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FUTURISTISKT NYTÄNKANDE 

I HELSINGFORS HAVSBAND

Satellit H 
FUTURISTISKT NYTÄNKANDE 

I HELSINGFORS HAVSBAND

Satellit H 

Uppdraget var att skapa ett modernt åretruntboende längst ut i yttersta havsbandet.I en
orörd havsmiljö har arkitekten Klas Ruin Skapat ett unikt boende som tillfredsställer
ovanligt högt ställda krav på komfort och bekvämlighet.Och där endast havet bor granne.
TEXT: ANNA SANDGREN  FOTO: ANTONIUS VAN ARKEL
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Det stora takfönstret för ner rikligt med ljus I mitten av huset. 

Det runda fönstret från barnens sovloft ger utblick över både 

vardagsrummet och himlen utanför genom takfönstret i stora rummet.
Beställaren önskade att husets centrala rum skulle innehålla kök, vardagsrum och

arbetsplats samt ha en direktförbindelse till terrassen.

Havet piskar mot klipporna, som för länge sedan fått sina
avskalade, mjuka former.På öns mitt niger en klase vind-
pinade tallar djupt för den starka vinden från söder och

erbjuder en välkomnande famn för häckande sjöfågel. Den djupt
blå horisonten ligger öppen – fri för blicken att vandra och för
tanken att vina fram över vågskummet. Här på den lilla ön, som
till sjuttio procent består av klippor och storleksmässigt närmast
påminner om en större villatomt, fann Helsingforsfamiljen sin
egen havsoas. En helt privat och ostörd plats, där endast havet bor
granne. Samtidigt är ön fullt nåbar på mindre än 45 minuter från
centrala Helsingfors. Med båten förtöjd nedanför den stads-
lägenheten och tack vare modern teknik är förutsättningarna för
att leva på en så här pass avlägsen och isolerad ö ändå fullt möjliga.

– Krav som ställdes var bland annat att kunna styra upp-
värmning, belysning och larm delvis via mobiltelefonen, samt att
huset skulle vara åretruntbonat. Familjen har stort intresse för att
via teleteknik kunna styra husets olika funktioner och deras yrkes-
situationen gör det möjligt för dem att arbeta på distans. Moderna
lösningar som innebär att denna avlägsna och utsatta plats nu i
realiteten blir lättillgänglig på ett sätt som tidigare inte varit
möjligt, berättar arkitekten Klas Ruin, från byrån aPolis i Stock-
holm.

Namnvalet ”Satellit H” säger en hel del om husets karaktär. Klas
förklarar namnet med att bostaden inte bara fungerar som ett !
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andrahem till familjens boende i stan,utan också för att det hand-
lar om att förskjuta fokus från det enskilda huset till hela ön som
bostad.

– Det går inte att låta bli att likna den lilla ön vid en satellit.
Istället för rymden har vi det oändliga havet. Här är klippkanten
den tydligaste gräns som markerar avslut och början för bostaden,
samtidigt som den omgärdas av något så flytande som vatten. Att
ön dessutom är en enskild fastighet fri från insyn ger den ”själv-
ständiga satelliten” stora friheter att utarbeta sitt eget register. ”

DÄRFÖR HANDLADE det inte enbart om att bygga ett hus, utan
snarare om att inreda en hel ö.

– Jag betraktade hela den isolerade ön som den egentliga
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Det handlade inte enbart om att
bygga ett hus,utan snarare om att
inreda en hel ö.

Trappor förbinder klipporna söder och norr om huset och

möjliggör samtidigt att den känsliga markvegetationen

lämnas orörd direkt inpå huset.

!

En serie taktäckta uterum skapas runtomkring

huset. Terrassens möte med klippan återkopplar

till havets möte med ön.

Runt omkring spisen grupperar sig

den fasta soffan, trappan och

arbetsplatsen i den övre hallen.
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boplatsen – inte enbart huskroppen i sig. Därför var det viktigt att
enskilda rum och platser till fullo kunde få sin egen unika karaktär
med hjälp av utsikt, ljusföring, funktion och den relation de kunde
upprätta i relation till sin omgivning. Om jag prövar att räkna
antal rum i huset landar jag på 19 stycken, trots att den egentliga
invändiga storleken mäter 93 kvadratmeter.

– Ett hus som vill ha glas och fönster överallt riskerar att släta ut
den självständiga karaktär enskilda rum och platser kan erbjuda.
Enskilda fönsterstorlekar och placeringar är ett effektivt redskap
för att skräddarsy ett rum och en plats. Den rikedom och bredd 
i upplevelser ett hus kan erbjuda handlar inte i första hand

handlar om storleken utan förmågan att hantera relationer mellan
rum.

EN RAD FAKTORER, så som bland annat väderutsatthet, naturhän-
syn och byggnadsbestämmelser, gjorde att Klas bedömde det
olämpligt att sprida ut bebyggelsen. Istället valde ha att koncentrera
en serie med rum på en plats som tydligt ramades in. På så sätt
skapades möjligheterna för både ett aktivt inre och yttre liv.

– Jag har medvetet låtit delarna få företräde framför helheten,
vilket gör att hela huset är svårt att fånga på bild. Strävan har varit
att väva in fasad och sektioner i omgivningen. Öns högsta punkt

Förutsättningarna för
att bebygga ön fanns,
men inte bara geografin
satte sina begränsningar 
utan också hårda
bestämmelser från
byggnadsnämnden.

Sovrummet är beläget

på husets högsta nivå

med obruten utsikt över

havet och horisonten.

!

Siktlinjer etableras 

på flera håll genom huset

Vid storm slår vattnet upp över klipporna.
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När rummens inbördes
relation disponerades var
min ambition att skapa
”rum i rymden”.

Speglande takfönster och

matta böljande tjärpappstak

i olika nyanser skapar ett

taklandskap som ansluter

till havet och klipporna.

Takfönster över utekök

och terrasser ger ljusa 

och regnskyddade uterum.

Genom noggrant planerad ljussättning

framträder utemiljöerna på kvällen

som tydliga rum.

!

ligger bara 5,5 meter över havet. När det blåser storm är i princip
hela ön utsatt för det upprivna havet, berättar Klas.

GENOM SLÄKTBAND till Finland har han tillbringat så gott som
alla sina somrar i den lilla kustbygden Ingå, väster om Helsingfors
och har som arkitekt varit verksam i olika skärgårdsprojekt utan-
för Helsingfors i ett tiotal år. Tillsammans med sin barndomsvän,
byggmästaren Kari Sontag, har de genomfört en serie byggprojekt
här i trakterna. Genom åren har de också samlat på sig såväl gedig-
na erfarenheter av att planera och bygga i skärgårdsmiljö, som en
trogen skara skickliga hantverkare.

– Förutsättningarna för att bebygga ön fanns, men inte bara
geografin satte sina begränsningar utan också hårda bestämmel-
ser från byggnadsnämnden. Kraven var att byggnaden skulle
”smälta in” i miljön. Samtidigt har vi försökt att dra nytta av de
förhållande som finns naturligt i miljön.

Klas Ruin har valt att skapa huset så att det bildar en brygga
mellan klipporna i norr och söder, över och i öns smala växtzon.
Här bildar huset en välplanerad gård som på ett helt unikt sätt

öppnar sig mot kvällsljuset i väster och den milsvida utsikten i
söder.

Även interiört är bostaden planerad och skräddarsydd in i
minsta detalj. Klas har grupperat rummen på ett flertal olika nivå-
er som står i relation till den kuperade marken. En mycket lyckad
lösning, som bland annat medför att det stora sovrummet, i
husets bakre del, ser ut över innergården och den främre delen av
huset. Genomtänkt planering som i sin tur möjliggör den själsliga
lyxen att liggandes i sängen kunna avnjuta en öppen vy ut mot ho-
risonten.

– När rummens inbördes relation disponerades var min ambition
att skapa ”rum i rymden”.Målsättningen har varit att ge varje rum
en unik karaktär och samtidigt möjliggöra stora genomblickar
och synliga sekvenser genom huset och ut i landskapet.

Det stora övergripande målet har varit att skapa byggnaden för
platsen och efter just den här familjens önskemål. Eftersom livet
på ön är nära sammankopplat med vädrets nycker, vilka som
bekant kan pendla drastiskt, har stort fokus lagts på att skapa en
fungerande och njutbar miljö – oavsett väder och vind. Vid
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vackert väder levs livet på ön i stört sett på de flata och lättmöble-
rade klipphällarna.Här är enligt Klas, granitblocken så flata att det
till och med går att dra barnvagn över dem.Medan man vid storm
däremot vill krypa så långt upp och in på ön som bara möjligt.

– Lösningen blev att å enda sidan skapa en serie yttre rum som
tjänar solskenslivet på klipporna, så som utekök i söder, förstorat
takutsprång i norr och en gård som öppnar sig mot väster. Sedan
har vi å andra sidan det höga inre rummet med taklanterin som
belyser husets mitt. Detta stora rum etablerar sitt eget inre
centrum,mer distanserat från väder och den drabbande horisont-
utsikten.De övriga rummen grupperar sig inom dessa två ytterlig-
heter.

KLAS HAR SKAPAT ett hus som associerar till klippornas form och
trädens bakåtlutande position, ett resultat av den hårda vinden
från söder. Huset är platsbyggt i lösvirke på en regelstomme
kombinerad av plint och torpargrund. Alla snickerier är ritade och
tillverkade av de lokala hantverkarna som Kari Sontag samlat
kring sig.

– Idag möjliggör god ekonomi och ny teknologi den här typen
av bosättningar i Helsingfors periferi, även om naturskyddet och
reglerna kring byggandet i skärgården både är hårdare och nog-
grannare än någonsin. Detta ställer höga krav på arkitekturen,
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SATELLIT H

ARITEKT: Klas Ruin, aPolis ab

BYGGMÄSTARE: Kari Sontag

BYGGÅR: 2003-2004

MATERIAL: Grunden är en kombination av luftad

pelargrund och gjuten torpargrund. Stående stolp-

stomme av 2”6 standardvirke. Yttre väggbekläd-

nad av stående spontad, sågad furu och lärkpanel.

Isolering av ekofiber. Invändig väggbeklädnad av

vitmålad plywood med synliga vertikala skarvar.

Innertak av spåntad, vitmålad furupanel. Samtliga

dörrar och fönster samt golvet i lärkträ. Övrig

specialritad inredning i plywood och almfanér.

Yttertak av svart och grå tjärpapp.

Idag möjliggör
god ekonomi och
ny teknologi den
här typen av
bosättningar 
i Helsingfors
periferi…
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Från uteköket når man direkt ut till middagsbordet

på klippan utanför. Med en stor glasad skjutdörr

kan man stänga till uteköket vid hård vind.

samtidigt som det innebär samtidigt en fantastisk utmaning.

KLAS BERÄTTAR att han har många förebilder inom arkitektur,
men just i detta hus har han inspirerats av den österrikiska
arkitekten Adolf Loos tankar kring ”rum i rymden”. Loos hus lyck-
as, enligt honom, etablera en bredd av olika rumsligheter på olika
nivåer som samtidigt har en öppen och överblickbar relation till
varandra.

– Det handlar om en dragkamp mellan överblick och åtskildhet
som är en av arkitektens ständigt närvarande utmaningar. Också
naturen är förebild i huset. Jag är mycket intresserad av arbetet
med camouflage - hur huset börjar förstå och härma sin om-
givning på det sätt som djurlivet, växtligheten och klipporna tycks
samarbeta, men också hur huset bär släktdrag av klippornas färg
och de vindpinade trädens bakåtlutande form.

Han menar att färg och materialval medvetet har valts för att
bryta ner den byggda formen och göra det svårt att avläsa var
huset börjar och tar slut.

– Jag vill anpassa förutsättningarna så de möjliggör ett ny-
tänkande och utforskande, snarare än ett bokstavligt svar på det
ständigt återkommande kravet om att ”smälta in”. Ett argument
som tyvärr ofta används för att göra ytterligare en fiskestuga trots
att funktionen för länge sedan försvunnit.

Plan över ön. Huset är placerat i den tydliga växtzon som går som en sträng över ön i öst-västlig riktning.

Planritning över huset. Huset

grupperar sig på olika nivåer

kring en skyddad gård öppen

för kvällsjuset från väster.


