dreija

Dreijan rakennustaiteellisen kokonaisuuden punainen lanka on Kempeleen
alueen luonnossa. Inspiraationa massoittelulle ovat Muhoksen muodostelman
täyttäneet sedimenttikivet ja savi. Dreijan rakennukset ovat lohkaremaisia,
toisaalta keramiikan keinoin työstetyn saven kaltaisia pehmeälinjaisia
kappaleita. Rakennukset ovat poikkeavuudessaan helposti tunnistettavia, mutta silti materiaaleiltaan luonnonläheisiä ja helposti lähestyttäviä. Rakennusten veistosmaisuus irroittaa ne perinteisistä laavujen ja
näkötornien raameista, ja luo niille täysin uniikin ja paikallisen identiteetin.
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Haukkasuo
#kippura

Haukkasuon laavuja lähestyttäessä metsäpolku nousee pitkospuille.
Pitkospuut johdattavat kulkijan pienelle ”aukiolle”, jonka laidalla on
kaksi pienempää nukkumalaavua, istuskelukumpu, jonka alla säilytetään polttopuita, ja keskellä nuotiopaikka. Metsän keskelle muodostuu pieni, tiivis ja yhteisöllinen kohtaamispaikka.
Laavujen runkorakenne koostuu liimapuulamelleista taivutetusta kaarevasta kehikosta, jonka sisäpinta verhoillaan kapeilla
puurimoilla, ja ulkopinta tummaksi tervatuilla puupaanuilla.
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Tähkälä
#pino

Tähkälän #pinon tunnistettava muoto- ja materiaalikieli kutsuu jo
kaukaa kulkijat luokseen. Torni on solakka ja intiimi, ja sen korkealle
kohotettu, katettu katselutasanne on suunnattu kohti avautuvaa maisemaa. Katettu tasanne antaa sääsuojaa lintu- ja revontulibongareille.
Tornien runkorakenne koostuu liimapuulamelleista taivutetusta kaareva kehikosta, jonka sisäpinta verhoillaan kapeilla puurimoilla, ja ulkopinta tummaksi tervatuilla puupaanuilla.
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Mourunginjärvi
#suppa

Mourunginjärven rannan laavu, #suppa, sijaitsee hiekan keskellä
tunnelmallisena ja intiiminä yhteenkokoontumisen paikkana. Laavun eteen kaartuvat istuskeluportaat uppoavat hiekkaan juuri sen
verran, että maisemien katseluun löytyy uusi, jännittävä kulma.
Tulisija asettuu #supan pohjalle, ja polttopuut laavun laverin alle.
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Köykkyri
#kuuppa

Köykkyrin #kuuppa ojentaa kaulansa mäen laelta kohti Kempeleen aakeita maisemia. Kuntoportaat päättyvät suoraan tornin tasanteelle johtavaan portaikkoon.
Laakealle, kulhomaiselle katselutasanteelle mahtuvat niin kuntoportaita maisemien kuin iltalenkin perässä kavunneet. Tasannetta kiertävällä penkillä voi viettää
lyhyen –tai pidemmän hengähdystauon ennen matkaa alas.
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Köykkyri
#kiulu

Köykkyrin #kiulu on kolmen laavun ja oleskelusyvennyksen muodostama kohtaamispaikka Köykkyrin mäen juurella. #Kiulun erityyppiset oleilutilat soveltuvat
niin yksityisyyttä kaipaaville pienemmille seurueille kuin yhteisen nuotion ääreen
istahtaville. Oleskelusyvennyksen keskellä olevaa nuotiota kohti avautuvat laavut
ovat esteettömästi kaikkien saavutettavissa.
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