Làng Thanh Hà là một làng nghề làm gốm nằm cách Hội An 2km về phía Tây, thuộc địa
phận tỉnh Quảng Nam.
Phương án thiết kế căn nhà gồm 2 phòng ngủ phục vụ cho gia đình kiểu 2 thế hệ cùng
chung sống.
Bố cục nhà lấy cảm hứng từ bố cục nhà ba gian hai chái truyền thống của nhà ở làng
Thanh Hà xưa, mẫu nhà mới theo hướng tiện nghi hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần
truyền thống và dựa trên mô hình cư trú truyền thống phù hợp bền vững mà làng Thanh
Hà hiện đang có.
Cơ cấu nhà chữ Môn với lõi tâm linh ở giữa, các không gian sinh hoạt và phụ trợ bám
xung quanh. Đây là cơ cấu hiện tại của đại đa số hộ dân làng Thanh Hà, người dân vẫn
muốn giữ lại cơ cấu ở kiểu chữ Môn này, xong chỉ thêm những tiện tích hiện đại mà thôi,
chứ không phải là ở trong một kiểu cơ cấu hoàn toàn mới, xa lạ.
Căn nhà có thể cơ nới mở rộng linh hoạt tùy vào sự biến đổi cơ cấu quy mô gia đình.
Nhà ở sử dụng các vật liệu truyền thống của địa phương như Gạch làng gốm hoặc có thể
tận dụng lại những viên gạch gốm của nhà cũ trong những mảng tường ô gió mà đồ án
gọi là “Những mảng tường kí ức” để không quên quá khứ, dù hướng về tương lai nhưng
vẫn luôn nhớ về gốc gác, nguồn cội. Kĩ thuật xây dựng địa phương cũng được tận dụng
triệt để như: Tường xây gạch trát vữa thô, tường xây gạch chừa khoảng ô gió, giằng mái
chống tố lốc,...
Hệ mái nhà sử dụng hệ vì kèo lắp ráp và tôn cách âm cách nhiệt của Bluescope giúp bền
đẹp, hiện đại và giữ được môi trường vi khí hậu điều hòa.

