Vuoden Betonirakenne 2013
Kunniamaininta

VillAma, pientalo, Turku

Betonin hyvät ominaisuudet tulevat esiin erityisesti rakennuksen julkisivuissa, sisäpinnoissa
ja kalusteissa. Laadukkaasti toteutetut betonipinnat luovat kontrastia tilojen muille materiaaleille. Sisätiloista avautuvat laajat näkymät
myös ulkotiloihin.
VillAman rakennuttajalla on ollut tulevasta
kodista vahva visio ja se näkyy toteutuksessa.
Harkitussa kokonaisuudessa tulevat esiin toisaalta betonin teollinen ja karhea ilme sekä
toisaalta kodikkuus talon minimalistisissa yksityiskohdissa. Betoni luo eleetöntä ja rauhallista
tunnelmaa pientalon ilmeessä.
Kolmikerroksinen pientalo on toteutettu
pääosin betonielementeillä. Tasopinnat ja
kalusteet ovat paikallavalettuja. Julkisivut ovat
sandwich-elementtejä, joissa elementin vanerimuottipinta on kaikissa sisätiloissa näkyvissä.
Ulkopinta on teräshierretty käsin ja karhennettu
kevyesti hiomalla. Talo on sijoitettu luontevasti
kallioiselle tontilleen. Suojaisat pihapoukamat
ovat osa sisä- ja ulkotilojen kokonaisuutta.
Arkkitehtitoimisto Sigge Oy:n suunnittelema
villAma on osoitus betonin vahvuuksista pientalorakentamisessa. Toteutunut kohde on osoitus
hankkeesta, jossa eri osapuolien ammattitaitoisen yhteistyön tuloksena on aikaansaatu
yksilöllinen pientalo, laadukas lopputulos –
myös kustannustehokkaasti.
Pientalo VillAma on esitelty laajasti
Betoni 1–2013 lehdessä ss. 30–39.
Artikkelin voi lukea osoitteessa:
www.betoni.com/betoni-lehti/arkisto/2013-1

Pientalo villAma Turun Hirvensalossa palkittiin Vuoden Betoni
rakenne 2013 -kilpailussa kunniamaininnalla arkkitehtisuunnittelusta ja toteutuksesta, jossa betonin käytöllä on merkittävä
osa näkyvää lopputulosta. Talon ulko- ja sisätiloissa betonia on
käytetty kokonaisvaltaisesti käyttöpinnoissa. Laadukkaasti toteutettu kokonaisuus on arkkitehtonisesti persoonallinen pientalo,
joka sopeutuu hyvin ympäristöönsä.
Suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin:
Rakennuttajat: Anne-Maarit Alho-Leino ja Kari Leino
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Sigge Oy
Betonielementtien valmistaja ja asentaja: Betoniluoma Oy
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Pientalo villAman Ulkopinta on teräshierretty

käsin ja karhennettu kevyesti hiomalla.
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Talo on sijoitettu luontevasti kallioiselle ja puis-

tomaiselle tontilleen.
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Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni,
arkkitehti SAFA
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The implemented entity is a detached house of
architectural individuality and high standard,
excellently adapted to its surroundings.
The three-storey house has been built using
primarily precast concrete units. Flat surfaces and
fixtures are cast-in-situ structures. The facades
are built from sandwich panels with the plywood
formwork patterning visible on the panel in all
internal areas. The external surface has been
manually trowelled and roughened through
light grinding.
The developer of VillAma has had a strong
vision of the future home and this is visible in
the implementation. The well thought-entity
highlights on one hand the industrial and rough
appearance of concrete, and on the other hand
the homely comfort of the house in minimalistic

details. Concrete creates a discreet and peaceful atmosphere to the expression of the house.
Architects Sigge Oy who have designed villAma have produced a demonstration of the
strengths of concrete in home building.

3

Minimalistisessa talossa jokainen yksityiskohta

on harkittu huolella.
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Ruokailutilasta avautuvat avarat näkymät ulos.

Paikallavalettu betoninen pöytä kerää ympärilleen.
Vanhat teollisuusvalaisimet luovat osaltaan tunnelmaa.
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Sisääntuloeteisessä betonilankkuportaat nousevat

toiseen kerrokseen. Betoniluoma Oy valmisti myös
sisä- ja ulkoportaat.
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Ulkoterassi ja portaat kutsuvat oleskeluun.
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Palkittavat tahot vastaanottivat kunniakirjat.

Maritta Koivisto

Concrete Structure of the Year 2013:
honorary mention to a detached house
House villAma in the Hirvensalo area of Turku
was awarded in the Concrete Structure of the
Year 2013 competition an honorary mention for
architectural design and implementation where
the use of concrete plays a significant part in
the visible end result.
Concrete has been used consistently in the
external and internal premises of the house.
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