaa yllättäviä ja 
kiinnostavia ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin, sen sijaan, että toistetaan vanhoja ajattelumalleja.
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