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Đây là một ngôi nhà có chức năng là nhà nghỉ ngoại ô. Mong muốn của chủ nhà là có 

được một ngôi nhà được xây dựng cho một người đang sống trong thành phố nhưng luôn 

muốn được trở về quê để tận hưởng không gian cảnh quan và hương vị của làng quê. 

Ngôi nhà được xây dựng ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì cách trung tâm Hà Nội khoảng 

40km. Gia chủ thích có một nếp nhà kiểu nông thôn nhưng vẫn được trang bị các tiện 

nghi của cuộc sống hiện đại. Không gian cần thoáng mát và có thể từ trong nhà ngắm 

được toàn bộ khung cảnh khu vườn cũng như cảnh quan tuyệt đẹp của các nương chè 

xung quanh. Ngôi nhà thấp lợp bởi nhiều tầng mái ngói đỏ nằm thấp thoáng trong một 

khuôn viên trồng cây ăn quả xanh tươi kết hợp với ao trước ao sau. Việc kết hợp này tạo 

ra một hệ thống sinh thái cây trồng và vật nuôi khép kín. Mô hình Vườn-Ao-Chuồng 

(VAC) là hết sức gần gũi và quen thuộc đối với vùng nông thôn, chính điều đó tạo ra cảm 

giác ấm cúng và thân thương. Hình thức kiến trúc phù hợp với các ngôi nhà của bà con 

nông dân ở xung quanh. Tuy nhiên, các bố cục về đường nét và hình khối vẫn mang ngôn 

ngữ hiện đại, tạo ra sự hấp dẫn. Để cho ngôi nhà có một hình ảnh khiêm tốn gần gũi, vật 

liệu sử dụng chính là các vật liệu địa phương có như là: gạch, gỗ và ngói. Khai thác tối đa 

các hiên rộng với mái phủ dài vừa tạo được bóng mát, giảm bức xạ mặt trời, đón gió mát 

vào trong nhà, vừa tạo ra các không gian nghỉ ngơi thư giãn tiếp xúc trực tiếp với thiên 

nhiên cho người sử dụng. Bên cạnh đó, việc tận dụng địa hình tự nhiên của khu đất để 

đào và mở rộng hai ao nhỏ phía trước và phía sau ngôi nhà - đất đào dùng để tôn nền, sẽ 

giảm thiểu việc vận chuyển. Chức năng của các ao này vừa là để nuôi cá vừa giúp cho 

việc xử lý vi khí hậu - như một máy điều hoà không khí làm mát ngôi nhà trong mùa hè 

nóng bức. Tại giữa ao sẽ đặt một thủy đình để làm nơi cho các thành viên gia đình nghỉ 

ngơi, thư giãn, ngắm cảnh, câu cá ... Hiện đại nhưng thân quen, ấm cúng, giản dị mà hấp 

dẫn là những gì tác giả muốn gửi gắm vào ngôi nhà này!  


