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Eteläpuiston Kehys on kuusikerroksinen 
kerrostalo Klingendahlin vanhalla 
tehdastontilla. Rakennus sijoittuu 
tontin alalaitaan sulkien olemassa 
olevan korttelirakenteen ja avautuen 
parhaaseen ilmansuuntaan etelään. 
Kerrostalon nimi, Eteläpuiston Kehys, 

juontaa juurensa julkisivun parvekkeisiin, 
jotka kehystävät näkymää Eteläpuistoon.
Klingendahlin tontti on entinen lankatehdas 
ja pala Tampereen kansallismaisemaa. 
Suunniteltu kerrostalo erottuu 
selkeästi ympäristöstään, eikä sekoitu 
historialliseen teollisuusympäristöön. 



1. Jäteaitaus
2. Leikkikenttä
3. Oleskelualue
4. Pyöräparkki

Rakeisuuskaavio 1:2000

P I H A

Asemapiirros 1:400

Sijoittamalla rakennuksen tontin alalaitaan 
sisäpiha jää avoimeksi ja alimpiinkin 
kerroksiin riittää luonnonvaloa. Koska 
rakennuksen katujulkisivun edessä kulkeva 
ajoramppi jää paikalleen, sisäänkäynti on 
sisäpihan puolella. Kadun ja sisäpihan 
korkeuserojen takia sisäpihalle pääsee vain 

rakennuksen oikeasta reunasta. Aiemmin täysin 
harmaa ja asvaltoitu pysäköintikäytössä ollut 
sisäpiha muutetaan vehreämmäksi asukaspihaksi. 
Kaikki pysäköintipaikat siirretään maan alle 
pysäköintihalliin, johon rakennetaan lisäkerros. 
Asukaspiha on yhteinen uudelle rakennukselle 
sekä jo olemassa olevalle asuntosiivelle, ja osa 
sisäpihasta on tarkoitettu myös toimistosiiven 
käyttöön. Pihalla olevat laatoitetut 
oleskelualueet on reunustettu korokkeilla, 
jotka luovat itsessään istumapaikkoja 
varsinaisten ulkokalusteiden lisäksi.



Julkisivu etelä 1:100

Julkisivu pohjoinen 1:200 Julkisivu länsi 1:200

Julkisivumateriaalit

1. Lasi
2. Rapattu betoni, valkoinen
3. Rapattu betoni, vaaleanharmaa
4. Alumiinikaide, valkoinen

J U LKISIVUT
Eteläpuiston puoleinen katujulkisivu 
on rakennuksen pääjulkisivu, kun taas 
sisäpihan puolella aukotus seuraa 
asuntopohjien tarpeita. Etelän puolella 
sisäänvedetyt parvekkeet suojaavat 
pahimmalta auringonpaisteelta. 
Julkisivuja on vain kolme, sillä 
rakennus kiinnittyy idän puoleiseen 
toimistosiipeen kahdesta ylimmästä 
kerroksesta, jonka alta mahtuu edelleen 
kulkemaan huolto- ja pelastusajo. 
Julkisivuja ei ole aukotettu lainkaan 
idän tai lännen puolella, jossa 
naapurirakennukset ovat lähellä.



1. KRS 1:100

2-4. KRS 1:100

5. KRS 1:100

6. KRS 1:100

L A A J U U S T I E D O T

Asunnot jakautuvat kahteen eri kappaleeseen: harmaaseen 
ja valkoiseen. Harmaassa palikassa on maantasossa 
yhteistilat ja kolmessa kerroksessa toistuva sama 
asuntopohja. Tässä palikassa on talon yksiöt, kaksiot ja 
kolmiot. Neliöt puolestaan sijoittuvat harmaan palikan 
päällä olevaan kaksikerroksiseen valkoiseen palikkaan. 
Neliöt ovat kaksikerroksisia lofthenkisiä asuntoja, 
jotka ovat perinteistä kerrostaloasuntoa suurempia. 
Kaikissa asunnoissa on suuret parvekkeet etelään päin, 
joiden lisäksi läpitalon kaksioissa ja kolmioissa on 
ranskalaiset parvekkeet ja neliöissä kattoterassit 
sisäpihalle. Julkisivukehysten takia parvekkeiden koko 
vaihtelee kerroksittain, ja jokaisella harmaan kappaleen 
asuntotyypillä on sekä pienempi että suurempi parveke. 
Parvekkeiden leveys on 3,5 metriä, joten pienempikin 
parveke on riittävän kokoinen isommalle asunnolle.

Ensimmäisessä kerroksessa ei ole asuntoja lainkaan, 
vaan sinne sijoittuvat asuinkerrostaloon kuuluvat 
yhteistilat. Kerhohuone on toiseksi ylimmässä kerroksessa 
loftasuntojen kanssa, jolloin sen käyttöön saadaan 
kattoterassi. Kerhohuone on paitsi asukkaiden yhteinen 
olohuone, myös edustava tila juhliin. Koska asunnoissa 
on asuntokohtaiset saunat ja IV-koneet, ei saunaosastoa 
tai IV-konehuonetta tarvita. Ylimääräinen tila käytetään 
asukkaiden yhteiseksi kuntosaliksi ja liiketilaksi. 
Ajoramppi erottaa maantasokerroksen kadusta, jolloin 
kadun puolelle voidaan sijoittaa suuriakin ikkunoita. 
Liiketila sijoittuu katujulkisivun julkisemmalle 
puolelle kulkuväylän välittömään läheisyyteen ja 
lähelle toimistosiipeä, kun taas vastakkaisella puolella 
rampin ja kadun varjoon jää ikkunaton väestönsuoja.

Kerroskorkeus harmaassa palikassa on hieman perinteistä 
korkeampi, 3,5 metriä. Asunnot ovat kooltaan ja pohjiltaan 
melko kompakteja, jolloin korkea huonekorkeus tuo 
tilantuntua. Pieni, toistuva kylpyhuone-sauna-paketti 
jättää enemmän tilaa oleskelutiloille. Asuntojakauma 
ottaa huomioon pienten asuntojen suuremman kysynnän: 
yksiöitä ja kaksioita on eniten, kuusi kappaletta 
molempia, kolmioita kolme kappaletta ja neliöitä 
kaksi kappaletta. Neljän huoneen loftasunnoissa 
kokonaishuonekorkeus on 5 metriä ja 2-kerroksisen osan 
kohdalla alakerrassa 2,6 m ja yläkerrassa 2,2 m. Näin ollen 
myös yläkerran makuuhuoneet lasketaan asuinhuoneiksi.

A S U N N O T

Kerrosala     1 715 m

Huoneistoala    1 225 m

Tilavuus     6 835 m

Asuntojen lukumäärä 

1h 37m   6 kpl
2h 45m   3 kpl
2h 56m   3 kpl
3h 66m   3 kpl
4h 125m  2 kpl
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Kaksio 56 m  1:50 Kolmio 66 m  1:50Yksiö 37 m  1:50 Kaksio 45 m  1:50

Leikkaus A-A 1:100 Leikkaus B-B 1:100
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MATERIAALIT

Kerrostalo on betonirakenteinen, jossa 
seinät ovat elementtejä ja lattiat 
paikallavalettuja. Samanlaisina 
toistuvat parvekekehykset on 
helppo toteuttaa elementtinä. 
Julkisivumateriaali on rapattu 
betoni, ja eriväriset rappaukset, 
vaaleanharmaa ja valkoinen, erottavat 
kaksi massaa. Julkisivuissa on 
käytetty parvekkeissa ja ikkunoissa 
valkoista alumiinipinnakaidetta, 
joka paitsi elävöittää julkisivua, 
tuo myös yksityisyyttä peittäessään 
suurten ikkunoiden alaosan. 

Sisällä asunnoissa on vaalea 
tammiparketti ja valkoiset seinät. 
Makuuhuoneissa on vaaleanharmaat 
tehosteseinät, jotka jatkavat 
ulkoarkkitehtuurin teemaa sisälle. 
Loftasuntojen portaissa ja yläkerran 
aulatilassa on lasikaiteet. 
Keittiössä, kylpyhuoneessa 
ja saunassa käytetään samoja 
valkoisen, harmaan ja puun sävyjä.

Neliö 125 m  1:50

1. KRS 2. KRS

2

Kaikissa asunnoissa on pyritty 
mahdollisimman laadukkaaseen 
asumiseen, joten esimerkiksi 
yksiössäkin on oma sauna ja suuri 
keittiö. Kaksioiden ja kolmioiden 
makuuhuoneissa on tilaa työpöydälle 
tai pinnasängylle. Parvekkeiden 
liukuovien ansiosta sisätila jatkuu 
ulos ja lasitetut parvekkeet pidentävät 
parvekkeen käyttöaikaa Suomen 
ilmastossa. Neliön eteiskäytävästä 
avautuu suurista ikkunoista näkymä 
vanhalle sisäpihalle. Alakerran 
makuuhuone voi liukuoviensa avulla 
toimia oleskelutilojen jatkeena tai 
esimerkiksi kirjastona. Saunasta on 
helppo siirtyä koko asunnon levyiselle 
kattoterassille vilvoittelemaan 
kodinhoitohuoneen kautta. Viisi 
metriä korkeat ikkunat avautuvat 
olohuoneeseen ja ruokailutilaan, 
ja makuuhuoneessa on oma parveke.

A S U N N O T


