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houkuttelee jokaisen löytämään ulkoilun ilon omalla
tavallaan. Vuoden ympäri.
Kellon ympäri. Elämän ympäri.
Alueelle saapuessaan kulkija herättää henkiin
muotobetonisen valoseinän, joka taivaan tulia
mukaillen liekehtii liikkujan mukana. Huleveden pinnalta peilautuva loimu vahvistaa elämystä. Tämä valoseinä kiteyttää suunnitelman
visuaalisen ajatuksen: 360° on eklektinen yhdistelmä aitoa luontoa ja siitä inspiraationsa saaneita moderneja elementtejä. Pimeys
ja valo, pohjoisen kaamos ja kesäyöt. Karun
karhea luonto ja moderni muotokieli luovat
kontrastin, joka on kokonaisuutena vahva ja
värisyttävä.

leikkaus A-A

skeittaus
pumptrack

90° AKTIIVISUUS
Pääsisäänkäynnin tuntumassa vauhti on hurja ja väkeä
piisaa. Skeittirata onkin kaunis. Viileän valkoinen betonikukka, joka kätkee sisälleen myös pumptrackin, koripallokentän, kiipeilytornin, trampoliinin ja keinupiirin. DJ pöydän luota kantautuu musiikki ja tartaaninen
tanssilattia täyttyy tunnelmasta. Ihan lähellä on esteetön
leikkialue, jolla pikkuveli voi jo pikkuhiljaa tarkkailla
tuleviakin touhuja. Talvella siirrytään jäädytetylle pesäpallokentälle luistelemaan ja kiekkoilemaan. Napakelkassa saa kokea vauhdin huuman, vaikka luistimet eivät
jalassa pysyisikään.

teryys ja yhdessä tekemisen taito. Tien toisella puolen
on valometsä, joka pimeän aikaan lumoaa tarunomaisella hohdollaan. Tulikärpästen lailla tanssivat valopisteet saavat mielikuvituksen lentoon. Ilmojen lämmetessä
metsässä voi uneksia riippumatossa loikoillen. Keväinen
veden solina ja lintujen laulu ovat musiikkia korville.
Syksyllä samoillaan satoa korjaten. Metsän hiljaisuudessa aistit herkistyvät. Ikituttu luonto tarjoaa elämyksiä,
jotka rentouttavat ja lisäävät hyvinvointia.

270° VIIHTYISYYS
Luonnossa sielu lepää. Lintumetsä on monimuotoinen
metsäalue, joka tarjoaa suojan ja ravintoa paikallisil180° ELÄMYKSELLISYYS
le eläimille. Metsän laidalla kohoaa lintutorni, josta
Metsäinen seikkailurata vie leikin luontoon. Vauva ja voi tarkkailla tuota elämää tai vaikka tähtitaivasta. Metvaari voivat täällä etsiä mikrobeja ja muita metsän aar- säpolkujen ja latujen varrella voi pysähtyä laavulle ja
teita. Seikkaillessa ja majoja rakennellessa kehittyy ket- tehdä tulet. Lämmitellä voi myös kumpareen päällä kahvilakatsomossa, josta avautuu 360° näkymät. Kumparei-

den kohottaminen tuo näkymiin vaihtelua ja selkeyttää
tilanjakoa. Maastonmuodot tuovat myös tuulensuojan
ja pulkkamäen heti kun on vähänkin lunta. Katsomorakennuksesta löytyy myös sauna ja saniteettitilat, joten
viihtyä voi koko päivän. Illalla on tanssit.
360° OPETUS
Metsäkoulu on luokkahuone taivasalla. Viereisen eskarin
ja lukion oppilaat voivat viettää päivän ulkona mennen
tullen. Etenkin luonnontieteet, liikunta ja luovat aineet
saavat ihan uuden ulottuvuuden ulkoilmassa. Liikunnan
runsas lajikirjo auttaa jokaista löytämään omat lajinsa.
Elinikäinen oppiminen ja sosiaalisuuden mahdollisuus
pitää vireänä. Vanhuksille on tarjolla kuntoilualue, jossa voi tehdä erityisesti motorista kuntoa ylläpitäviä harjoitteita. Koko 360° alue on kuitenkin suunniteltu niin
että se vahvistaa yhdessäoloa iästä riippumatta. Pieni poika voi pelata petankkia ja pappa panna popin soimaan.
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