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LAAJUUSTIEDOT

KERROSALA 1852 m²
TILAVUUS  4788 m³

HUONEISTOT

3 X 1H+KT
15 X 2H+KT
4 X 3H+KT
1 X 4H+KT

HUONEISTOALAA YHTEENSÄ
       1242 m²

Suunnittelualue

Suunnittelutyöni käsittää noin 1600 kerrosala neliötä kattavan ker-
rostalon ja siihen liittyvät piha-alueet ja toiminnot. Se sijoittuu Tam-
pereella sijaitsevaan Klingendahlin tehdaskortteliin, joka on syntynyt 
reilussa vuosisadassa Hämeenpuiston eteläiseen päähän. Sen en-
simmäinen osa rakennettiin 1896 ja viimeinen tehdas sekä piippu 
vuonna 1955. 
Korttelin muutoksissa näkyy yhteiskunnan siirtyminen tuotantotyös-
tä palvelu painotteiseksi. Tehtaan muutettua kuusikymmentä luvun 
lopussa pois toimi sen tilois-sa pieniä tehtaita ja palveluita, kunnes 
kortteli saneerattiin täysin toimisto- ja asuin-käyttöön.

Noin 60x60 metrinen sisäpiha on haastava suunnittelualue, koska se 
on kauttaaltaan betonista kansirakennelmaa. Kannen alla sijaitsee toi-
mistojen ja asukkaiden autopaik-koja sekä liiketiloja. Uusi kerrostalo 
ja sen perustusten rakentaminen tulisi johtamaan vanhan rakenteen 
osittaiseen tai täydelliseen purkamiseen, koska nykyiset rakenteet ei-
vät kestäisi kuormaa. Näin mittava ja hintava operaatio pakottaa väis-
tämättä hyö-dyntämään maanalaisia tiloja nykyistä enemmän, jotta 
projekti kohtaisi taloudelliset realiteetit. Käytännössä nykyiset parkki-
paikat kannen päältä siirtyisivät kannen alle. 

Suunnittelualue on toisaalta miellyttävä. Se on viiden punatiili ra-
kennuksen ja korkean savupiipun rajaama sisäpiha, jonka avon-
ainen pääty aukeaa Eteläpuistoon, ja kor-keimmista asunnoista 
katse saavuttaa Pyhäjärven. Sisäpihan rakennusten julkisivut ovat 
hyvin homogeeniset, huomattavimmat erot löytyvät aukotuksis-
ta. Lisäksi sisäpiha on hyvin suojassa tuulelta.

Rakeisuuskartta 1:2000



Julkisivu Etelään  1:100

Julkisivu Länteen Julkisivu Pohjoiseen Julkisivu Itään  1:200

Leikkaus A-A  1:100



1. Kerros  1:100

5. Kerros  1:100
Leikkaus B-B  1:100

2. Kerros  1:100

Rakennus

Rakennuksen runko muodostuu kantavista teräsbeto-
niseinistä, valetuista välipohjista sekä ulkoseinän teräs-
pilareista. Tällä rungolla mahdollistetaan muurattu tiili-
verhous.  
Kantavat betoniseinät toimivat hyvin huoneiston välise-
nä seinänä täyttäen palo-ja äänimääräykset.

Sisäpihan keskelle asettuva rakennus on punatiiliraken-
nusten ympäröimä ja ulkoverhousmateriaali valikoitui 
ympäristöä kunnioittavaksi tiileksi. Tiilien tulee olla lyö-
ty, koska langalla katkottu eroaisi liiaksi tehtaiden rosoi-
sista seinistä.

Rakennuksen massa on yhdistelmä näkymien avaamis-
ta ja sisäpihaan polveilevaa, monien rakennusvaihei-
den läpikäymää muotoa. Kuusi puikkomaista massaa 
on lyöty yhteen niin, että kaikkien asuntojen parvek-
keet avautuvat Etelään. 



Asuntotyypit 1:50

Yksiö 36 m²

Kaksio 54 m²

Kolmio 75 m² Neliö 85 m²+ parvi 15 m²

Parvekkeet kaivertuvat massaan muodostaen vertikaaleja aiheita, joita sisäpihan julki-
sivuissa on runsaasti. Parvekkeen seinien verhoilu on kapeaa rimoitusta, tuoden pehme-
ää kontrastia tiilelle. Kaide on ohutta corten terästä, joka punoutuu pystypuiden väleihin. 
Corten assosioi korttelin teollista menneisyyttä.

Halusin avata kaikki asunnot ainakin kahteen ilmansuuntaan ja hyödyntää etelään aukea-
van aukon tehokkaasti. Keskeisen käytävän ympärille kietoutui kuusi erillaista asuntoa, jois-
ta pienimmät yhdistyvät ylimmässä kerroksessa. Kaikissa asunnoissa on tupakeittiö ja sau-
na. Monessa asunnossa pääsin erottamaan keittiön ja olohuoneen erillisiksi alueiksi. 

Keskeiskäytävä aukeaa piipun suunnalle ja on auki ensimmäisestä kerroksesta ylimpään 
tuoden valoa rappukäytävään. Hissi on myös lasinen ja lasinen syvennys on vuoropuhel-
lussa sen edessä olevan korkean piipun kanssa. 

Rakennus sijaitsee keskellä sisäpihaa. Halusin kivijalan toiminnoilla ohjata julkisen ja talo-
yhtiön yksityisemmän rajaa. Ajoväylän puolelle sijoitin liiketilaa ja toiselle kerhohuoneen 
sekä pyykinpesu tilat. Lisäksi erotin puilla ja kasvustoastioilla alueita.

 Kerhotilan puolella pihalla on grillikatos ja lasten leikkipaikka. Läheinen yhteys tehostaa 
toimintaa.

Rakennuksesta on siis erotettavissa kuusi pienempää massaa ja jokaisella massalla on kat-
tonsa. Katot nousevat yhtä kulmaa kohden mahdollistaen parviasuntojen sijoittamisen 
parvekkeiden päälle. Samalla kerrostalo ottaa kontaktia ympäröivien rakennusten katto-
maailmaan. Ylimmän kerroksen kerroskorkeus on puoli metriä korkeampi kuin muiden, 
jotta parvet sijoittuisivat hyvin.  

Kannen päällä olevat autopaikat sijoittuvat maanalaiseen kerrokseen. Parkkihallista on 
suora yhteys porraskäytävään. Ajoväylälle jätin 17 autopaikkaa vieraspysäköintiä sekä liike-
tilojen asiakkaita ajatellen.

Jäteastiat sijaitsevat rakennuksen pohjoispuolella, jonne roska-autolla on helppo yhteys 
sekä kääntömahdollisuus. 




