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ENNUSMERKKI
Suunnitteluperiaatteet ja konsepti
Käyttäjäkokemus
Kasvava etääntyminen luonnon kiertokulusta ohjaa uudet sukupolvet yhä epätiedostavammiksi luonnon 
elämästä, sen vaikutuksista ja arvoista. Ennusmerkki parantaa sekä rakennetun ympäristön että palvelui-
den ratkaisuillaan  tietoisuutta luonnon ilmiöistä tekemällä luonnonmerkeistä näkyvän osan käyttäjäko-
kemusta. Suunnitteluratkaisut mahdollistavat luonnon ilmiöiden havainnoinnin omassa elinpiirissä sekä 
korostavat maaston ominaispiirteitä. Eri mittakaavoissa koettavissa kokonaisvaltaisissa kehollisissa luon-
tokohtaamisissa yhdistyy luonnon kiertokulku ihmiselämän toimintoihin. Ennusmerkki ehdottaakin ennen 
kaikkea toimijuutta luonnon kanssa. 
       

Maankäytön periaatteet 
Rakennetun ympäristön ja luonnon välille muodostuu selkeä kontrasti. Näiden välisenä vyöhykkeenä toimii 
majoittuminen. Rakennettu ympäristö muodostaa kaksi tiivistä ja tehokasta, mutta silti viihtyisää metsä-
townhouse-korttelia. Korttelien keskiosaan sijoittuvat majoittujien tukitoiminnot, julkiset pihatilat sekä 
julkiset luontopalvelut. Korttelien laidalle sijoittuvat majoitusyksiköt, jotka aukeavat omien pihapiiriensä 
kautta suoraan metsään. Rannat ovat julkisessa käytössä. Toimintojen selkeällä jaolla ja keskittämisellä 
saavutetaan järkevä tasapaino tehokkaan maankäytön, majoittumisen yksityisyyden ja luonnon kantokyvyn 
välillä. 

Palveluiden periaatteet 
Alueen palveluiden periaatteena on luontosuhteen kehittäminen. Alueen vakituiset palvelut koostuvat 
majoitus- ja tilavuokraustoiminnasta sekä luontoalueen infran ylläpidosta. Käyttäjäkokemuksen kannalta 
keskeisin palvelumuoto on kuitenkin näiden vakituisten palveluiden varaan rakentuvat luontoelämyspal-
velut.  Luontoelämyspalveluita pystyvät tuottamaan yhteisen digitaalisen alustan kautta sekä vakituiset 
toimijat että pop-up -toimijat. Jakamalla palveluntarjonnan tuottamista kyetään tukemaan myös paikallis-
ta elinkeinoelämää ja kutsumaan yrittäjiä ottamaan ylpeästi osaa lohjalaiseen luontoaarteeseen. Luon-
toelämysten tarjonta heijasteleekin näin luontaista vuodenkiertoa, aktiviteettitarjontaa sekä paikallisia 
voimavaroja. Palveluita kuvataan tarkemmin osassa “palvelut ja käyttäjät”. 

Kestävän kehityksen periaatteet
Ennusmerkki keskittyy kestävän kehityksen tavoitteisiin kolmen pääteeman kautta.

Systeemiosa:
Hyvä systeemi käyttää tehokkaasti omia ja lähialueiden voimavaroja.  Alueen sisällä toimintoja on sijoitettu 
tiivisiin rakennetun ympäristön alueisiin, joka tarjoavat muille alueilla yhteisesti jaettavia tukipalveluita.  
Itäisellä korttelialueella rakennusten sijoittelu jatkaa aikaisemman maankäytön rakennetta hyödyntäen jo 
rakennettuja alueita. Luontoelämyspalvelut kannustavat käyttämään rakennettua ympäristöä ja vapaata 
luontoa apuna vaihtuviin aktiviteetteihin, joiden monipuolinen tarjonta kumpuaa luonnon kiertokulusta. 

Joustavuus:
Rakennukset ehdotetaan toteutettavaksi pilariperustuksin hirsirakenteella, jolloin vältetään huomatta-
vasti maastopohjaa vahingoittavat perustusratkaisut. Tämä mahdollistaa alueen joustavan kehittämisen 
tila- ja palvelutarpeiden muuttuessa. Majoitusyksikköjen välille luodaan märkätilojen varusteluero, joka 
voidaan huomioida hinnastoissa. Vaikka majoitusyksikön koko on vakio, voi osan yksiköistä yhdistää piha-
piirin kautta suuremmalle seurueelle. Palveluiden sisältö muuntuu vuodenaikojen ja vaihtuvien toimijoiden 
mukaan yhteisen toiminta-alustan kautta. Monikäyttöiset tilat ovat keskitetty metsämakasiineihin, joissa 
tilan muuntojoustava jakaminen on luonteva osa pitkulaista pilaripalkkirakennetta. 

Yhteisö:
Alueen rakenne ja palvelut kannustavat elämäntyyliin, jossa tiloja ja toimintoja jaetaan ja jossa asiat te-
hdään suhteessa luonnon kiertoon. Luontoelämyspalveluissa keskitytään paikalliseen osaamiseen ja 
voimavaroihin. Alueen ensisijaisena tehtävänä on jakaa tietoa luonnonilmiöistä - Vahermassa kehittynyt 
ympäristötietoisuus kantaa elämässä eteenpäin!

ENNUSMERKKI
Suunnitteluperiaatteet ja konsepti
Luontoa voi vaalia vasta kun sen ymmärtää. Ymmärtää taas voi vasta 
kun tiedostaa. 

Ennusmerkin suunnittelma parantaa kolmen pääteeman - moniaistil-
lisuuden, luonnon merkkien havainnoinnin sekä elämyksellisen reitis-
tön avulla tietoisuutta luonnon ilmiöistä. Keskivertokaupunkilaisen 
luontosuhde on typistynyt museoitujen luonto-objektien katseluun ja 
tunnelmallisten instagram-kuvien ottamiseen. Visuaalinen arkistointi 
tuntuukin olevan kantava strategia kokemusten saamiseen. Luonto-
matkailun avulla voidaan kuitenkin kehittää luonnon ymmärrystä ja 
tarjota luontomatkaajille kehollisia kokemuksia luonnosta. Suunnitel-
ma ehdottaa eri mittakaavoissa matkailijalle toimijuutta suhteessa 
luonnon kiertokulkuun. 

Rakennettu ympäristö maksimoi mahdollisuudet luonnon ilmiöiden 
havainnointiin omassa elinpiirissä sekä korostaa luonnon omien paik-
kojen ominaispiirteitä. 
Liiketoimintamalli ja palvelut
Asiakasryhmät

Kasvava etääntyminen luonnosta ohjaa uudet sukupolvet yhä epätie-
dostavammiksi luonnosta. Suunnitelma ”Ennusmerkki” pyrkii kasvat-
tamaan tietoisuutta luonnon ilmiöistä ja luonnon elämästä tekemällä 
havainnosta näkyviä matkaajille. On aina helpompi välittää jostain 
sellaisesta, minkä edes on huomannut. Luonnonmerkkien näkymistä ja 
koettavuutta on maksimoitu kaikilla suunnittelun osa-alueilla pakot-
tamalla matkaajia luontotilainteisiin, jossa luonnon huomaaminen on 
jopa mahdotonta. 
Alue on jaoettu kahteen kontrastiin rakennetun ympäristön ja vapaan 
metsän välillä. 

Majoituksen määrä, julkisten palveluiden määrä. Ilmakuva läntiseltä korttelialueelta, maankäytön periaatteet

Käyttäjäkokemuksen periaatteet

LUONNON KIERTOKULKU TOIMINTO

KEHOLLINEN
 LUONTOKOHTAAMINEN

luontoelämys- 
palveluissa

majoitus-
yksiköissä

reittien 
varrella

Tiiviit julkiset yhteispihat sijoittuvat majoi-
tusyksiköiden takapuolelle. Pääsisäänkäynti 
majoituksiin on yhteispihan puolelta. Keski-
tetyt toiminnot mahdollistavat tehokkaan 
maankäytön ja alkuperäisen kasvillisuuden 
maksimaalisen säästämisen

Tukimaja
 (yhteiskäyttö)

Sauna
 (yhteiskäyttö)

Majoitusyksiköt liittyvät toisiinsa 
polveilevaksi ”metsätownhouseksi”. 
Majoitusyksikkojen päänäkymä on 
metsään ja niillä jokaisella on oma 
veräjällä suljettava pieni pihapiiri



Ennusmerkki 2/5Vaherman ideakilpailu 2021
GSEducationalVersion

+116+118

+112

+112

+114

+114

+114

+110.6

+111.7

+113

sv-puutarha

VAHERMANJÄRVI

la
n

ko
n

g
it

sa
u
n
a

tuki-

maja
10 ap

huolto

tel

kei -
laavu

tuulipuisto

huolto

20 ap

lyhtypolku

melonta-
pujo

eväslau

I

I 1/
2

I 1/2

I 1/
2

I 1/
2

I 1/2
I 1/2 I 1/2

I

I 1/2

+114

+118
+118

+112

+112

+116

+120

+114.0

50m
pikarata

32 ap

huolto

metsä-

makasiinit

metsä-

areenahirsi-

temppurata

tuki-

maja

sauna

I 1/2

I 1/2

I 1/2

I 1/2

I 1/2

I 1/2

I

I

I

I

I 1/2

0 10 20 50 100

GSEducationalVersion

+116+118

+112

+112

+114

+114

+114

+110.6

+111.7

+113

sv-puutarha

VAHERMANJÄRVI

la
n

ko
n

g
it

sa
u
n
a

tuki-

maja
10 ap

huolto

tel

kei -
laavu

tuulipuisto

huolto

20 ap

lyhtypolku

melonta-
pujo

eväslau

I

I 1/
2

I 1/2

I 1/
2

I 1/
2

I 1/2
I 1/2 I 1/2

I

I 1/2

+114

+118
+118

+112

+112

+116

+120

+114.0

50m
pikarata

32 ap

huolto

metsä-

makasiinit

metsä-

areenahirsi-

temppurata

tuki-

maja

sauna

I 1/2

I 1/2

I 1/2

I 1/2

I 1/2

I 1/2

I

I

I

I

I 1/2

0 10 20 50 100

Asemapiirros

Asemapiirros itäiseltä korttelialueelta, 1:1000Asemapiirros läntiseltä korttelialueelta ja virkistysalueelta, 1:1000

Läntinen kortteli, RM2

 Julkiset palvelu- ja vuokratilat
 Sauna             70 k-m2

 Metsämakasiini 2 x 50 k-m2    =  100 k-m2

 Majoittuminen
 Majoitusyksiköt  7 x 46 k-m2 = 322 k-m2

 Tukimaja                   40 k-m2

  
YHT:          532 k-m2

Kinnaslampi
 Julkiset palvelu- ja vuokratilat

 Metsäterassi        20 k-m2

Itäinen kortteli, RM1

 Julkiset palvelu- ja vuokratilat
 Sauna              50 k-m2

 Majoittuminen
 Majoitusyksiköt  8 x 46 k-m2 = 368 k-m2

 Tukimaja            40 k-m2

YHT:          458 k-m2

Koko suunnitelma yht.   1010 k-m2

Läntinen korttelialue (RM2 ja VR)

Korttelialueelle sijoittuu uudisrakennuksia. Majoi-
tusyksiköitä on yhteensä 8 kpl kahdessa metsäto-
wnhousessa. Korttelialueella on yksi tukimaja, jonka 
pihassa on nuotiopaikka ja jätepiste. Ranta-alueelle 
sijoittuu uusi saunarakennus paljuterasseineen. 
Saunavuorot ovat julkisia. Yhteispihalle sijoittuu 
julkinen sadevesipuutarha. Parkkipaikoista osa on 
varattu majoitustoiminnalle, loput ovat julkisia. 

Eteläinen virkistysalue on julkisessa käytössä. 
Alueelle sijoittuu keittolaavu, kuivakäymälä, puu-
varasto ja jätepiste. Lisäksi rannan lähellä on tuuli-
puisto ja laituri. Parkkialue on julkinen.

Itäinen korttelialue (RM1)

Korttelialueelle sijoittuu uudisrakennuksia. Lisäksi 
vanha saunarakennus säästetään. Majoitusyksiköitä 
on yhteensä 7 kpl kahdessa metsätownhousessa. 
Korttelialueella on yksi tukimaja, jonka pihassa on 
nuotiopaikka ja jätepiste. Saunaa vuokrataan yksi-
tyiseen käyttöön sekä majoittujille että vierailijoille. 
Yhteispihalle sijoittuu julkisina toimintoina met-
säareena, hirsitemppurata sekä metsämakasiinit. 
Parkkipaikoista osa on varattu majoitustoiminnalle, 
loput ovat julkisia. 
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Palvelut ja käyttäjät

Alueen vakituiset palvelut koostuvat majoitus- ja tilavuokraustoimin-
nasta sekä luontoalueen infran ylläpidosta. Alueen muu palvelutarjon-
ta vaihtelee vuodenkierron mukaan tarjoten erilaisia luontoelämys-
palveluita yhteiden digitaalisen alusta kautta hyödyntäen vapaata 
luontoa ja vuokratiloja. Luontoelämyspalvelutoiminnan sisältöjä pys-
tyvät luomaan sekä alueen vakituiset toimijat että pop-up -toimijat. 

PALVELUNTARJOAJAT

MAJOITTUJAT

RYHMÄRAKENNE KÄYTTÄJÄPROFIILIT

VIERAILIJAT

Metsäterassi
20 k-m2

Vakituiset toimijat
Alueella toimivat vakituiset 
toimijat (esim. Lohjan kaupunki 
ja Metsähallitus) hoitavat alueen 
huollon sekä tila- ja majoitus-
vuokrauksen. Lisäksi vakituiset 
toimijat voivat pitää pysyviä 
toimintoja vuokratiloissa, esim. 
luontokoulua tai näyttelyitä.

Paikalliset yhdistykset ja yrittäjät
Alueen julkisia pihatiloja, vapaata luontoa 
sekä luontomakasiinien vuokratiloja 
voivat käyttää paikalliset pientoimijat 
pop-up toiminnan, esimerkiksi erilaisten 
työpajojen, tapahtumien, luontoretkien tai 
kaupallisen toiminnan järjestämiseksi.  

Majoitusyksiköt
15 x 46 k-m2 = 690 k-m2

Tukitilat
2 x 40 k-m2 = 80 k-m2

Laavut ja nuotiopaikat

Avoimet julkiset pihat

Vapaa luontoSaunat
120 k-m2

Metsämakasiinit
2 x 50 k-m2 = 100 k-m2

PALVELU- JA VUOKRATILAT 240 K-M2 LUONTO JA TUKIRAKENTEET MAJOITUS 760 K-M2

DIGITAALINEN YHTEISALUSTA
(vuokraustoiminta ja luontoelämyspalvelut)

Yhteisalusta mahdollistaa tehokkaan majoitus- ja 
tilavuokraustoiminnan sekä antaa elämyspalveluiden 
sisällön muuttua joustavasti vuodenaikojen ja vaihtuvien 
toimijoiden mukaisesti. Yhteisalustan avulla laadukkaan 
sisällön tuottajaksi ei jää ainoastaan yksi taho, vaan 
elämyspalveluiden rikkaus muodostuu parviälyn avulla. 
Yhteisalusta vaatii kuitenkin ylläpitäjän, joka takaa 
palvelun toimivuuden ja luotettavuuden. Keskitetty 
viestintä yhden kanavan kautta mahdollistaa selkeän ja 
tasa-arvoisen viestinnän.

Yhteisalustan teemallinen, mobiilipohjainen aktiivioh-
jelma ”Metsän salaisuus” jaottelee alueen kulloisia 
elämyksiä erilaisiksi kokonaisuuksi vastaamaan eri 
käyttäjäprofiilien toimintatarpeita. Ohjelman ja geolo-
kaation avulla matkailijat voivat saada informatiivista 
ja ohjattua vapaa-ajan toimintaa, jolla erityisesti lapset 
ohjataan tutustumaan itsenäisesti luonnon ihmeisiin. 
Lasten suosikki onkin ”Karhun kätkö”. Rentoutujille 
soveltuva ”Metsän rauha” puolestaan ohjaa rauhalliseen 
oleskeluun luontokohteissa. 

Palveluiden tuottamisen periaatteet

Esimerkkejä luontoelämyspalveluista

Pääkäyttäjät: ryhmärakenne ja käyttäjäprofiili

kuvaa alueiden käytön henkilömää-
rää ja ryhmädynamiikkaa.

kuvaavat alueen käyttäjien mielenkiintoja ja 
käytettävien palveluiden luonnetta. Ryhmä-
rakenteet voivat sisältää useita käyttäjäprofii-
leja.

perheet

pariskunnat

kaveriporukat

Metsäterassi
Metsäterassi on luontoelämän 
seuraamisen ja metsän antimista 
nauttimisen kehto. Terassin vieressä 
autiotuvassa sijaitsee pieni elin-
tarvikekioski. Sadonkorjuun aikana 
terassilla pätee bring-your-own-ber-
ries  -sääntö, jossa viereistä varvikosta 
poimitut mustikat voi nauttia kioskista 
ostetun viilin päällä. Terassi toimii 
myös sienikoulun opetuslavana ja 
mallikeittiönä. Syysiltaisin retkeilijät 
saapuvat ruskakahvilaan, jossa myrs-
kylyhtyjen loiste sytyttää terassille 
pudonneiden syksyn lehtien sävyt. 

Metsämakasiinit
Makasiinit ovat vierailijoiden pääkoh-
de. Makasiinien tilat voidaan jakaa 
helposti usean eri toimijan kesken, 
joten myös monipuolista elämystoi-
mintaa on tarjolla! Vakituisesti tiloissa 
toimii opettavainen ”Metsän äänet” 
-audionäyttely. Tiloissa toimii erilaisia 
pop up -toimijoita. Makasiinien toi-
minta heijastaakin lohjalaista paikal-
lisuutta ja sen voimavaroja. Keväisin 
tiloissa järjestetään varustehuoltotyö-
pajoja, kesäisin lasten luontokoulua, 
syksyisin luonnontaidepajoja sekä 
talvella eläinten jälkispotting-retkien 
koulutushetkiä. Joskus tilaa vuokraa-
vat myös kaupungin toimijat tyhy-päi-
viä varten. 

Metsäareena
Areenan kenttä on metsään sovitetun 
leikin ja urheilun alue. Areenalla 
järjestetään viikonloppuisin metsä-
olympialaisia, joiden lajisto vaihtelee 
vuodenkierron mukaisesti. Kestosuo-
sikkilajeja ovat kävyn tarkkuusheitto , 
marjanpoiminta, etäisyyksien arviointi 
ja lumieläinveistoskilpailu. Lajikirjoja 
runsauttamaan lisätään aina myös 
alueella tarvittavia ylläpitoaskareita, 
kuten lehtien haravointia ja puun 
harvennusta. Areenan vieressä 
sijaitsee myös hirsitemppurata, jossa 
sunnuntaitreenajien ja leikkivien 
lasten lisäksi näkee parkour-porukoita. 

Lyhtypolku ja teemareitit
Alueella kulkee teemareittejä, jotka 
paikallisia maasto-olosuhteita hyödyn-
täen osallistavat kulkijoita leikkimie-
liseen ja urheilulliseen kulkemiseen 
vakioreittien ohella. Majoitusalueiden 
välillä kulkeva lyhtypolku kuvittaa 
valon ja varjon leikein metsänäkymän 
tarjoten rauhoittumisen  - ja toisaalta 
pienen jännityksen - hetkiä polun 
kävijoille. Muita alueella olevia teema-
reittejä ovat esimerkiksi tasapainoa 
vaativa ”kivikkohyppely”, kauniin 
puronvarren läpikulkeva ”kiertotie” 
ja juoksuhermoja kutkuttava ”metsän 
vieruksen pikataival”. 

Eväslautta
Alueella on vuokrattavissa melontavä-
lineistöä, soutuveneitä ja suppilautoja 
vesiurheiluun ja kalastukseen.
Melonta- ja suppailuretken voi kes-
keyttää hetkeksi kiinnittymällä veden 
päällä keinuvaan eväslauttaan. Lau-
talla on aurinkopaneelein latautuvat 
akut, jotka mahdollistavat kahvinkei-
ton ja muut minimikeittiön vaatimuk-
set. Ulkona kevyessä keinunnassa ja 
tuulen vireessä eväsleivät maistuvat 
paremmalta kuin koskaan! Eväslautal-
le johtaa melontapujottelurata, jossa 
mitataan todelliset pikakääntymistai-
dot. 

Luontohedonistit
etsivät helposti saavutettavia eko-
systeemipalveluita, jotka tavoitetaan 
ilman suurempaa vaivannäköä. 
Luonnon rauhaisa katselu, kevyet 
päiväretket ja meditatiivinen järven 
katselu on luontohedonistin mielestä 
täydellistä! 

Tutkimusmatkailijat
rakastavat alueen eri luontoelämys-
palveluiden keräämistä ja tutustuvat 
innolla kaikkiin lähiympäristön mah-
dollisuuksiin. Tärkeintä ovat
monipuoliset kokemukset! 

Aktiiviset eränkävijät
ovat todellisia metsän samoajia, 
joiden mielestä todellinen luonto 
koetaan erämaan ehdoilla. Reissun 
jälkeen ei kuitenkaan haittaa jää-
dä päiväksi tai toiseksi nauttimaan 
vuokrasaunasta ja mielenkiintoisista 
luontonäyttelyistä. 

Sadevesipuutarha
Julkisiin pihatiloihin sijottuva sade-
vesipuutarha on parhaimmillaan 
kaatosateen aikana. Alueen katok-
sissa voi rauhassa seurata, kuinka 
piha saa luonnonvoimat näkymään ja 
kuulumaan! Luovat sadevesiviemärit 
toimivat estradina ”pisaraorkeste-
rille”, aluetta halkova kanaali taas 
kuljettaa kaarnalaivaa. Vesiämpärit ja 
kumisaappaat ovat valmiina lätäkkö-
hyppelyä varten kevään sulan aikana.  
Alueen läheisyydessä tuulipuutarhan 
purjeradat ja leikkisät tuuliviirit teke-
vät tuulen näkyväksi.

Luonnon teatteri
Korkealle kukkulalle sijoittuva 
luonnonteatteri on runsas luonnon 
musikaali, jonka sisältö vaihtelee 
vuorokauden ja vuodenajan mukaan. 
Ilta-aikaan punertava auringonlasku 
piirtää paikalle sijoitetuille valkokan-
kaille varjoteatterin muuttolintujen 
huolehtiessa ääniraidasta. Auringon 
laskettua nuotiopaikan loimu jatkaa 
varjojen piirtämistä. Nuotio tarjoaa 
mahdollisuuden myös teatterieväiden 
valmistamiseen. Päiväsaikaan heit-
täydytään mättäälle ja osallistutaan 
pilvien Pictionary-peliin. Teatteria 
käyttävät ajoittain myös teatteriryh-
mät paikkasidonnaiseen taiteeseensa.

Tyyni aukea
Hakkuuaukio polkuineen muodos-
taa meditatiivisen pysähdyspaikan 
luonnon pyhyyden kokemiseksi. Polun 
varrella on lavereita, joita voi käyttää 
joogamiseen tai oleskeluun. Talvisin 
aukealla järjestetään kuutamokävelyi-
tä ja tähtiretkiä lumikenkäillen.
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(vuodenajat)
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Havainnekuva rannan puolelta metsätownhousesta. Metsätownhouse koostuu useasta majoitusyksiköstä, joille kaikil-
le muodostuu oma pieni pihapiiri metsään päin.

Majoittumisen ratkaisut

Majoitusyksiköitä sijoittuu sekä läntiselle että itäiselle korttelialueelle. Majoitusyksiköt muodostavat 
polveilevia rakennusmassoja, metsätownhouseja. Yksi majoitusyksikkö on 46 k-m2 kokoinen, ja sen 
perusvarusteluun kuuluu eteisen lisäksi ruoka-ja oleskelutila, makuuhuone ja parvi. Paremmin varustel-
luissa mökeissä on myös pieni sisäkeittiö ja sisävessa. Jokaisella majoitusyksiköllä on oma pieni pihapii-
ri, joka avautuu suoraan metsään. Pihapiirin voi sulkea ikiomalla veräjällä. Yksi mökki on mitoitettu noin 
neljälle henkilölle, mutta tarvittaessa kaksi vierekkäistä mökkiä voidaan yhdistää pihan kautta toisiinsa 
isomman seurueen tarpeisiin. Molemmilla korttelialueilla on yhteinen tukimaja, jossa sijaitsevat suihku-
tilat, wc-tilat, keittiö sekä yhteistupa. Majoitusyksiköt ovat hirsirakenteisia, ja niissä on pilariperustuk-
set.

ruokailu- ja oleskelutila avautuu
omalle pihalle isolla ikkunalla

julkiset toiminnot sijoittuvat 
yhteispihalle. Majoitusyksikön 
pääsisäänkäynti on yhteispihan 

puolella.

pieni metsäpohjainen pihapiiri 
avautuu metsään ja voidaan tarvit-
taessa sulkea veräjällä

makuutila avautuu 
omalle pihalle isolla 

ikkunalla ja ovella

METSÄ

YHTEISPIHA

oleskelu- ja nukkumaparvi, 
josta on pitkät näköalat metsään

katolle on sijoitettu 
tuuliviiri, josta voi 

havainnoida tuulen 
voimaa ja suuntaa

kattolyhdyn kautta voi seurata 
päivänkulkua ja auringon suuntaa

Periaatepohja majoitusyksiköstä, 1:250

Periaatepiirros majoitusyksikön tilaratkaisuista

GSEducationalVersion

1. Kerros 1:250
2. Kerros 1:250

GSEducationalVersion

1. Kerros 1:250
2. Kerros 1:250

1. krs parvi


