Näkötorni “Köykkyrin huippu” rinteestä katsottuna

KEMPELEEN #SOME-LAAVUT
“Triangelit“
Rakennusten yhteiset teemat:
•
•
•
•

Materiaalina puu
Pieni jalanjälki maastoon (pilariperustus)
Ekologisuus
Sulautuminen ympäröivään luontoon

•
•
•
•

Sisätilan suhde luontoon
Yksinkertaiset muodot ja rakenteet
Elämyksellisyys
Arkkitehtoninen kolmio -teema

I. Köykkyrin Huippu
#näkötorni
#köykkyrinhuippu

Köykkyrin näkötorni rakentuu osaksi laskettelurinnettä sekä vertikaalissa, että horisontaalissa
suunnassa. Se on jatkoa olemassa oleville kuntoportaille, joiden reitti jatkuu nyt tornin
portaita pitkin vielä kahdeksan metriä huippua korkeammalle.
Rinteen huipulta lähtevä silta johdattaa vierailijan portaille, jotka johdattavat tornin huipulle,
josta laajalle kantautuvaa maisemaa voidaan ihailla moneen suuntaan vaikkapa penkillä
istuen. Vaihtoehtoisesti maisemaa voidaan tarkkailla myös kahdesta alemmasta kerroksesta,
joista alimpaan on myös esteetön pääsy.
Tornin ulkoasu on yksinkertainen, mutta jylhyydessään samalla myös mielenkiintoa herättävä.
Rinteestä nouseva pilari-palkkirakenne verhoillaan vaalealla puusäleiköllä, joka antaa tornille
yhtenäisen ulkoasun, ja mahdollistaa maiseman näkemisen myös seinämien läpi.

Suurpiirteinen sijainti Köykkyrin laskettelukeskuksessa
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II. Köykkyrin Suoja
Laavu
#köykkyrinsuoja

Köykkyrin laavu sijaitsee laskettelurinteiden alapäässä. Epäsäännöllisen
kolmikulman muotoinen puurakenteinen laavu on ulkoasultaan
minimalistinen ja moderni. Ulkoseinissä on ympäröivään metsikköön
sulautuva tumma lautaverhous, jonka kontrastina sisätilat ovat vaaleaa
ja lämpöistä puun sävyä. Taukopaikka koostuu kahdesta suojaisasta
sekä tunnelmallisesta sisätilasta, ja näitä yhdistävästä katetusta terassista,
jonka keskellä on nuotiopaikka. Tunnelmallisten sisätilojen penkit ja
pöydät voivat palvella useampaa seuruetta samaan aikaan. Polttopuut
säilytetään rakennusmassan kulmaan jätetyssä syvennyksessä. Terassille
ja sisätiloihin on esteetön pääsy loivaa luiskaa pitkin.

p
s

Suurpiirteinen sijainti Köykkyrin laskettelukeskuksessa

p
s

pyörä- ja
suksiteline
Leikkaus 1:150

Julkisivu etelään 1:150

luiska

tulisija
puut

pyörä- ja
suksiteline

roskat

Pohjapiirrose 1:150

KEMPEELN #SOME-LAAVUT - “TRIANGELIT”

Julkisivu pohjoiseen1:150

pyörä- ja
suksiteline

III. Mourunginjärven Trigu
Laavu / laituri
#trigu

Mourunginjärven taukopaikka koostuu uimarannalta lähtevästä
laiturista, sekä sen osana olevasta laavusta. Tavoitteena on tehdä
uimarannasta houkuttelevampi sekä uijille, että retkeilijöille. Laavu on
pienikokoinen, yksinkertainen ja paviljonkimainen. Se nousee rantaja järvimaisemassa kiinnostavana kolmiomaisena muotona. Ulkoa
laiturilaavu on verhoiltu tummaksi tervatulla paanulla, jonka tuoksu luo
omaa tunnelmaansa. Sisätiloissa puu on jätetty luonnollisen vaalean ja
lämpöisen sävyiseksi.
Läpikuljettavan laavukatoksen suojassa ovat penkit, joiden sisällä
on tilaa polttopuun säilyttämiseen, sekä kevytrakenteinen tulisija.
Rakennelma on toteutettu kevyellä rankarakenteella pilareiden varaan.
Pyörä- ja suksitelineet ovat rannalla polkujen yhteydessä.

Suurpiirteinen sijainti Mourunginjärven uimarannalla
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IV. Haukkasuon Kätkö
Laavu / kota
#kätkö

alaslaskettava
terassi
alaslaskettava
terassi

Haukkasuon pieni ja tunnelmallinen laavu on retkeilyreitin varrella
metsän suojassa. Sen tumma paanuverhous sulauttaa sen luontevaksi
osaksi ympäröivää maisemaa. Laavun moderni kolmiomainen muoto
luo kuitenkin mielenkiintoa tutustua laavuun myös sisältä. Laavu
on suljettavissa ja avattavissa etuseinän alaslaskettavalla osalla, joka
toimii ala-asennossa pienenä terassina ja istuskelupaikkana. Suljettuna
suojaisaa rakennelmaa voidaan käyttää myös yöpymiseen.
Sisätiloissa on tulisija ja myös nukkumisen mahdollistavat penkit, joiden
kannen alla voidaan säilyttää polttopuita.
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V. Tähkälän Kärki
Näkötorni
#tähkälänkärki

Torni nousee peltomaisemasta kapeana, puurakenteisena monoliittina,
toimien maamerkkinä viereiselle uudelle asuinalueelle. Tornin kolme
seinämää ovat rakenteeltaan massiivipuista CLT-levyä, joka toimii sekä
kantavana että jäykistävänä rakenteena. Nämä seinämät on aukotettu
vain pienillä aukoilla. Neljäs, pellolle päin aukeava seinämä sen sijaan
muodostuu puusäleiköstä, joka mahdollistaa maiseman näkemisen
osittain myös sen lävitse.
Tornin ylimmän tasanteen katselusuunta on poispäin asutuksesta ja
valosaasteesta, joten sieltä voidaan ihailla kilometrien peltomaisemien
ja lintujen lisäksi myös revontulia.
Suurpiirteinen sijainti Tähkälän pellon laidalla
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