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Vapaa-ajan asunto | Holiday home
arkkitehdit | architects Joanna Maury-Ahola, Tania Serrano
osoite | address Remmarholmen, Porkkala
laajuus | gross area 160 m2
valmistuminen | completion 2013
1: 2500
valokuvat | photos Katariina Träskelin

Joanna Maury-Ahola, suunnittelija: Villa Lulla

tunut teräs sulautuvat ikkunoista avautuvan

sijaitsee omalla saarellaan lyhyen merimat-

merinäköalan osaksi. Asukkaat elävät avome-

kan päässä Porkkalanniemestä. Rakennuksia

ren sylissä, kuin kehdossa Villa Lullan seinien

on neljä: päärakennus, vierastalo, sauna ja va-

turvassa. ark

rastorakennus. Avomerinäkymät, veneväylän

Joanna Maury-Ahola, architect: Villa Lulla lies only a
short passage away from the coast, on a private island.
The entity consists of four buildings: the main house, a
guesthouse, a sauna and a utility storage. Vistas onto the
horizon, calmness towards the coastline, sunlight phases
and prevailing winds are all part of the carefully orchestrated realm of Villa Lulla.
All buildings are founded on steel pillars, thus leaving the sculptural nature practically untouched. The entity is characterized by a certain levity, an idea of subtle
movement of elements within the rugged permanence
of the archipelago. This vividness is tamed by the choice
of material; larch tree, which beams coziness and gradually blends in with the surroundings.
The majestic views towards the open sea take the
stage through large bay windows. The window frames
are imbedded in the floor, making the line between indoors and outdoors almost invisible. The indoor materials create diversity, yet in harmony with the surrounding
nature. Granite, white oak and corten steel unite with the
enveloping views. The owners dwell in the arms of the
high seas, cradled by the walls of Villa Lulla. ark

ja mantereen puolen suoja, auringon suunnat
ja vallitsevat tuulet ovat osa Villa Lullan hallittua maailmaa.
Rakennukset on perustettu teräspilareille,
jolloin veistoksellinen saaristoluonto on säilynyt
lähes koskemattomana. Kokonaisuutta leimaa
keveys, ajatus elementtien kepeästä liikkeestä luonnon jylhässä pysyvyydessä. Rakennusten arkkitehtonista lennokkuutta tasoittamaan
valittiin julkisivumateriaaliksi lehtikuusi, joka
mukautuu hiljalleen saaristomaisemaan. Puun
käyttö luo myös kodikkuutta.
Villa Lullan isojen lasipintojen läpi avautuu
jylhä avomerinäkymä. Ikkunakarmit on upotettu lattiaan, jolloin sisä- ja ulkotilojen raja lähes katoaa. Sisämateriaalit luovat tiloihin vaihtelevuutta ja ovat sopusoinnussa ympäröivän
luonnon kanssa: graniitti, valkotammi ja ruos-
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1. dressing room
2. shower room
3. sauna
4. toilet
5. outdoor space
6. covered terrace

sauna plan

pohjakerros | ground floor 1: 300

sauna 1: 300
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