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Tyypillinen asuinkerros:
pohjapiirustus 2.krs  1:100

Rakennuksen massoittelu sekä tontille liittymisen luonne saivat ideansa jo ensimmäisellä tontin tutustumiskäynnillä. Ajatuksena oli liittyä olemassa olevaan 
arvokkaaseen rakennuskantaan hillityllä arkkitehtonisella ilmeellä aukion huomiota varastamatta. Myös aukion esille tuominen sen piilottamisen sijaan tuli tavoitteekseni. 
Uuden rakennuksen suunnittelun lähtökohtana oli säilyttää olemassaolevien rakennusten toiminnot ja tuoda esiin sisäpihaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia 
toimintoineen. Tavoitteena oli muodostaa aukioille vehreä ja monipuolisia toimintoja tarjoava kokonaisuus, jotta Eteläpuiston ja keskustan vihreys säilyisi, vaikka uusi 
asemakaavaehdotus toteuteutuisi. L-mutoinen rakennusmassa kiinnittyy kattolipan avulla Klingendahlin C-siiven porrashuoneeseen muodostaen  pihasuunnitelman 
kanssa itäiselle julkisivulle mielenkiintoisen kulkuväylän sekä piha-alueen. Rakennuksen sijoitus keskemmälle aukiota antoi mahdollisuuden  jakaa aukion useaan 
eriluonteiseen piha-alueeseen, jotka palvelisivat niin korttelin asukkaita kuin maantasokerroksen kahvilan asiakkaitakin. Rakennus on niin sanotusti Klingendahlin 

Rakeisuuskartta 1:2000

Ulkonäkymä.

korttelin suojassa, sylissä, minkä ohikulkija 
havaitsee vasta lähempänä. Katsojaa kohtaavat 
uudet mielenkiintoiset yllätykset houkuttelevat 
astumaan uudelle puistomaiselle sisäpihalle. 
Ajatus korttelin sulkevasta, katuun kiinnittyvästä 
julkisivusta toi itselleni mieleen yksityisemmän piha-
alueen, minkä takia halusin sijoittaa rakennukseni 
sisemmäs.
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Leikkaus B-B 1:100

Suunnitelman tontti sijaitsee Tampereen 
Eteläpuistossa, Klingendahlin korttelin sisäpihalla 
tasaisella maalla. Tontinkäyttöä suunnitellessa oli 
erittäin tärkeää ottaa huomioon olemassa olevan 
rakennuskannan suojeleminen, tontin tarjoamat 
upeat näkymälinjat mutta myös olemassa olevien 
asuntojen näkymälinjojen säilyttäminen, auringon 
valon tulokulmat, liikennemelun torjuminen sekä 
tontille saapuminen. 

Asemapiirustus 1:400

Pohjapiirustus 1.krs  1:100

Asuntojakauma:
1h+k  7 kpl
2h+k  9 kpl
3h+k  1 kpl
4h+k  2 kpl

Kerroksia: 6 sekä kellari
Huoneistoala: 918,0 htm2

Kerrosala:  1768 kem2

Tilavuus: 3774,0 m3
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Pohjapiirustus 3.krs  1:100 Pohjapiirustus 4.krs  1:100 Asuntoratkaisu, yksiö ja kaksio 1:50

Korttelissa sisäpihan toiminnoille on pyritty luomaan runsaasti tilaa, jotta niin lasten leikkiminen, julkinen oleskelu kuin asumisen toiminnotkin olisivat arvokkaalla ja intiimillä 
sisäpihalla mahdollisia. Toimintojen jakaminen, viihtyisien ja yksityisten tilojen luominen on pääasiassa toteutettu pihamateriaalien keinoin ja puin sekä istutuksin. Kulkureitit on 
mietitty tukemaan mahdollisimman hyvin kaikkia pihan toimintoja ja käyttäjäryhmiä. Ensimmäisen kerroksen mahdollista kalustusta ja pihatoimintoja on esitetty pohjapiirustuksen 
yhteydessä. Ulkotiloja on mahdollisuus suojata sateelta katoksin, mikä jatkaisi hyvin rakennuksen kattolipan muodostamaa teemaa luoden lipoista vielä vahvemman visuaalisen 
elementin.

Julkisivu pohjoiseen 1:200

Korttelin pysäköinti on pääasiassa järjestetty kaksikerroksisella maanalaisella paikoituksella. Kerrostalon 
hissi kulkee maanalaisiin pysäköintikerroksiin asti.  Piha-alueelta löytyy muutamia lyhytaikaiseen pysäköintiin 
tarkoitettuja parkkipaikkoja, jotka palvelevat pääasiassa kahvilan ja kerrostalon vieraspaikoitusta. 
Invalidipysäköinti on otettu huomioon.

Toinen vahva konseptin muodostaja oli ajatus panostaa asumismukavuuteen. Tavoitteena oli luoda viihtyisiä 
asuntoja oman kodin tunteen luomisen mahdollistamiseksi. Huoneistot painottuvat pieniin asuntoratkaisuihin, 
yksiöihin ja kaksioihin. Isoimmat asunnot sijaitsevat ylimmissä kerroksissa. Muuntojoustavan suunnittelun ja 
elinkaariajattelun kannalta on tärkeää suunnitella erilaisia asuntoja yksinasuville, pariskunnille ja lapsiperheille.
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Asuntoratkaisu, neliö  1:50Pohjapiirustus 5.krs  1:100 Pohjapiirustus 6.krs  1:100

Huoneistojen suunnittelun taustalla on ollut luoda erilaisia ja viihtyisiä asuntopohjia, jotka palvelisivat 
mahdollisimman monia ihmisiä. Jokainen huoneisto on varustettu saunalla ja hyvillä näkymillä, mitkä tuovat 
asumiseen laatua. Kuitenkin ihmisten erilaiset asumisen tarpeet ja toiveet on otettu huomioon huoneistopohjien 
yhteiskäyttötarkoituksessa sekä erilaisin sisustusmahdollisuuksin. Tyypillisimmät yksiöt- ja kaksiot mukailevat 
toisiaan pienin peilausmuutoksin. 

Pohjapiirustus, kellari 1:100

Rakennuksen vaatimat yhteiset tilat on sijoitettu maantaso- 
ja kellarikerrokseen. Vapaa-ajanviettoon tarkoitettujen 
yhteistilojen olemassaoloon on panostettu monipuolisilla 
ulkotiloilla. Kellarin varastotila toimii rakennuksen 
väestönsuojana. Lisäksi maantasokerrokseen on suunniteltu 
liiketilaa esimerkiksi kahvilan toiminnoille. Kahvilan toiminta 
tekisi pihapiiristä julkisen ja tekisi sen läpikulusta houkuttelevan. 
Myös rakennuksien välissä kulkeva polku houkuttelee 
ohikulkijoita sisäpihalle. Kahvilan  tarjoamat palvelut palvelisivat 
niin asukkaita, korttelin työntekijöitä kuin ohikulkijoitakin. 



Tavoitteenani oli luoda kestävää arkkitehtuuria valitsemalla niin kestäviä rakennusmateriaaleja kuin kiinnittämällä huomiota 
rakennusmassan kokoon ja muotoonkin. Kulmikas massa pystyy hyödyntämään luonnonvaloa energiatehokkaasti, mikä alentaa 
lämmityskustannuksia. Lisäksi massoittelun kulmikas muoto mahdollisti valoisien ja monipuolisten sisätilojen sekä suojaisien 
parvekkeiden ja porrashuoneiden sijoittelun niille parhaaseen paikkaan.  Kestävän arkkitehtuurin puolesta pyrin myös välttämään 
turhan vapaan lämpimän sisätilan. Kerrostalosuunnitelmassani olen pyrkinyt käyttämään asuntojen sisälle syntyviä käytävätiloja 
oleskelualueena sekä minimoimaan märkätilojen alan maksimoimalla käyttöalan. Rakennuksen luonnollisen valon ja lämmön käytön 
olen maksimoinut sijoittamalla lämpöä vaativat keittiö- ja oleskelutilat rakennuksen eteläreunalle, jossa auringon säteilymäärä on 
suurin. Pohjoisen ilmansuunnan puolelle sijoitin vähemmän lämpöä ja auringon valoa vaatimat tilat, kuten märkätilat. Rakennuksen 
päämateriaali tiili sitoo ja varastoi lämpöä, mikä on energiatehokkuuden kannalta hyvä valinta.

Leikkaus A-A  1:100LLLeeeiiikkkkkkkkkkaaaauuuussss AAAA----AAAA  1111::::111100000000
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Asuntoratkaisu, kolmio  1:50

Sisänäkymä.
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Leikkaus A-A  1:100



 AS  OY   KLINGENDAHL    -   SYLI

ARK-33200         -        Asuntosuunnittelu 1       -         2018    -    Moona Kansanen   -          250320

Materiaalit:

1 Tiili, antrasiitin harmaa
2 Kuitusementtilevy, valkoinen
3 Ikkunalasi, kirkas
4 Parvekkeen ovi, kirkas
5 Parvekelasi, kirkas
6 Pelti, valkoinen
7 Betonisokkeli, valkoinen

Julkisivu itään  1:200 Julkisivu länteen 1:200

Julkisivu etelään 1:100

Julkisivujen päämateriaalina toimii antrasiitin harmaa tiili, joka on saumattu myös tummalla laastilla. Materiaalina tiili mukailee korttelin olemassa olevaa teollisuusympäristöä 
tuomalla tummemmalla värityksellään kontrastia ja uuden rakennuskannan tuntua. Tumman harmaata tiilipintaa rikkoo parvekkeita rajaava valkoinen kuitusementtilevy 
sekä valkoiset pellitykset.

Ilmansuunnat ja huoneiden sijoittelu on otettu aukotuksessa huomioon. Myös maantasokerroksesta on tehty elävä ja valoisa. Rakennuksen sisälle tuleva auringonvalo 
kasvattaa asumisviihtyvyyttä sekä vaikuttaa positiivisesti rakennuksen energiankulutukseen. Energiankulutuksen kannalta ikkunat ovat yksi merkittävimmistä 
rakennusosista. Ikkuna-aukot luovat sisätiloista ulkotiloihin viihtyisiä näkymiä sekä vähentävät sisätilojen lämmitystarvetta. Valon saannin kannalta rakennus avautuu 
ikkunoilla mahdollisimman paljon etelään päin. Ikkunoiden sijoittelu usealle  julkisivulle on kuitenkin hyödyllistä läpituuletukselle ja asuntojen luonnolliselle jäähdytykselle.


