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Minimalistisella ja suomalaiseen estetiikkaan 
sopivalla arkkitehtuurilla voidaan optimoida 
rakennusmateriaalien tarvetta ja parantaa 
energiatehokkuutta. Suorakaiteen muotoinen 
rakennusmassa ilman turhia kulmia toimii 
luonnollisesti energiaa säästävimpänä muo-
tona, jossa samalla minimoidaan ulkovaipan 
materiaalimäärä. Valon konsepti perustuukin 
selkeään kantavaan LogRoc-ulkokuoreen 
ja muutamaan kantavaan sisäseinään joko 
täyshirrestä tai kevytbetonista rakennettuna.

Muuntojoustavan konseptin mahdollistaa talo-
tekniikan, pääosin märkätilojen, keskittäminen 
rakennuksen keskiosaan, mikä myös pienen-
tää huomattavasti talotekniikan materiaalimää-
rää. Märkätilat, yksiaineiset sisäseinärakenteet 
kuin myös muut rakennus- ja lisäosat voidaan 
modulaarisen ja skaalattavan konseptin an-
siosta tuottaa esivalmistettuna kokonaisuuksi-
na ja näin varmistaa rakennuksen elinkaaren 
aikainen huoltaminen sekä vaihdettavuus 
purkamatta rakennuksen kiinteitä osia tai jopa 
koko rakennusta.

Keskelle rakennusmassaa muodostuu asun-
non ”sydän”, jonka ympärille voidaan jous-
tavasti muodostaa pienempiä huonetiloja 
kevyemmillä seinärakenteilla aina tarvittavan 
elämäntilanteen mukaan. Ratkaisu luo hie-
rarkiaa tilojen välille helpottaen asumisen ja 
arjen toimintoja. Yleisesti energiatehokkuutta 
puoltavat tehokkaasti käytetyt neliöt ja skaalat-
tavassa Valo-talossa onkin tutkittu tarpeellinen 
tilankäyttö ilman turhia neliöitä. Sisätilojen laa-
tua parantavat harkitut pitkät näkymät, jotka 
avoimen, mutta suljettavissa olevan, tilarat-
kaisun myötä muodostuvat jokaiseen ilman-
suuntaan rakennuksen läpi. Samalla mahdol-
listetaan kesäpäivän viilentävä ristiintuuletus. 
Kaikki modernit ikkunat voidaan myös muuttaa 
mittojen puolesta käyntioviksi lisäterasseille. 

Rakenteellinen idea

Aukotus

P

Valo ja lämpöUlkotilat ja vihreä

Kestävämpi pientalo

Kestävämmän pientalon konsepti perustuu kahteen perusajatukseen,

jotka tukevat ekologisempaa rakentamista ja pitkäikäistä asumista

viihtyvyydestä tinkimättä.

1. Materiaalitehokkuus ja elinkaari

Minimalistisella ja suomalaiseen estettiikkaan sopivalla muotokielellä

voidaan optimoida rakennusmateriaalien tarvetta. Konsepti perustuu

kantavaan laatikkomaiseen ulkokuoreen ilman turhia kulmia ja

muutamaan kantavaan sisäseinään, jonka ympärille talon elämä, "sydän",

rakentuu.

Kevyemmillä poikittaisilla seinärakenteilla saadaan taloon jäykistystä,

mutta myös mahdollisuus muuntojoustavampaan asumiseen.

Talotekniikan, pääasiassa märkätilojen, keskittäminen rakennuksen

keskiosaan, antaa sekä paljon vapaata tilaa että optimoi kanavien ja

putkien materiaalimääriä.

Ratkaisu myös luo hierarkiaa tilojen välille helpottaen asumisen ja arjen

toimintoja.

Tilojen monikäyttöisyyttä ja asumisen elinkaarta tukevat muunneltavien

sisätilojen lisäksi ulkotilat ja piha. Konseptissa asuminen laajenee

luonnollisesti ulkoterasseille, joita voidaan muunnella ulkoisin lasituksin ja

ritilöin. Tärkeää ovat myös istutusalueet pienpuineen, joilla voidaan luoda

ilman viilentävä vaikutus talon ympärille sekä viivyttää kattopinnoilta

saatavaa hulevettä suoraan.

Käyttätarkoitukseen sopivien ekologisten ja kierrätettävien

pintamateriaalien käyttö viimeistelee kokonaisuuden. Esimerkiksi vaaleat

ulkopinnat, erityisesti vesikatteessa, heijastavat pois lämpöä ja

vähentävät ylikuumenemista.

2. Suuntaus

Konseptilla pyritään parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta

passiivisin keinoin eri suunnitteluratkaisuin. Energiatehokkuuteen auttaa

yksinkertaisen muodon lisäksi erityisesti pientalon suuntaus tontilla.

Suunnittelussa on panostettu arkkitehtonisen ilmeen lisäksi tilojen

käyttötarkoitusta palveleviin ilmansuuntiin, jolloin voidaan maksimoida

sekä luonnonvalo että sopiva lämpötila.

Konseptin periaatteen mukaisesti ihanteellisinta olisi suunnata rakennus

lähes pohjois-eteläsuuntaisesti niin, että oleskelutiloihin saadaan paljon

päivänvaloa, mutta sitä voidaan myös säädellä ulkopuolen ritiläratkaisuin

ja katoksin, jotka istuvat konseptiin. Sen sijaan makuuhuoneet sijoitetaan

pohjois-itä -puolelle, jolloin illalla ja aamulla tilat pysyvät luonnostaan

viileämpinä. Konseptin mukainen rakennus on yksikerroksinen, jolla

mahdollisestaan tarpeeksi syvä aurinkosuojaus ja toisen kerroksen

ylikuumeneminen.

Suomessa auringonvalon matalampi kulma mahdollistaa esimerkiksi

siirreltävillä pergola- ja ritilätyylisillä suunnitteluratkaisuilla ja

sisäänvedetyllä rungolla valon ja lämmön pääsyn asuintiloihin, mutta

estää kuumimpien kesäpäivien suoran poltteen.

Tärkeää ovat myös pitkittäiset näkymät ja lasipinnat, jotka tuovat

rakennuksen jokaiseen tilaan valoa monesta suunnasta sekä

mahdollistavat läpituuletuksen kesällä myös kattoikkunan kautta.

Kattoikkunasta saadaan pohjoista luonnonvaloa myös pesutiloihin.

Runsas epäsuorakin luonnonvalo lisää tilojen ja elämisen laatua, mutta

vähentää myös sähkön tarvetta. Rakennuksen oikea suuntaus ja muodot

myös mahdollistavat aurinkopaneelit ja/tai viherkaton osalle kattopintaa.

Rakenteellinen idea materiaalitehokkuuden 
pohjalla

Sisätilojen laatua korotetaan valolla

Kestävämmän pientalon konsepti, Valo, perustuu kolmeen perus-
ajatukseen: materiaalitehokkuuteen, elinkaariajatteluun ja raken-
nuksen suuntaukseen. Nämä tukevat ekologisempaa rakenta-
mista ja pitkäikäistä asumista viihtyvyydestä tinkimättä. Nimensä 
mukaisesti Valon arkkitehtuurissa ja suunnittelussa on erityisesti 
keskitytty luonnonvalon ja näkymien maksimointiin ja lämmön 
luonnolliseen säätelyyn.
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Tilojen monikäyttöisyyttä ja asumisen elin-
kaarta tukevat myös ulkotilat. Valo-konsep-
tissa asuminen laajenee suurille katetuille 
ulkoterasseille, joiden istutusaltaisiin voidaan 
ohjata sadevesi piilokouruissa suoraan katolta 
tai pergolan läpi. Tärkeää on myös riittävä 
vihreys, kuten (pien)puusto, rakennuksen 
ympärillä, jolloin estetään rakennuksen ja 
terassien ylikuumeneminen. Vihertilana käytet-
tävällä umpikattoisella lasiterassilla on lisäksi 
lämpöä bufferoiva vaikutus .Vinoja kattopintoja 
voidaan aurinkosähkön keräämisen lisäksi 
käyttää pienimuotoiseen kattovihreään.

Valo-konseptin näkyvin piirre on suuri katettu 
terassi, jonka katosta osa on korvattu mo-
dernilla pergolarakenteella. Pergolan syvät 
puuosat päästävät epäsuoran valon teras-
sille, mutta estävät suoran paahteen pääsyn 
eteläisiin sisätiloihin asti. Pergolan ritilämäinen 
muotokieli laajenee myös terassien seiniksi 
kuumimpiin ilmansuuntiin. Ulkotiloja on lisäksi 
mahdollista sulkea siirreltävillä ritiläpaneeleil-
la, jotka toimivat terassin edessä kuin lasitus 
ammentaen inspiraatiota eteläisten maiden 
aurinkosuojista. Ylikuumenemista ehkäisevät 
tehokkaasti myös vaaleat katto- ja seinäpin-
nat, jotka heijastavat auringonsäteitä.

Energiatehokkuuteen auttaa yksinkertaisen 
muodon lisäksi suuntaus tontilla. Suunnitte-
lussa on otettu huomioon tilojen käyttötarkoi-
tuksen mukainen suuntaus, jolloin voidaan 
maksimoida tarvittava luonnonvalo ja sopi-
va sisälämpötila. Makuuhuoneet sijoittuvat 
enemmän itään kuin läpitalon oleskelutilat. 
Sijoittamalla kattoikkunoita pääosin pohjoiselle 
lappeelle saadaan keskimmäisiinkin tiloihin 
epäsuoraa luonnonvaloa. Suomen matala 
auringon kulma mahdollistaa suoran aurin-
gonvalon pimeimpinä kuukausina syvemmälle 
oleskelu- ja työskentelytiloihin, kun taas kesäl-
lä suoraa paahdetta voidaan välttää. 

Lämpötilat ilman katoksia Katokset ja aurinkosuojat Lämpötilat Valo-konseptilla Ulkotilat

Ulkotilat ja vihreä osana arkkitehtuuriaPassiiviset ratkaisut lämmönsäätelyssäRakennuksen suuntauksella suuret hyödyt
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VALO  1

• Asuinpinta-ala 62m2

• 2-3 huoneen vapaa-ajan asunto tai 
 omakotitalo
• Tilat voidaan erottaa jopa neljään eri  
 kokonaisuuteen
• Runsas katettu terassi-alue, johon voidaan 
 sijoittaa istutusaltaita, poreallas tai 
 ulkosauna

VALO  2

• Asuinpinta-ala 91m2

• 3 huoneen vapaa-ajan asunto tai 
 omakotitalo
• Perusratkaisussakin eteisalue voidaan 
 erottaa työtilaksi
• Suuri katettu terassi mahdollistaa 
 esimerkiksi lasitetun viherhuoneen
• Terassin eteen voidaan luontevasti sijoittaa 
 myös ulkosauna, johon avataan oma 
 käyntinsä keittiön vierestä

Kaikki rakenteet ovat tehtävissä 
LogRoc-järjestelmän (moduulien) mukaan ja 
tuulettuvalla yläpohjalla

260mm hirsimoduuli

500mm kevytbetoniharkko

lasitettu terassi

terassi/pergola

terassi/pergola
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VALO  3
(esitetty havainnekuvissa)

• Asuinpinta-ala 130m2

• 4 huoneen omakotitalo
• Perusmuotoa rikkomalla saadaan oma 
 ruokailutila ja selkeä ulko-oleskelutila 
 grillauspaikkoineen
• Ruokailutilasta voidaan avata suora käynti 
 lasitetulle terassille

Valon tilakonseptia voidaan skaalata lähes ra-
jattomasti lisäämällä moduulikokoisia huoneita 
sivuihin ja päätyihin. Pienimpiä talomalleja 
voidaan myös yhdistää suoraan toisiinsa, 
jolloin saadaan yksi suurempi omakotitalo tai 
muutaman vapaa-ajan rakennuksen kokonai-
suus väliterasseineen. lasitettu terassi

SWC

PH

WC/KHH

vesi-/istutusallas

terassi/pergola
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