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Myötätuuli

Toinen kerros on yksi yhtenäinen tila, joka jatkuu pääikkunasei-
nän kautta terassille. Toinen kerros on tarkoitettu koko perheen 
yhteiseksi tilaksi, jossa voi laittaa ruokaa, ruokailla, oleskella. 
Yhteiseen tilaan voi sijoittaa vaikka työskentely- tai läksyjente-
kosopen. Talo on tarkoitettu sosiaalisille ihmisille, joilla on kuiten-
kin mahdollisuus yksityisyyteen ensimmäisessä kerroksessa.

Toinen kerros on suunniteltu valoisaksi ja lämpimäksi: Isot ikku-
nat suuntautuvat maisemaan ja terassille; sisäkatossa ja osassa sei-
niä on käytetty puuelementtejä. Toinen kerros voi toimia pimeänä 
aikana myös upeana valaistuna, hieman laivamaisena, kutsuvana 
sosiaalisten ja onnellisten ihmisten kotina.

Toisen kerroksen seinärakenteena on sekä kevytbetoni että hirsi. 
Yläpohja on kannatettu teräskehillä. Yläpohjana on puurunkoiset, 
mineraalivillatäytteiset yläpohjaelementit, jotka lepäävät T-teräs-
ten varassa. Yläpohjaelementtien päällä on normaali puurakentei-
nen vesikattorakenne.

Huoneistoala 129 m2

Rakennuksen tilat on jaoteltu selkeästi kahteen eri osaan. 
Ensimmäisessä kerroksessa on makuuhuoneet, saunatilat ja 
sisäänkäynti sekä oleskeluaula, joka voi tarpeen mukaan olla 
esimerkiksi takkahuone, leikkihuone tai harrastustila. 

Rakennuksen kylkeen on ensimmäisessä kerroksessa liitetty 
tehdasvalmisteinen metallirunkoinen aputilapaketti. Paket-
ti sisältää kaiken rakennuksen tekniikan. Paketin kantavissa 
seinissä on 100 mm lämpöeriste ja se on lisäksi verhottu ei-kan-
tavalla hirsiseinällä.

Saunatilat on suunniteltu viihtyisiksi valon avulla: Valoisan 
eteisen ja saunan välillä on yläikkuna; saunan, kylpyhuoneen 
ja pukuhuoneen välillä on lasiseinät; pukuhuoneessa edelleen 
valoisa näkymä pienelle saunaterassille.

Materiaalivalinnoilla on luotu kodikkuutta. Ensimmäisen 
kerroksen huonetilat ovat puhtaasti kevytbetonirakenteisia ja 
huoneiden pintamateriaalit voidaan valita asukkaiden omien 
mieltymysten mukaan.

Rakennuksen pinta-ala ja kantava runko on mitoitettu niin, että 
tilat ovat sisältä helposti muunneltavissa. Myös erillinen metal-
lirakenteinen tila on vaihdettavissa.






