
Suunnitelmassa tarkastellaan Norrbyn kyl än laajenemismahdollisuuksia. 
Lähtökohtana on huomioida ja säilyttää perinteinen kylämaisema 
peltoaukeineen, ja sijoittaa uutta asuinrakentamista metsäiselle ja kallioiselle 
niemelle kylän pohjoispuolelle. Uusi alue perustuu paikalla tuotettaviin, 
uusiutuviin energiaratkaisuihin ja erilaisten asukkaiden vaihteleviin tarpeisiin 
vastaaviin yhteisöllisiin asumismuotoihin. 

Uuden asuinalueen perusyksikkö on pihapiiri, joka koostuu kahdesta 
kaksikerroksisesta asuinrakennuksesta ja vaihtelevasti kolmen tyyppisestä 
yksikerroksisesta talousrakennuksesta. Pitkän, katutilaa rajaavan 
asuinrakennuksen kadun puolen maantasokerroksissa on tarpeen mukaan 
joko työtiloja, pieniä kauppoja tai kahviloita tai asuinhuoneita. Ylempi kerros 
jakautuu neljään pieneen asuntoon. Pienempi asuinrakennus on perinteisempi 
omakotitalo, mutta senkin yläkerta on tarvittaessa jaettavissa joko erilliseksi 
asunnoksi tai vuokrattavaksi majoitustilaksi. Talousrakennukset palvelevat 
saaristolaista, luonnonläheistä elämäntapaa. Piharakennuksista löytyy mm. 
varasto-, paja- ja verstastiloja sekä viherhuone.

Rakennusten arkkitehtuurissa pyritään perinteitä kunnioittaen 
omaleimaisuuteen ja arvokkuuteen.

Planen undersöker  Norrbys  utvidgningsmöjligheter. Den utgå r frå n att det 
traditionella byl andskapet med å krarna tas till hänsyn oc h be varas, oc h nytt 
bos tadsbygga nde uppförs på  den skogsklädda klippiga halvön norr om byn. P å  
det nya områ det utnyttjas nya, på  stället produc erade förnyba ra energilösningar, 
oc h de olika invå narnas varierande be hov av respektive gemenskapliga 
boe ndeformer.

G å rdsplanen, det nya bos tadsområ dets ba senhet, formas av två  två vå ningshus 
oc h tre ekonomibyggna der av olika typer. Det avlå nga bos tadshuset, som 
avgränsar gaturummet, har enligt be hov arbe tsutrymmen, but iker, c afé er eller 
bos tadsrum på  gatuplan. Ö vre vå ningen delas i fyra små  bos täder.
Det mindre bos tadshuset är ett mera traditionellt egnahemshus, med 
övre vå ning som vid be hov kan delas till en enskild bos tad eller 
inkvarterinsutrymmen. Ekonomibyggna derna tjänar skärgå rdens naturnära 
livsstil. Där finns lagerutrymmen, verkstäder och växthus.

Arkitekturen strävar efter att skapa särprägel oc h värdighet med respekt till 
lokal tradition.
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Näkymä uudesta kyläraittimiljööstä

Uuden pihapiirirakenteen alueella rakennukset muodostavat 
kahdenlaista ympäristöä: kyläraittimiljöötä ja pihapiirimiljöötä. 
Kyläraitti on luonteeltaan julkinen ja toiminnallinen, sillä 
työtilat ja liiketilat avautuvat sille. Pihapiiri on katujulkisivujen 
takana katseilta piilossa, mutta aika ajoin talojen välistä avautuu 
näkymiä myös pihoille ja alarinteeseen merelle.
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Maisema on yksi suunnitelman olennaisimpia lähtökohtia. Norrb yn 
kylää määrittää keskeinen alava peltoaukea ja sen tarjoamat pitkät 
näkymät. Tämä perinnemaisema säilyy. Tiivein rakentamisalue sijoittuu 
kyläsatamasta koilliseen metsäiselle ja kallioiselle harjulle. Paikka on 
jylhä, luonnonläheinen ja merellinen, ja siellä vältetään veden rajaan 
rakentamisen ongelmat.
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uudet tiet

Alueelle rakennetaan lämpöverkko, jonka energianlähde on puupellettejä 
polttava pien-C HP -laitos, joka tuottaa talvisin myös alueen sähkön 
yhdessä uuden tuulivoimalan kanssa. Talousrakennukset suunnataan 
etelään ja niiden katoille sijoitetaan aurinkopaneeleja ja -keräimiä. Niillä 
tuotetaan keväällä, kesällä ja syksyllä sähkö ja lämmitetään käyttövesi. 
Rakennusmassat ovat kompakteja ja energiatehokkaita, ja vain 
asuinrakennukset ympäri vuoden lämpimiä. Alue on energian suhteen 
omavarainen ja lähes päästötön.

Kylän uudisrakentaminen tapahtuu kolmella eri alueella kullekin 
alueelle luontevan periaatteen mukaisesti. Alueet ovat uuden 
pihapiirirakenteen alue, yhteisen rantavyöhykkeen alue ja pienipiirteisen 
täydennysrakentamisen alue. 
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Näkymä talon 1 toisen kerroksen oleskelutilasta
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Kaksikerroksinen asuinrakennuksen kokonaispinta-ala on 
298 m2. Se jakautuu neljään asuntoon, joissa pääasuinkerros 
on toisessa kerroksessa. Maantasokerros on toiminnallisesti 
joustava, ja toimii joko yläkerran asunnon makuuhuoneena tai 
työtilana/majoitustilana. Kaksi työtilaa voidaan myös yhdistää 
suuremmaksi liiketilaksi tai esimerkiksi kahvilatilaksi purkamalla 
tilojen välinen seinä. Tämä tila avautuu uuden kyläraitin puolelle, 
josta voidaan avata sisäänkäynti liiketilaan tai kahvilaan. 
Asuntojen puolen sisäänkäynti on pihan puolelta.

Kaksikerroksisen asuinrakennuksen asuinpinta-ala on 98 m2. 
Perusratkaisultaan talo toimii yhden perheen asuntona. Se 
voidaan kuitenkin tarvittaessa jakaa kahtia, jolloin alakertaan 
muodostuu esteetön, 58 m2 kaksio, ja yläkertaan 33 m2 yhden 
makuuhuoneen asunto tai majoitustila. Yläkerran tilaa voidaan 
tällöin vuokrata ulos joustavasti elämäntilanteen muuttuessa.

Lapsiperhe asuu talossa 2

Arvostavat saariston 
luonnonläheistä ja turvallista 
ympäristöä. Ovat kiinnostuneita 
ekologisesta elämäntavasta ja 
pitkäaikaisesta kodista saaristossa. 
Aikuiset tekevät etätyötä tai 
työskentelevät yrittäjinä esim. 
matkailun parissa.

Nuori yksineläjä / pariskunta asuu 
talon 1 yläkerrassa

Asuvat vuokralla ja arvostavat 
asunnon helppoutta ja kompaktia 
kokoa. Viihtyvät saariston rauhassa 
mutta nauttivat myös kylämiljöön 
ajoittaisesta vilkkaudesta. 
Työskentelevät yrittäjinä 
esimerkiksi omassa kampaamossa 
tai kahvilassa.

Etätyöntekijä / taiteilija / yrittäjä 
käyttää talon 1 työtiloja / liiketiloja

Asuvat joko pihapiirissä tai 
hieman kauempana ja vuokraavat 
työhuonetta. Arvostavat rauhallista 
sijaintia, mahdollisuutta 
työhuoneeseen kodin lähellä ja 
tilojen laajentumismahdollisuutta.

Eläkeläispariskunta asuu talon 2 
alakerrassa

Eläkeläispariskunnalla on aikaa 
puuhailla viljelyn ja nikkaroinnin 
parissa ja liikkua luonnossa. 
Arvostavat laadukasta mutta 
kompaktia loppuelämän asuntoa, 
joka muuntuu tarvittaessa 
esteettömäksi.

Matkustaja asuu talon 2 yläkerrassa 
(tai talon 1 alakerrassa)

Lyhytaikaista alivuokra-
asuntoa etsivä elämyshakuinen 
matkustaja viipyy paikallaan 
muutamasta viikosta muutamaan 
kuukauteen. Haluaa retkeillä ja 
kokea autenttista saaristoelämää. 
Downshiftaa ja tekee etätöitä 
joitain tunteja viikossa.

maantasokerrokset 1:200asemapiirros (zoomausalue 2) 1:200

Vaja on puolilämmintä tilaa, jota voidaan käyttää varastona 
tai verstaana. Rakennuksen etualalla on kivetty alue niinikään 
nikkarointia ja korjaustöitä varten. Vajarakennuksen tiloja 
voidaan jakaa ja muuntaa joustavasti pihapiirin asukkaiden 
kesken tarpeen mukaan. Rakennuksen katolle sijoitetaan 
aurinkopaneeleja ja -keräimiä.

Viherhuoneen yhteydessä on ympärivuotisesti puolilämmin tila 
kompostoinnille ja tarvikkeiden säilytykselle. Itse viherhuone 
on kesäkäyttöinen, mutta pidentää kasvukauden varhaisesta 
keväästä pitkälle syksyyn. Viherhuoneen terassilla on tilaa 
viljelylaatikoille, missä ne ovat maasta nostettuina turvassa 
peuroilta. Rakennuksen katolle sijoitetaan aurinkopaneeleja ja 
-keräimiä.

Ulkorakennus on kylmää tilaa, jossa on kaksi autopaikkaa 
sähköauton latauspisteineen, jätetila kierrätyskelpoiselle jätteelle 
ja pyörävarasto pyörien talvisäilytystä varten. Rakennuksen 
katolle sijoitetaan aurinkopaneeleja ja -keräimiä.
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Näkymä 2. kerroksen asunnosta
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