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-Korttitalot-
Korttitalot yhdistää ekologiset rakennusmateri-
aalit, retkeilyrakenteiden perinteet ja nykyaikaisen 
muotokielen. Kaikki rakennukset ovat muodoltaan 
taitteisia ”puuorigameja”.  Kantava rakenne on ris-
tiinlaminoitu puuelementti (clt).  Sisätiloissa vaaleat 
puupinnat jätetään kauttaaltaan näkyviin. Ulko-
puolelta rakennuksia suojaa perinteiseen tyyliin 
toteutettu tervattu  pystyverhous varjorimoineen, 
joka osaltaan sulauttaa rakennukset osaksi ympä-
röivää maisemaa.

Rakennuspaikat ja perustamisolosuhteet ovat 
hyvin erilaisia. Laavut voidaan rakentaa muu-
taman tukipisteen varaan, näkötorni ja lintutorni 
saattavat vaatia paaluperustukset tai reunavahvis-
tetun betonilaatan. Puuelementit voidaan kuljettaa 
paikalleen kuorma-autolla ja nostaa paikalleen 
nosturilla. Haukkasuon laavun elementit on pidetty 
pienikokoisina, jotta ne voidaan tarvittessa hinata 
paikalle talviaikana moottorikelkan avustuksella.

Suunnittelun keskiössä oli kaikille rakennuksille 
yhteinen ja tunnistettava muotoilu, joka skaalautuu 
tarpeiden ja rakennuspaikan mukaan. Rakennus-
ten siluettu muuttuu katselusuunnan mukaan, ja 
harkiten sijoitetut aukot houkuttelevat ohikulkijaa 
pysähtymään nuotion loimuun.

Korttitalot tarjoavaa luontoelämyksiä ikään tai 
aiempaan retkeilykokemukseen katsomatta ja 
niiden kiinnostava ulkoasu houkuttelee paikalle 
kauempaakin.

 #köykkyri #tähkälä
#haukkasuo #mourunkijärvi



KORTTITALOT

Köykkyrin näkötorni julkisivut 1:100

leikkaus 1:100

katselutasanne

pohjakerros

+0,4m

+2,9m

+5,4m

+7,9m

+10,4m

+15,3m
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Tähkälän lintutornista avautuvat 
näkymät kohti pohjoista 
peltoaukeaa. Torni palvelee 
luontokuvaajia, lintubongareita ja 
tähtitieteen harrastajia.
Alempi katselutasanne on lähes 
kokonaan katettu ja tarjoaa hyvät 
oltavat lintubongareille. Avoimesta 
yläkerrasta on esteetön näkymä 
pohjoiselle yötaivaalle.

Tähkälän lintutorni

Pohja Työkuva (2) 1:100

Pohja Työkuva (2) 1:100

Pohja Työkuva (2) 1:100

Pohja Työkuva (2) 1:100

+0,4m

+4,4m

+6,9m

+13,0m

pohjakerros

1. katselutaso

2. katselutaso
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Köykkyrin laavu on tulentekopaikoista 
suurin tarjoten tilat jopa 16 retkeilijän 
yhtäaikaiseen käyttöön.  Suuren katon 
alla on tilaa niin puille, polkupyörille, kuin 
ihmisille varusteineen. Viistetty katon 
aukko näyttää tulen loisteen saapuvalle 
jo kaukaa.

Tähkälän lintutornin ylöspäin kapeneva 
muoto pienentää sen vaikutusta maise-
massa. Näkötornin tavoin sisäänkäynti 
on alaosastaan umpinaisen rakennus-
massan takana. Näkymät paljastuvat 
vierailijalle vasta ylhäällä.

Haukkasuon laavu on uudisrakennusten 
sarjan pienin. Sen muoto on yhdistelmä 
telttaa ja perinteistä laavua. Laavulla 
mahtuu istumaan nuotion äärellä 6-9 
retkeilijää, yöksi voi jäädä 5. 

puuvarasto

makuulaveri
2,5x3m

penkit molemmin 
puolin

+3,9m

+6,5m

Tähkälän lintutorni julkisivut 1:100
Haukkasuon laavu julkisivut 1:100

Köykkyrin laavu julkisivut 1:100

puusäilytys

nuotiopaikka 16
henkilölle
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Pohja Työkuva (2) 1:100
Pohja Työkuva (2) 1:100

PohjaTyökuva (2)1:100

betonisokkeli

clt-elementti 100mm

pystykoolaus 22mm, tuuletusväli

kulmateräs

vaakakoolaus

verhouslauta 25x150mm, tervattu

varjorima 22x50mm, tervattu

pelti ja tippanokka

kallistettu korotuspala, 
puuta

clt-elementti 100mm

vaakakoolaus 22x50mm

pystyverhous, lauta 25x150mm, tervattu

pystykoolaus 22x50mm ja tuuletusväli

varjorima 22x50mm, tervattu
t-profiiliteräs

routaeristys eps 100mm

rakenneleikkaukset 1:10/5

+5,0m

Mourunkijärven kota, pohja, leikkaus ja julkisivut 
1:100
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Mourunkijärven kodan rakenneaksonometria, 
näkymä Mourunkijärveltä


