VILLA REPO, ESPOO
Tuomo Siitonen, professori, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy

Villa Repo tähyää pienen kumpareen takaa merinäkymää, joka avautuu Soukan rantatien toisella puolen. Kapea tontti saneli rakennuksen perusmuodon.
Naapurien vastaiset pitkät ulkoseinät oli luontevaa
tehdä kantaviksi. Ne muurattiin betoniharkoista
kannattelemaan rakennuksen poikkisuuntaisia ontelolaattoja.
Kahden pitkittäisen muurin rajaama mikrokosmos koostuu erikorkuisista sisä- ja ulkotiloista. Taloon tulija astuu pohjoisen muurin läpi etelään
avautuvalle sisääntulopatiolle. Se on koverrettu
suorakaiteiseen perusmuotoon. Pation portaat johdattelevat sisääntuloaulaan, jota hallitsee takka.
Näkymä jatkuu kaksi kerrosta korkean olohuoneen
ja lasikuistin läpi merimaisemaan.
Sauna- ja oleskeluparvi ovat toisessa kerroksessa.
Korkeuserojen saumaan sijoittuva portaikko ja leikkitila rajaavat itäpään makuuhuoneiden yksityisyyden.
Pitkänomaiseen rakennuskappaleeseen on tehty
kaksi ulosvetoa. Itäpäädyssä vanhempien makuuhuoneen uloke kurkistaa länsisuuntaan merelle.
Merinäkymä on tarjolla myös saunasta ja keittiöstä,
jonka erkkeri-ikkunasta voi nähdä kuka on tulossa.
Keittiö alakerrassa ja sauna oleskeluparvella jäsentävät sisätilaa puuviilupintaisina kappaleina.
Luonnonkiveä on käytetty sisällä ja ulkona seinämien ja tasojen päällysteenä.
Tilakokonaisuuden ylle kaartuu ulkomuurien varaan rakennettu puukatto.
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1
Julkisivu kaakkoon.
2
Leikkaus.
3
Kellarikerros.
4
Pitkät, kantavat ulkoseinät muurattiin betoniharkoista.
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1. kerros.
6
2. kerros.
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Taloon tulija astuu pohjoisen muurin läpi etelään avautuvalle sisääntulopatiolle.
9,10,11
Kahden pitkittäisen muurin rajaama mikrokosmos koostuu
erikoisista sisä- ja ulkotiloista.
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varying heights. The building is entered through the north
wall into the entrance patio that opens up to the south.
The stairs from the patio lead into the entrance hall dominated by an open fireplace. The sea view can be admired
through the two-storey tall living room and the glazed
porch.
The longish building body is characterised by two protrusions. On the east end of the building the master bedroom is cantilevered to provide a peak of the sea in the
west. The sea view opens up also from the sauna and the

Villa Repo stands behind a small hill, looking out to the
sea. The basic shape of the building was determined by
the narrow plot. The natural solution was to realise the
long external walls facing the neighbours as load-bearing
walls, built of concrete blocks to support the transverse
hollow-core slabs of the building.
The micro-cosmos bordered by two longitudinal
masonry walls consists of indoor and outdoor spaces of
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kitchen, where a bay window serves as a lookout point to
the entrance area.
The downstairs kitchen and the sauna on the indoor
balcony are veneer-coated bodies that determine the
rhythm of the indoor space. Natural stone has been used
both indoors and outdoors as countertops.
The wooden roof supported on the outdoor masonry
walls curves over the building entity.

31

31

9.6.2006, 23:15

