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KIẾN TRÚC XANH CHO NHÀ Ở 

VỚI VIỆC SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN  

Gs. TsKh. Đặng Hùng Võ 
 

I. Đặt vấn đề 

Đề tài kiến trúc xanh cho nhà ở là một triết lý của phát triển bền vững. Để phát triển 
kiến trúc xanh, vấn đề sử dụng tài nguyên thiên nhiên là một yếu tố quan trọng có liên quan 
chặt chẽ với yếu tố môi trường. 

Kiến trúc nhà ở cần được đặt ra để xem xét trong phạm vi hẹp là kiến trúc không gian ở 
của một gia đình, của một cộng đồng dân cư hay rộng hơn là cả một khu đô thị, khu dân cư 
nông thôn. Giải pháp kiến trúc xanh được xem xét ở đây cũng cần đưa ra cho những khu dân 
cư sẽ được xây dựng và cho cả những khu đang tồn tại.  

Tất nhiên, trước hết cần làm rõ nội hàm của kiến trúc xanh và những tiêu chí cần đạt 
được để được coi đó là thỏa mãn yêu cầu của một kiến trúc xanh. Kiến trúc xanh còn được 
hiểu theo một nghĩa rộng hơn là kiến trúc bền vững, là một lĩnh vực hiện nay đang được thảo 
luận khá sôi nổi và chưa đưa ra được sự thống nhất về khái niệm chính xác, các tiêu chí, tiêu 
chuẩn để xác định nội dung.  

Thông thường, người ta hiểu kiến trúc bền vững là một khái niệm (kết quả của triết lý 
thiết kế) tập trung vào việc nâng cao hiệu quả của sử dụng nguồn lực gồm năng lượng, nước, 
vật liệu nhằm làm giảm ảnh hưởng của công trình xây dựng trong quá trình sử dụng tới sức 
khỏe con người và môi trường. Cụ thể hơn, người ta quan tâm tới 3 giải pháp chủ yếu gồm:  

1. Sử dụng hiệu quả năng lượng, nước và các nguồn lực khác;  

2. Bảo vệ sức khỏe của người sử dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động của con người;  

3. Giảm chất thải, khả năng gây ô nhiễm và chất lượng môi trường. 

Như vậy vấn đề được đặt ra trong kiến trúc bền vững hay kiến trúc xanh là tạo mối 
quan hệ bền vững giữa con người và môi trường dưới tác động của việc sử dụng các nguồn 
lực trong không gian sống của mình cho nhu cầu cuộc sống. Không gian sống đó chính là 
công trình xây dựng để ở . Các nguồn lực cần sử dụng là các loại vật chất con người cần sử 
dụng tới như một nhu cầu để bảo đảm cuộc sống có chất lượng ngày càng cao hơn, bao gồm 
công trình xây dựng, đ ất đai, nước, không khí, động - thực vật, vật liệu, năng lượng. Trong 
các loại nguồn lực cần sử dụng để sống, bài tham luận này chỉ tập trung vào bàn tới các 
nguồn lực là tài nguyên thiên nhiên. 

Tất cả những điều bàn tới về nội dung kiến trúc xanh ở trên mới chỉ mang tính định 
tính, chưa bàn tới các tiêu chí  hoặc tiêu chuẩn của các nội dung này. Trên thực tế, các nước 
cũng đang nghiên cứu để đưa ra các tiêu chuẩn của kiến trúc xanh. các nghiên cứu này 
thường do các hiệp hội kiến trúc bền vững (hay kiến trúc xanh) đưa ra, cụ thể như ở LEED 
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hay Green Globe ở Mỹ  và Canada, Nabers hay Green Star ở Australia, HQE ở Pháp, 
BREEAM ở Anh, GBAS ở Trung Quốc, HKBEAM ở Hồng Kông, GBI ở Malaysia, v.v. Các 
tổ chức quốc tế cũng đã nghiên cứu và hình thành được một số hệ thống chỉ số, tiêu chuẩn có 
liên quan tới mối quan hệ giữa công trình xây dựng với môi trường, biến đổi khí hậu như IPD 
Environment Code (chuẩn chung mang tính thực tiến để đo các yếu tố môi trường liên quan 
tới các công trình xây dựng, từ một văn phòng tới cả một sân bay lớn), ISO/TS 21931:2006 
(chuẩn về tính bền vững của công trình xây dựng, đưa ra khung để đánh giá các yếu tố môi 
trường của các công việc xây dựng).  

II. Vấn đề sử dụng tài nguyên đất          

Diện tích nhà ở vào năm 2008 của Việt Nam là 310 triệu m2 ở đô thị với 29% dân số cả 
nước và 726 triệu m2 ở nông thôn với 71% dân số cả nước. Theo dự báo của Bộ Xây dựng, 
năm 2015 diện tích nhà ở đô thị là 525 triệu m 2 với 38% dân số (bình quân 15m2/ người); 
năm 2020 là 880 triệu m 2 với 45% dân số (bình quân 20m2/ người)  và năm 2025 là 1.300 
triệu m2 với 50% dân số (bình quân 25m2/ người). Như vậy, bình quân mỗi năm cần thêm 
37,5 triệu m2 nhà ở đô thị. Số liệu bình quân về đất ở trên đầu người cũng chỉ là một số liệu 
tham khảo, điều quan trọng là sử dụng đất ở để tạo nên không gian ở như thế nào để đạt được 
các tiêu chí của kiến trúc xanh cho nhà ở.  

Tiêu chí chung của kiến trúc xanh là sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các tài nguyên 
thiên nhiên cho công trình xây dựng, cho nhu cầu sống của con người nhưng  không gây tác 
hại cho môi trường. Đối với đất đai, cần chọn tiêu chí ưu tiên là sử dụng đất hợp lý hay hiệu 
quả hay tiết kiệm. Vì mục tiêu của sử dụng đất ở trong kiến trúc xanh là bảo đảm chất lượng 
môi trường và chất lượng cuộc sống con người nên tiêu chí tiết kiệm chỉ được đặt ra sau khi 
đã có giải pháp tốt phù hợp với các tiêu chí của kiến trúc xanh. Vấn đề đất đai trong giải pháp 
này không nên xem xét như một yếu tố mang tính tài sản tham gia thị trường bất động sản mà 
cần được xem xét như một tài nguyên thiên nhiên trong mối quan hệ với tài nguyên nước, với 
sử dụng năng lượng, với hệ sinh thái và với môi trường.   

Vấn đề sử dụng đất hợp lý và hiệu quả sao cho phù hợp với tiêu chí của kiến trúc xanh 
cần tập trung vào tìm kiếm các giải pháp sau: 

1. Chọn vị trí địa hình phù hợp đối với đất làm khu dân cư, làm thửa đất ở đóng 
vai trò quan trọng nhất trong sử dụng tài nguyên đất, bao gồm các khía cạnh sau: 

a. Vị trí đất phải có độ cao phù hợp để tránh ngập lụt do thiên tai, trường hợp độ cao 
khu vực không bảo đảm cao hơn mức nước cao nhất trong lịch sử thì phải có giải pháp thoát 
nước phù hợp. Điều này có thể thấy khá rõ khi một số khu dân cư mới phát triển của Hà Nội 
bị ngập lụt nhiều ngày vào giữa tháng 11 năm 2008, hay nhiều khu vực tại tp. Hồ Chí Minh 
bị ngập lụt thường xuyên hàng năm.   

b. Cần tiến hành đo đạc, khảo sát nhằm phát hiện khả năng môi trường bị ô nhiễm 
gây ra các tác động xấu đến sức khỏe con người  do nguyên nhân tự nhiên hay nhân tạo. 
Nguyên nhân tự nhiên thường ở dạng các loại khoáng sản, hợp chất có các tia phát xạ, thải ra 
khí hoặc nước như tia phóng xạ, khí độc hại, nước ngầm nhiễm độc, v.v. . Nguyên nhân nhân 
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tạo thường ở dạng các loại hóa chất độc hại, chất thải nguy hại để lại sau khi sử dụng, để lại 
do chiến tranh như thuốc bảo vệ thực vật, chất độc da cam, nước thải công nghiệp, v.v. Tại 
nước ta, đã gập phải nhiều trường hợp báo chí nêu như một trọng tâm của dư luận như các 
làng ung thư, các bệnh nhân do chất độc da cam, v.v.    

c. Cần nghiên cứu, xem xét cảnh quan địa lý của khu đất xem có phù hợp với địa thế 
phát triển, có không khí và nước lưu thông, có dáng đất bền vững. Đây chính là các yếu tố 
của khoa học "phong thủy", rất quan trọng nhưng cũng rất dễ gây nhầm lẫn trong lựa chọn. 
Trên thực tế, hầu hết mọi người đều tin rằng khoa học "phong thủy" là đúng và đóng một vai 
trò rất quan trọng trong sử dụng đất đai, nhưng lại chưa có một hệ thống kiến thức tường 
minh và chưa có luận cứ khoa học thuyết phục.  

2. Chọn vị trí đất dựa trên phương thức sử dụng hợp lý sẽ thực hiện cho công 
trình là một yếu tố cần xác định ngay từ ý tưởng kiến trúc, bao gồm các vấn đề cần xem xét 
như sau:           

a. Vị trí đất cần được lựa chọn sau khi xem xét khả năng tận dụng cao nhất các yếu tố 
tự nhiên, hệ sinh thái để tạo nên không gian ở phù hợp, có lợi từ môi trường cho sức khỏe 
và cho nhu cầu sống của con người . Trước hết, cần tận dụng cao nhất các yếu tố tự nhiên 
đang tồn tại như dáng đất, hệ động thực vật tại chỗ, đất có mặt nước, chế độ mưa nắng gió, 
v.v. để có thể bổ sung tạo nên mối quan hệ có lợi giữa con người và môi trường; tránh phá 
hủy dáng đất tự nhiên, thay đổi hệ sinh thái, thay đổi cấu trúc nước mặt có thể gây tác động 
rất xấu cho con người. 

b. Giải pháp kiến trúc cho công trình cần được xem xét để sử dụng cao nhất các yếu tố 
tự nhiên của mưa, nắng, gió, thực vật để tạo ánh nắng cho công trình, thông gió cho công 
trình, đưa ra giải pháp cấp thoát nước  hợp lý, làm cho không gian ở gần hơn với cảnh quan 
thiên nhiên. Việc sử dụng đất để sống gắn với hệ sinh thái tự nhiên là một tiêu chí quan trọng 
hiện nay. 

c. Giải pháp kiến trúc cho công trình cần tính đến bài toán cung cấp năng lượng cho 
nhu cầu ở sao cho cần mức năng lượng thấp nhất , chủ yếu tận dụng năng lượng tại chỗ 
khai thác từ các tài nguyên thiên nhiên. Hiện nay trên thế giới, người ta đã đưa ra các tiêu chí 
giảm mức năng lượng cung cấp từ nên ngoài xuống mức bằng không. Ở đây có 2 vấn đề cần 
xem xét: một là tận dụng thiên nhiên để giảm mức nhiều nhất nhu cầu sử dụng năng lượng 
như sử dụng ánh sáng trời, tạo hệ thống thông gió hợp lý, tạo hệ thống làm mát hoặc sưởi ấm 
thiên nhiên, sử dụng vật liệu cách nhiệt, v.v. và hai là sử dụng năng lượng thiên nhiên cho 
nhu cầu cuộc sống như sử dụng địa nhiệt, điện từ pin mặt trời, điện từ sức gió, v.v.  

d. Bên cạnh việc tận dụng lợi thế của tài nguyên thiên nhiên làm lợi cho cuộc sống, giải 
pháp trong sử dụng công trình sao cho không gây hại cho con người và môi trường là một 
việc cần xem xét và tính toán trước ngay từ khâu xác định giải pháp kiến trúc xanh. Tất cả 
đều hiểu rằng, xử lý rác thải sinh hoạt từ các khu dân cư luôn là một bài toán thực tế gây 
nhiều bức xúc. Ở Việt Nam, rác thải sinh hoạt ở các đô thị lớn là nguyên nhân chính dẫn đến 
sự chết của hệ thống sông, ngòi, kênh nội thị, điều này thấy rất rõ ở Hà Nội và tp. Hồ Chí 
Minh. Trong rất nhiều giải pháp đã đưa ra, giải pháp sinh học hiện đang chứng tỏ những điểm 
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mạnh nhờ mối gắn kết giữa con người - nhu cầu sống - chất thải - đáp ứng nhu cầu sống - con 
người tạo nên một vòng tròn liên hoàn. Các giải pháp sinh học không chỉ cho phép xử lý 
được chất thải nhưng không gây ô nhiễm mà còn đưa ra khả năng tạo thêm năng lượng phục 
vụ cho nhu cầu sống tại chỗ.        

III. Vấn đề sử dụng tài nguyên nước          

Đất là địa bàn để xây dựng không gian sống cho con người, nhưng nước lại là điều kiện 
để xác định chất lượng cuộc sống, hơn nữa chất lượng nước luôn có tác động trực tiếp đến 
đời sống con người. Đối với tài nguyên nước, có 2 vấn đề cần được xem xét: một là vấn đề 
nước cho cộng đồng dân cư và hai là vấn đề nước cho công trình nhà ở, mỗi vấn đề có tầm 
quan trọng riêng cho cuộc sống. 

1. Vấn đề tài nguyên nước cho cộng đồng dân cư của khu dân cư được xem xét 
dưới 4 góc độ: một là quá cấp và thoát nước cho khu dân cư bắt đầu từ tìm kiếm nguồn nước 
(nước mặt, nước ngầm) đủ cung cấp cho khu dân cư về cả khối lượng và chất lượng; hai là 
giải pháp thoát nước khả thi không làm ảnh hưởng tới môi trường; ba là khả năng tái sinh 
nước từ khối lượng con người đã sử để sử dụng vào các mục đích phù hợp; bốn là nước được 
xem như một yếu tố cản h quan, một thành phần của hệ sinh thái, một điểm quan trọng về 
"phong thủy" cần xem xét. Hiện nay, ở các khu dân cư nước ta nói chung người ta rất hay sử 
dụng giải pháp san lấp đất mặt nước để làm đất xây dựng (tiền bồi thường thấp), điều này có 
thể thấy ngay tại các khu đô thị mới phát triển của các đô thị lớn. Đây là một nhược điểm lớn 
nhất trong cư xử với tài nguyên nước hiện nay, cách này không chỉ làm ảnh hưởng tới môi 
trường mà còn có khả năng gây thảm họa cho còn người mà trước hết đó là nguyên nhân gây 
úng ngập tại tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội hiện nay. Như trên đã nói, vấn đề thoát nước thải 
cũng đang làm chết hệ thống sông gắn với các đô thị lớn. Tính toán sâu hơn, việc san lấp đất 
mặt nước có thể làm hỏng lợi thế và tạo nên khuyết tật về phong thủy. Vấn đề tái sinh nước 
để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau đã được đặt ra ở nhiều nước trên thế giới với mục 
tiêu sử dụng nước tiết kiệm. Ở nước ta, vấn đề này mới chỉ được đưa ra như một khái niệm 
mới, các nơi vẫn đang sử dụng nước khá lãng phí. 

2. Vấn đề nước cho nhà ở lại được xem xét dưới một góc độ khác. Trước hết là vấn 
đề đưa ra giải pháp khả thi để sử dụng nước tiết kiệm cho nhiều mục đích khác nhau trong 
cuộc sống như ăn uống, tắm giặt, lau rửa, tưới cây, làm mát, trang trí. Lúc này cần các giải 
pháp ít tiền nhưng tận dụng được nước đã qua sử dụng theo mục đích này nhưng còn có thể 
sử dụng cho các mục đích khác (có thể có thêm tác động xử lý của con người), sao cho khối 
lượng nước thải đi là ít nhất. Sau đó, nước cũng là một yếu tố tạo cảnh quan thiên nhiên gắn 
với nhà ở, tác động vào "phong thủy" của căn nhà. 

IV. Vấn đề sử dụng tài nguyên không khí          

Tài nguyên không khí thường chưa được coi trọng ở Việt Nam trong hoàn cảnh thu 
nhập không cao, khả năng tìm được nơi ở còn rất khó khăn. Theo triết học phương đông thì 
nhu cầu thở còn quan trọng hơn nhu cầu uống và ăn. Khả năng gây hại theo đường khí thở 
luôn nhanh hơn và trực tiếp hơn quá trình gây hại qua đường nước uống. Việc sử dụng tài 
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nguyên không khí cũng nên xem xét dưới góc độ của cả cộng đồng dân cư của khu dân cư và 
góc độ cho từng nhà ở. 

1. Vấn đề sử dụng tài nguyên không khí cho cộng đồng dân cư của khu dân cư cần 
đề cập chủ yếu dưới 3 góc độ: một là về nguồn lực của không khí như chất lượng không khí, 
khả năng lưu thông để làm mới không khí, chế độ nắng gió mưa tại địa phương; hai là khả 
năng tạo nguồn năng lượng tại chỗ phục vụ nhu cầu ở; ba là gió được coi như một điểm quan 
trọng về "phong thủy". Trên thực tế, đây là những việc cần xem xét gắn với quá trình lựa 
chọn địa điểm cho phù hợp.  

2. Vấn đề sử dụng tài nguyên không khí cho nhà ở thường được quan tâm nhiều hơn 
dưới góc độ tìm kiếm giải pháp về thông gió tự nhiên, lấy ánh sáng tự nhiên, bố trí nhà ở phù 
hợp với chế độ nắng, mưa, gió tại địa phương. Trong những vấn đề mới đặt ra cho kiến trúc 
xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng cho nhu cầu ở đang được xem xét trên cơ sở tận dụng 
điện từ pin mặt trời, điện từ sức gió. Sau đó, hướng các không gian trong nhà ở cũng là một 
yếu tố quan trọng trong bố trí nhà ở dưới tác động của "phong thủy". 

V. Một vài lời kết 

Cuộc sống con người không bao giờ được tách khỏi thiên nhiên. Phương đông có một 
câu nói rất hay là "Thân - Thổ bất nhị", đó là người và đất không thể là hai (tức phải là một). 
Giải pháp đưa thiên nhiên vào nhà ở hay đưa nhà ở gắn với thiên n hiên trên nguyên tắc con 
người tác động tốt vào thiên nhiên cũng như thiên nhiên làm lợi cho con người là một nguyên 
tắc mang tính triết lý của kiến trúc xanh. Mối tác động qua lại giữa thiên nhiên và con người 
chính là việc sử dụng các tài nguyên thiên nh iên cho nhu cầu cuộc sống ngày càng cao của 
con người. Mối quan hệ này cần được xem xét trước hết khi thực hành về kiến trúc xanh.     
 


