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Rakennuspaikka ja tilaajan toiveet
Rakennuspaikka sijaitsee maaseutumaisella
haja-asutusalueella, jonka rakennuskanta on eri
aikakausilta ja yleisilme epäyhtenäinen. Kallioiselta tontilta avautuu kaunis näkymä länteen
merelle. Rakennuspaikalla sijaitsi yksikerroksinen 1960-luvulla rakennettu aumakattoinen
tiilitalo. Se ei ollut suojeltu, eikä sen säilyttämiseen ollut perusteita, vaan huonokuntoisena
se päätettiin purkaa. Yleiskaavassa tontille
oli osoitettu rakennuspaikka 1-kerroksiselle
asuinrakennukselle ja rantasaunalle. Kerrosalaa oli käytettävissä 280 km2 eli purettavan
rakennuksen verran.
Tilaaja halusi tontille valkoisen vapaa-ajan
rakennuksen, joka olisi samaan aikaan nykyaikainen, mutta myös ajaton. Alueen epäyhtenäisyys ja kirjava rakennuskanta mahdollisti
mielestäni joukkoonsa uuden poikkeavan
rakennuksen.
Rakennus suunniteltiin räätälöitynä pariskunnalle, jonka lapset olivat jo muuttaneet pois
kotoa. Tämä antoi huonetilaohjelmalle paljon
vapauksia.
Aluksi rakennettiin rantasauna, jossa pariskunta alkuun yöpyi ennen varsinaisen päätalon
valmistumista. Samaan aikaan rakennettiin
myös laituri, jotta tontti olisi saavutettavissa
myös veneellä.
Tilaajilla oli alusta alkaen selvä mielikuva talon tulevasta ilmeestä, sisustuksesta
ja kalusteista. Rakennuksen ulkoseinät sekä
sisäseinät haluttiin alusta alkaen valkoisiksi
ja meren puolelle toivottiin isoja lasipintoja.
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Kirkkonummella, suojaisen lahden poukamassa sijaitsee valkoinen, ajattoman tyylikäs kivitalo, josta aukeavat näkymät
ympäröivään luontoon ja merelle.

1

Asemapiirros
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Merelle avautuvat laajat näkymät.
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Rakennuksen edessä kulkee meren puolella galleria.

Etualalla sijaitsee myös ulkoallas.
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Rakennuspaikka on suojainen lahti, josta pääsee

veneellä suoraan väylälle.
5

Rakennuksen ulkoportaat on valettu mustalla pig-

mentillä sävytetystä väribetonista. Valkoinen kolmikerrosrappaus on käsitelty suoja-aineella likaantumista
vastaan.
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Pohjakerros
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1. kerros
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2. kerros
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Leikkaus
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Toiveena oli myös mahdollisimman avonainen
pohjaratkaisu.
Rakennuspaikka on suojainen kaunis lahti,
josta veneellä ulos ajettaessa päästään suoraan
väylälle. Tontilla sijaitsee paljon vanhoja upeita
mäntyjä. Kontrastiksi valkoiselle talolle ympäröivä luonto tontilla pyrittiin säilyttämään
mahdollisimman koskemattomana.
Rakennus koostuu kolmesta viisarimaisesta
volyymistä, joiden syleihin muodostuu erilaiset
piha-alueet. Volyymit on taivuteltu asemiin,
jotka avautuvat eri ilmansuuntiin, säästävät
tontin puita, mahdollistavat upeat näkymät
merelle sekä luovat eri toimintaisille pihaalueille eri luonteen.
Rakennus on pääsääntöisesti yksikerroksinen toteuttaen yleiskaavan vaatimukset.
Kaksikerroksinen osuus oli aluksi tekninen
tila, jolle myöhemmin saatiin lupa muuttaa
osaksi asuinrakennusta. Korkeampi volyymi
sijaitsee rakennusmassan keskellä, joten merelle
päin rakennuksen räystäslinja piirtyy selkeästi
yksikerroksisena. Rakennuksen edessä kulkee
meren puolella galleria, joka häivyttää lasipinnan näkyvyyttä merelle päin. Asuinrakennuksen alla on kellaritila, jossa sijaitsevat harrastetila ja kodinhoitohuone. Nykyisen autotallin
sokkelin sisäpuolelle jäi tyhjä tila, josta tehtiin
myöhemmin varasto.
Suunnittelussa halusin välttää turhaa yksityiskohtien runsautta ja rakennuksen leimautumista johonkin tiettyyn tyylisuuntaan. Valkoisen massan kontrastisuus luonnon kanssa
tuntui riittävältä tyylikeinolta. Vaikka rakennus
on suuri, hahmottuu se tontilla ollessa ja liikkuessa pienimittakaavaisena.
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Rakenteet betonista
Rakennuksen runko ja betonipilarit on rakennettu betonivaluharkoista. Pintakäsittelynä
on valkoinen kolmikerrosrappaus. Osa julkisivupilareista, ne joiden sisällä sijaitsevat
katon vedenpoistoputket, on valettu betonista
rakennuspaikalla. Pilareiden päällä oleva otsapalkki on teräsbetonirakenteinen. Yläpohjan
kattokannattajat ovat kahdeksan metriä pitkiä
puisia kattoristikoita. Palkiston kuormat lepäävät kantavan takaseinän ja gallerian betonisen
pilari-palkiston varassa. Tämä on mahdollistanut
vapauttamaan lasiseinän kokonaan ei-kantavaksi ja rakenteiltaan mahdollisimman kevyeksi.
Välipohjat ovat ontelolaattoja ja alapohja on
paikalla valettu teräsbetonilaatta.
Rakennuksen ulkoportaat ja istutusaltaat
on valettu paikan päällä väribetonista. Myös
osa ulkokalusteista on valettu. Olohuoneen
ja ruokailutilan jakoseinänä toimivan takan
tulipesän taso on valettu betonista ja jätetty
puhdasvalupinnalle.
Rakennuksen ikkunat ovat 3-kertaista
lämpölasia, jossa on säteilyä suodattava kalvo.
Lämmitystapa on maalämpö.
Rakennuksen suunnittelu oli erittäin mieluinen tehtävä ja onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttivat olennaisesti ennakkoluuloton
ja sivistynyt asiakas, muut erikoissuunnittelijat
ja viranomaisten avoin ja suotuisa asenne.
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Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Iiro Mikkola Oy
Pääsuunnittelija: Iiro Mikkola, arkkitehti
Pää-avustaja: Jani Snellman, arkkitehti
Maisemasuunnittelija: Juha Kivimäki, suunnitteluhortonomi, Design 4 Green Kivimäki
Rakennesuunnittelu: Jorma Eskola, dipl.ins.
Insinööritoimisto Konstru Oy
LVI-suunnittelu: Kari Seitaniemi, dipl.ins.,
Elias Härkönen, lvi-insinööri, Insinööritoimisto Maaskola Oy
Sähkösuunnittelu: Lauri Vaahteranoksa, sähköinsinööri, Insinööritoimisto Maaskola Oy
Rakennuttamispalvelut: Jorma Laitila, dipl.
ins. J. Laitila Oy
Betoniset ulkokalusteet: Lyhty ry
Betoniset valuharkot ja pilarit: Lammin
Betoni Oy

10 Galleria ja olohuoneen kohdalta tehty rakennuksen
pystyleikkaus.
11 Laaja ulkoterassi ja galleriakäytävä on valettu
paikalla betonista.
12 Kylpy- ja saunatiloista avautuvat näkymät meri- ja
mäntymetsämaisemaan.

Kohteen laajuustiedot:
Tontin koko: 6730 m2
Rakennuksen kerrosala: 397 km2
Rakennuksen bruttoala : 548 m2
Rakennuksen tilavuus: 1700 m3
Rakennuksen kerrosluku: 2 + kellari
Valmistumisvuosi: 2014
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13 Takan tulipesän taso on valettu betonista ja jätetty
puhdasvalupinnalle.
14 Takkapiirrokset.
15 Olohuone, eteinen ja 2.kerroksen oleskelutilan
portaikko.
16 Kylpyhuonetiloista avautuvat merinäkymät.
17 Ulkoportaat ja istutusaltaat on valettu paikan
päällä mustalla sävytetystä väribetonista. Myös osa
ulkokalusteista on valettu.
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A private house in Kirkkonummi
In Kirkkonummi, a private house with a separate sauna building on the shore was built on
a rocky property in a rural sparsely populated
area offering a beautiful sea view to the west.
The client had asked for a timeless, elegant
building with walls of a light colour, both outside
and inside. Large glass surfaces on the side of
the sea were also on the wish list.
The building consists of three parts like clock
hands, holding different types of courtyard areas
in their lap. The hands point to different compass
directions, which made it possible to preserve
old trees on the property and open up views
towards the sea.
Realised mostly as a one-storey building,
the house features a taller two-storey volume
in the centre part. Thanks to this solution, the
eaves line seen from the side of the sea is that
of a one-storey building. Despite the large size
of the house, it gives the impression of a smallscale construction, both when viewed from the
property and when moving past the building.
The building frame and the concrete columns
were built from precast concrete blocks. A white
three-layer plaster system was chosen as the
finishing method. Some of the facade columns
were cast on the site. The outside stairs and
the planting boxes are cast-in-situ structures
of coloured concrete. Some of the garden furniture are also concrete structures. The open
fireplace that serves as a partition wall between
the living room and the dining area features a
back hearth made from concrete with a fair
face concrete facing.
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