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Erilaisesta loma-asumisesta saa nauttia
Leville rakennetuissa igluissa, joissa ei kylmä
pelota. Yläpuolella on lasikatto, ympärillä
huoneen lämpötila ja mukavuudet. Mitä
elämältä voisi vielä toivoa?
Teksti: ANNELI AULA Kuvat: JORMA AULA
Maaliskuinen lauantai-ilta Levin itäpuolella, Utsuvaarassa on
taianomainen. Kevätmyrsky on paiskonut teräviä lumikiteitä vasten
kasvoja koko päivän. Pitkän pakkaskauden jälkeen kevääntulo alkaa
antaa merkkejään Lapin perukoille ja aurinko saada yliotteensa
tainnuttavasta pakkasukosta.
Pohjoistuuli viuhuu vaaran laella, mutta sisällä iglussa on lämmintä
ja turvallista. Lasikattoisen huoneen sisustusta hallitsee parivuode,
jonka sängyn saa mieleiseensä asentoon. Lämpöisen peiton alla voi
kuvitella ympärilleen Siperian lumimyräkän.

Taivas on vielä selkeä
tuhansien tähtilamppujen
tuikkiessa ja revontulten
loimutessa ja jatkuvasti
muotoaan muuttaessa.

Utsuvaaran rinteeseen rakennetut lasi-iglut sijaitsevat komeissa maisemissa.

Eikä aikaakaan, kun pohjoisen suunnasta työntyy ikään kuin kansi
taivaan peitoksi ja tähdet yksi kerrallaan peittyvät pilviverhoon.
On pimeää ja tuuli ulvoo nurkissa, siihen on hyvä nukahtaa.
Aamuyöllä tuuli ajaa pilvet kauas pois. Lämpölasit ovat pitäneet iglun
lasit kirkkaina ja kaukana tuikkii muutama valo. Siellä on yksi
maailman uusimmista ja suurimmista kultakaivoksista. Mutta kaiken
kruunaa loputon tähtitaivas. Nyt ei tarvitse laskea lampaita, nyt voi
laskea tähtiä ja uinahtaa uudelleen Lapin muuten pimeään yöhön.
Myös revontulet ovat painuneet yöunilleen ja pohjoinen puhurikin
hellittää hiljalleen.
Pohjoisen päivä alkaa valjeta jo aamukuuden jälkeen. Pimeys
väistyy ja luonnon omat pimennysverhot vedetään peittämästä iglun
lasikattoa ja ikkunoita. Mieli tekee kysyä, että kuka sytytti valot?
Aamun sarastus karistaa unet silmistä eikä enää väsytä ja olo on
yllättävän pirteä. Noin tunnin päästä ensimmäisistä valon merkeistä
kipuaa horisontin takaa esiin aurinko. Hetki hetkeltä se värjäytyy
syvempään oranssiin ja sen säteet kirkastavat lumen niin kirkkaaksi,
että silmiin tekee kipeää. On tulossa upea ulkoilupäivä.

Aamiaistarvikkeet löytyvät
jääkaapista, kahvitarpeet
korista ja aamiaisjuomat hyllyltä.

Neuvottelun välillä ajatuksen kirkastuvat...

Yöllinen myräkkä on vuorannut ulko-oven alaosan ja edustan niin,
että ovea saa voimalla työntää auki. Täällä ei ovi aukea sisäänpäin,
kuten lumimyräköitten luvatussa maassa Norjassa. Siellä ovi voisi
jäädä avaamatta ja pienempi paha on lumivallien valuminen sisälle.
Levillä tuskin tuollainen myräkkä yllättää.
Yö tähtitaivaan alla on taatusti erilainen. Mieleen tulee ajatus
kesästä. Mitenkähän täällä saa unen, kun aurinko paistaa 24 tuntia
vuorokaudessa ja seitsemän päivää viikossa!
Mutta se ei välttämättä haittaa, sillä kokemus voittaa kaiken, jopa
yöunen.

LEVIN IGLUT FAKTAT:
Neljä lasikattoista täysin lämmintä iglua sekä kammi, 123 m², jossa
neuvottelutila, kaksi makuuhuonetta; Kultasviitti ja Jätkän sviitti,
saunatilat ja ulkoporeamme. Vuodepaikkoja 8. Kolmas toimintavuosi.
o Pinta-ala: lasi-iglu 23 m²
o Varusteet: moottorisänky, minikeittiö, kylpyhuone
o Hinta: kahden hengen yöpyminen iglussa sesonkiaikana maksaa
noin 300 euroa. Hinta sisältää aamiaisen.
o Sijainti: Levin Utsuvaarassa 340 metriä meren pinnan yläpuolella
o Rakentaja: Tauno Mäkelä, kanafarmari ja siipikarjan jalostaja 50
vuotta. Tilaa jatkaa tytär Anita Mäkelä perheineen.
www.leviniglut.fi

...ulkoporealtaassa.

Levin iglut ovat syntyneen Tauno Mäkelän ideasta.

Aamiaisella ihaillaan auringonnousua.

