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Kiertokulma 25° on Kyttälän 60-luvun kerrostaloalueelle sijoittuva asuinrakennus, jonka

tarkoituksena on luoda kestävää ympäristöä tukevaa asumista. Se, mitä arvoa uusi kerrostalo

voi tuoda ympäristölleen ja mitä mahdollisuuksia nykypäivän kerrostaloasuminen voi antaa

asukkailleen, ovat olleet suunnitelmaa keskeisesti ohjanneita kysymyksiä. Toisin sanoen

suunnitelman keskeisenä teemana on pohtia viihtyisää asumista kestävän rakentamisen

näkökulmasta.

Ensinnäkin kerrostalon muotokieli ja rakennuksen linjat ovat saaneet innoitetta

ympäristöstään: Kyttälän selkeä ruutukaava määrittelee rakennuksen päälinjat ja seitsemän- ja

kaksikerroksiset talorivit sanelevat rakennusosien kerroskorkeudet. Tämän muotokielen

innoittamana rakennus on jaettu kahteen selkeään osaan, jotka jakavat myös tilojen toiminnot

pienemmän osan yhteisiin ja isomman yksityisiin. Myös tilojen asemoinnissa on pyritty

hyödyntämään ympäristön ominaisuuksia. Esimerkiksi asuntojen parvekkeet on avattu länteen

hiljaisen pihan ja ilta-auringon suuntaan, kun taas porrashuone ja liike- ja työtilat on

käännetty kaupunkiin päin.

Yksi kerrostalon huomattavimmista piirteistä on sen 25:n asteen ”taitos”, josta rakennus

juontaa nimensäkin. Taitteella on pyritty luomaan muuten rauhalliseen rakennuksen hahmoon

dramaattisuutta, joka tulkitsee 60-luvun ympäristöään nykyajan valossa. Toisaalta

ratkaisulla on myös käytännönläheinen perustelu, sillä taitteen avulla osa asunnoista on voitu

avata lounaaseen päin. Vastaavasti kadun puolella tilojen ikkunat on saatu suunnattua

avoimen risteysalueen suuntaan.

Taitos aiheuttaa myös rakennusmassan väistymisen katutilassa, mikä mahdollistaa

potentiaalisen uuden aukiotilan muodostumisen liiketilojen yhteyteen. Kun huomioidaan,

että Tuomiokirkonkatu on kaavoitettu tulevaisuudessa muutettavaksi kävelykaduksi, leveänä

säilytettävä kevyenliikenteen väylä ja elävä katutila pyrkivät tukemaan kävelyn laatua

alueella. Kiertokulma 25°:n suunnittelussa onkin ollut tärkeää, että rakennus ei pelkästään

tue kestävää rakentamista huomioimalla kulttuurillisen kontekstinsa, vaan pystyy tukemaan

alueen sosiaalista laatua ja viihtyisyyttä.
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Tilojen asemoimisen ansiosta kerrostalon toiminnot ovat järjestäytyneet omiin osiinsa, mitä on pyritty

korostamaan rakennuksen yleisilmeessä. Esimerkiksi kadunpuoleinen porrashuone ja yhteiset tilat

mahdollistavat julkisivujen harmonisen mutta näyttävän aukotuksen. Suurien lasipintojen rinnalle on

tuotu voimakaslinjainen pilari-palkki -järjestelmä joka toisaalta määrittää, toisaalta korostaa

aukotuksen luonnetta. Näkyville jätetyt rakenteet ovat keskeinen osa rakennuksen yleisilmettä ja ne on

haluttu tuoda osaksi niin sisä- kuin ulkotiloja.

Kiertokulma 25°:n pääjulkisivumateriaalina toimii tiili, jonka sävyillä on haluttu korostaa

rakennuksen massojen välistä eroa. Tässä tapauksessa valkoinen merkitsee yhteistiloja, kun taas beige

on yksityisyyden merkki. Innoite tiileen ja vaaleiden värisävyjen käyttöön on saatu ympäröivistä

kerrostaloista, jotka ovat pääsääntöisesti harmaansävyisiä betoni- ja tiililaattarakennuksia. Toisaalta

tiilen luonnolliset värit, pitkäikäisyys, kaunis patinoituminen ja näyttävät rakenteet ovat innoittaneet

rakennuksen olemusta. Kontrastina tiiliselle ja lasiselle ulkokuorelle toimii pihanpuolen

parvekevyöhyke, jonka sisäpinnat ovat puisia ja pehmeitä. Niin materiaali- kuin rakenneratkaisut on

kokonaisuudessaan pyritty tekemään ympäristöä ja sen esteettisiä arvoja mielessä pitäen.

RAKENTEET JA JULKISIVUT

ASEMAPIIRROS 1:500

JULKISIVU POHJOISEEN 1:100JULKISIVU ITÄÄN 1:100

1 – Tiili, beige

2 – Tiili, valkoinen

3 – Lasi, kirkas

4 – Mänty, vaaka, sääsuojattu

5 – Teräs, musta

Nurmikko / istutusalue

Kivetys

Laudoitus

Leikkialue

1 – Pelastusreitti

2 – Ajo parkkihalliin

3 – Jätehuoltotilat sisällä

4 – Pyöräparkki

RAKEISUUSKAAVIO 1:2000



1. KRS 1:100
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Kellarikerros 1:200

Suunnitelmassa on pyritty huomioimaan rakennuksen ympäristöön-

asettuminen myös pihan puolella. Siinä missä katutila pyrkii tarjoamaan

viihtyisän kaupunkiympäristön kaikille, korttelipiha on asukkaille varattu

oma ulkoilualue. Koska asuntojen parvekkeet ja näkymät on suunnattu

länteen päin, miellyttävän pihasuunnitelman merkitys korostuu entisestään.

Kiertokulma 25°:ssa piha-alue on nostettu kansirakenteella samaan

tasoon kuin Virkamiestalon pihakansi ja näin ollen yhdistetty yhdeksi

suuremmaksi yhteispihaksi. Koska rakennuksien näkymät eivät pysähdy

tontteja rajaaviin aitoihin, eikä piha-alueita ole nykyiseltään suunniteltu

erityisesti vapaa-ajan viettoon, yhdistetty piha-alue palvelee molempien

rakennuksien asukkaita niin tilallisesti, esteettisesti kuin toiminnallisesti.

Jaetut oleskelu- ja leikkialueet osaltaan kannustavat ulkotilojen

aktiiviseen käyttöön ja asukkaiden väliseen vuorovaikutukseen.

Suunnitelma myös huomioi mahdollisuuden, jossa uusi yhteispiha

yhdistettäisiin myöhemmällä ajalla Pirkanportin piha-alueen kanssa.

Kansirakenteen ansiosta Kiertokulma 25°:n pysäköinti on voitu järjestää

maanalle, jolloin varsinainen piha on voitu rauhoittaa kokonaan autoilta.

Myös jätehuolto on järjestetty kadun puolen tilaan, jolloin jäteauton ei

tarvitse tulla piha-alueelle. Muita ensimmäisen kerroksen tiloja ovat

liiketilat, pyykkitupa ja keittiöllä, parvella ja pihaterassilla varustettu

kerhohuone.
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2. KRS 1:100 3. KRS 1:100

Pihan ohella asumisen luonnetta on mietitty asukkaille käyttööntarkoitettujen yhteistilojen avulla. Pientaloasumiseen

verrattuna kerrostaloasumisen etuja ovat rakennuksen yhteisö ja suuri koko. Toiminnot voidaan siis eriyttää oman asunnon

ulkopuolelle, mutta saman rakennuksen sisälle. Mikä tärkeintä, niillä voidaan parhaimmassa tapauksessa tukea hyvän elämisen

laatua. Suunnitelmassa yhteistilat on pyritty organisoimaan rakennuksen muotokielen mukaisesti loogiseen järjestykseen.

Esimerkiksi pohjakerrokset sisältävät oleelliset tarve- ja varastotilat, mutta toinen kerros on varattu työnteolle tarjoamalla

etätyöskentelylle soveltuvia työ- ja kokoustiloja. Vastaavasti kolmannessa kerroksessa sijaitsee pääosa virkistys- ja vapaa-

ajan tiloista, kuten kuntosali, saunaosasto ja katettu yhteisterassi.

Tilojen suunnittelussa on erityisesti huomioitu avoimuus, valoisuus ja viihtyisyys. Siinä missä työtiloille ja kuntosalille on

varattu viisto kaupunkinäkymä, oleskelualueet on rauhoitettu asuntojen tapaan pihanpuolelle. Lähtökohtaisesti tilat pyrkivät

tarjoamaan hyvät mahdollisuudet niin vuorovaikutukselle ja julkisuudelle kuin omalle rauhalle ja hiljentymiselle. Näin

tilatarjonnalla pyritään tukemaan kestävää sosiaalista ympäristöä ja asukkaiden terveyttä.

YHTEISTILAT JA TOIMINNOT

LEIKKAUS A 1:200
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LAAJUUSTIEDOT

1 – Tiili, beige

2 – Tiili, valkoinen

3 – Lasi, kirkas

4 – Mänty, vaaka, sääsuojattu

5 – Teräs, musta
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4-6. KRS 1:100

LEIKKAUS C JA JULKISIVU ETELÄÄN 1:100

LEIKKAUS B JA JULKISIVU LÄNTEEN 1:200

7-8. KRS 1:100

Kerrosala: 2 833 kem2

Tilavuus: 9 462 m3

Huoneistoala: 1 522 hum2

Lukumäärä Pinta-ala (m2)

Yksiöt: 8 35,5

Kaksiot: 3 52,5

Kolmiot: 5 76,0
4 75, 0

Neliöt: 2 111,0
2 89, 0
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7. KRS 5. KRS

+105,600
+99,600

+99,600

+99,600

Rakennuksen harmonisuus ja elämyksellisyys on tuotu osaksi myös itse asumista. Esimerkiksi tyypillisesti ilmeettömästä porrashuoneesta on

tarkoituksella tehty tilallisesti mielenkiintoinen elementti, jotta siirtyminen itse asuntoon ja siitä pois olisi mielekäs kokemus. Samalla

porraskäytävän aukotuksella on pyritty hämärtämään puolijulkisen käytävän ja puoliyksityisen eteisen rajaa.

Asunnoissa on puolestaan keskitytty rauhallisten ja harmonisten tilojen luontiin: siinä missä yhteis- ja pihatilat kannustavat vuorovaikutukseen ja

toimintaan, asunnot pyrkivät tarjoamaan asukkailleen ulkomaailmasta erotetun rauhaisan sopen. Koska kerrostaloasuminen mielletään usein

persoonattomaksi ja ahtaaksi, Kiertokulma 25°:een huoneistot ovat tarkoituksella omakotitaloasumiselle ominaisen avaria. Lisäksi luonnonvalo ja

näkymät ovat oleellinen osa kutakin asuntotyyppiä, jolloin avariin huonetiloihin sisältyy suuria ikkunapintoja. Lasitetut parvekkeet on suunniteltu

pihan tapaan kutsuviksi ja avoimiksi ulkotiloiksi, jotka samalla toimivat luontevana jatkeena oleskelutiloille. Varsinaiset huonetilat on pyritty

asemoimaan rakennuksen teemaa noudattaen loogisesti ja muodoltaan yksinkertaisesti. Näin kalustamisesta, tilojen käyttöönotosta ja

personifioinnista on pyritty tekemään helppoa. Käytännöllisyydellä onkin pyritty parantamaan asumisen laatua entisestään.

Asuntoratkaisuissa on myös pyritty huomioimaan erilaiset elämäntilanteet ja asukastyypit. Tämä ilmenee huoneistotarjonnassa, joka vaihtelee

kompakteista yksiöistä monipuolisiin perheasuntoihin. Kutakin asuntotyyppiä yhdistää avaruus, valoisuus ja käytännöllisyys, mutta tarkempi

tilatarjonta riippuu asunnon koosta. Toisaalta asuntojen asemoimisessa on myös pyritty huomioimaan huoneistojen yhdisteltävyys, jota suuremmat

asukasryhmät voivat hyödyntää. Esimerkiksi esitetyissä asuntoratkaisuissa voidaan havaita, miten vierekkäinen yksiö ja kolmio on mahdollista

yhdistää vastaavankokoiseksi neliöksi.

ASUMISEN LUONNE


