#Kalikka
- kappale. Puinen. Metallinen. Jos kalikka putoaa lattialle, voi sen aiheuttamasta terävästä kolahduksesta
päätellä sen ominaisuuksia - kiinteä, massiivinen, yksiaineinen.
Laavu on primitiivinen rakennus. Oleskelu laavulla lähtee perusasioiden ääreltä - lämpö, suoja.
Tornin tavoite on selkeä - näkeminen ja kokeminen uudesta kulmasta
Suunnittelun oli syytä lähteä perusasioiden ääreltä.

#Pölkky
Mourunkijärvi

#Kalikan olemus rakentuu muodosta ja materiaaleista. Muotokieli on seurausta toimintojen
kaunistelemattomasta mutta tarkoituksenmukaisesta yhteenliittymästä.
Materiaalit johtuvat muodon tarpeesta rakentua kunnollisista raaka-aineista.
Materiaalit ja pintakäsittelyt täydentvät sekä toisiaan, että käyttäjäkokemusta.
Julkisivut mukailevat mäntykankaan värimaailmaa ja vahvaa pysty - vaaka -linjakkuutta.
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Eteläjulkisivu

Pohjoisjulkisivu
-Käsittelemätön ja ter vattu hirsi
-Käsittelemätön ja ter vattu lautaverhous
-Säänkestävä teräs, säänkestävä teräspaanu
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Länsijulkisivu

Itäjulkisivu
-Ter vattu hirsi
-Ter vattu lautaverhous
-Säänkestävä teräs, säänkestävä teräspaanu
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#Tasku sisänäkymä

#Kalikat seisovat maisemassa tunnistettavina omina itseinään. Ne on sijoitettu kukin paikalleen täydentämään
ympäristönsä elämyksellisyyttä. Syrjäisemmät laavut #Pölkky ja #Tasku sijoittuvat kulkuväylän ja maiseman
rajalle. Ne sulkeutuvat kulkuväylien suuntaan mutta avautuvat rantaan ja suolle puiden siimeksestä. Pölkky on
kahden, tar vittaessa myös useamman yövyttävä, kahden tulisijan avara rantalaavu. Tasku on kahden yöpyjän
kompakti suolaavu kaminamaisella avotulisijalla.
Rakenteiden huomioonottaminen on vaikuttanut #Kalikoiden ulkomuotoon. Rakennelmat ovat noppamaisia,
toisaalla sekä kuvainnollisesti, että käsinkosketeltavasti kir veellä veistetyn näköisiä. Rakenteiden näyttäminen
yksinker taisin tavoin toteutettavilta luo massiivisten materiaalien ja perinteisen työnjäljen ohella levollista ja
luottavaista suhdetta rakennukseen.
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Kohti huippua

#Kurki nostaa olemassaolevat aktiviteetit uudelle tasolle ja esittelee entistä palkitsevamman määränpään. Tornin
ohueen kuoreen sisältyy lisäksi köykkyrin liikunnallista sydäntä täydentävä uusi pystysuora elementti. Maantasossa on
huomaamaton tila esimerkiksi kiipeilyvälineille tai kioskitoimintaan. Julkisivussa säänkestävä teräs ja lautaverhous.
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-Käsittelemätön ja ter vattu hirsi
-Säänkestävä teräspaanu
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#Pönttö aivan Tähkälän peltolakeuksien reunassa verhoaa lintujen tarkkailun ja revontulien katsomisen omaan rauhaansa. Maantasokerros äärimmäisen avarana ja läpinäkyvänä sekä eteläjulkisivun rei’
itetty porrasseinä kertovat tornin täyttöasteesta sitä lähestyttäessä. Kattamattomassa yläkerroksessa
poikkeuksellisen ergonomisen katselukulman mahdollistava revontuli- ja tähtitaivaskatsomo.
Julkisivussa säänkestävä teräs paanuna ja rei’ itettynä.
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