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CHARLOTAN RAKENTEET
RÄÄTÄLINTYÖTÄ

Sirkka Saarinen, toimittaja

Asunto Oy Tampereen Charlotta oli monella tapaa
erilainen kohde myös rakennesuunnittelijalle, A-
Insinöörit Oy:lle. Yksikön johtaja Valtteri Meriläi-
sen mukaan räätälöinti kuvaa sanana varsin hyvin
pienen tiiviisti rakennetun ”kylän” suunnittelua ja
toteutusta.

”Myös yhteydenpito eri osapuolien, KSOY Arkki-
tehtuurian ja NCC Rakennus Oy:n kanssa oli Char-
lotassa tavallista tiiviimpää. Itse olin hankkeessa
mukana erityisesti sen luonnosvaiheessa. Työmaa-
vaiheen suunnittelun meillä vetänyt suunnittelu-
päällikkö Kari Ylönen kävi työmaalla ruokatuntikä-
velyllä liki päivittäin, sijaitseehan toimistomme
vain puolen kilometrin päässä kohteesta”, Meriläi-
nen kertoo.

Ensimmäisiä arkkitehdin luonnoksia A-Insinöö-
ritkin kommentoi jo 2000-luvun alussa. Runkovaih-
toehtoja ehti luonnollisesti olla paljon, elihän 5000
kerrosneliön hanke ääripäässä yhdestä isosta mas-
sasta, jonka pysäköinti oli sijoitettu toisaalle lopul-
ta toteutukseen, jossa on kuusi pienehköä 2-5 -ker-
roksista yksiportaista rakennusta ja maanalainen
pysäköinti tontilla.

YKSILÖLLISIÄ HUONEISTORATKAISUJA
Paikallarakentaminen oli Meriläisen mukaan Char-
lotan runkona oikeastaan itsestään selvä ratkaisu:
”Paikallavalettuihin välipohjiin päädyttiin, koska
asuntojen pohjat ovat monimuotoisia, jokaisen ta-
lon ylimpien kerrosten ratkaisut poikkeavat alem-
mista. Kantavat rakenteetkaan eivät siis mene yl-
häältä alas johdonmukaisesti, vaan sijoittuvat ker-
roksittain eri kohdille. Myös päällekkäin olevien
huoneistojen talotekniikan vaatimukset rakenteille
poikkeavat toisistaan.”

Kellariin sijoitettu pysäköinti tarkoitti puoles-
taan sitä, että jokaisen talon alle työntyy kellaritilo-
ja. ”Seinät eivät siten voineet mennä kellareihin
asti, vaan niihin tehtiin erittäin monimuotoisia pai-
kallavalettuja seiniä, mm. seinämäisiä palkkeja”,
Meriläinen kertoo.

7
Osa asunnoista on kaksikerroksisia, jolloin ullakkotilaan
on saatu esimerkiksi työ- ja makuutiloja.

8
Ylimmissä kerroksissa, joissa on myös kaksikerroksisia
asuntoja, vesikattojen ja ullakkohuoneistojen rakentei-
den saaminen vaadittuihin kerroskorkeuksiin, oli räätä-
löintiä.

9
Seinät eivät voineet mennä kellareihin asti, vaan niihin
tehtiin erittäin monimuotoisia paikallavalettuja seiniä,
mm. seinämäisiä palkkeja”. Pihakansi on elementtiraken-
ne: ontelolaatoilla toteutettu käännetty kattorakenne
vesi- ja lämpöeristyksineen.
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Asunto Oy Tampereen Charlotan tekijät palkittiin vuoden
2008 Kestävä Kivitalo -palkinnolla. Tässä heistä osa:
aluejohtaja Kari Koponen Sato-Rakennuttajat Oy:stä, ark-
kitehti SAFA Erkki Karvala KSOY Arkkitehtuuriasta, yksi-
kön johtaja Valtteri Meriläinen A-Insinöörit Oy:stä ja ra-
kennusarkkitehti Timo Virta KSOY Arkkitehtuuriasta.
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ASUNTO OY TAMPEREEN CHARLOTTA
– Valmistui Finlaysonin alueen Makasiinikort-

teliin vuonna 2008
– Kuusi erillistä, pienimuotoista kerrostaloa,

joissa yhteensä 60 asuntoa ja 3 liiketilaa

Huoneistokoot: 34 – 153 m2

Arkkitehtisuunnittelu: KSOY Arkkitehtuuria Oy
Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Oy
Rakennuttaja: Sato-Rakennuttajat Oy
Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy

Kestävä Kivitalo -palkinto 2008: palkinto myönne-
tään henkilöille, jotka ovat osallistuneet laaduk-
kaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen
rakennusten toteutukseen. Toiminnalle luotiin
suuntaviivat vuonna 1994 Ruduksen aloitteesta.

KERROSKORKEUDET MILLIPELIÄ
Eniten työtä sekä rakenne- että arkkitehtisuunnitte-
lulle teettivät matalan kohteen rakenne- ja kerros-
korkeudet. Kädet olivat sidotut sekä ylä- että ala-
päässä: toisaalta autohallin lattiaa ei voitu katuun
liittymisen takia viedä liian alas, myös pohjavesi oli
lähellä. Toisaalta räystäskorkeudet oli ehdottomas-
ti määrätty.

Autotallien rakennekorkeus oli Meriläisen mu-
kaan vinolla tontilla välillä millipeliä, jossa vakio-
ratkaisuja ei voitu käyttää. ”Myös ylimmissä kerrok-
sissa, joissa on myös kaksikerroksisia asuntoja, ve-
sikattojen ja ullakkohuoneistojen rakenteiden saa-
minen vaadittuihin kerroskorkeuksiin, oli räätälöin-
tiä, jossa ei tyyppiratkaisuilla olisi pärjännyt.”

Paikallarakentaminen jatkuu myös Charlotan
muuratuissa julkisivuissa, jotka ovat sisäkuoriele-
menttejä, paikalla villoitettuja ja muurattuja.

Pihakansi sen sijaan on elementtirakenne: onte-
lolaatoilla toteutettu käännetty kattorakenne vesi-
ja lämpöeristyksineen. Lämpimässä pysäköintihal-
lissa on yhteensä 82 autopaikkaa.

9

10

8

BET0804 s10-Charlotta 19.12.2008, 10:1615



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'FKP_Tulostus'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




