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L1SANELIOITA KAUPAllE
Toinen merkittava syy maanalaiselle rakentamiselle
oli Laation mukaan kaupalliseen toimintaan saadut
lisaneliot. Kun autopaikkavelvoineet voidaan tayt·
taa maan alia, saadaan kaupalle lisakerroksia seka
maanpinnan vla- etta alapuolisissa kerroksissa.

Maanalaisissa tiloissa on ihmisten helppo liik
kua huonollakin sMlla. Laatio korostaa kuitenkin,
ettei kaupan tarkoituksena ole maanalaisten tilojen
avulla vahentaa kadulla kulkemista. Painvastoin:
korkeatasoisesti rakennetun, sulanapitojarjestel·
milia varustetun Keskuskadun uskotaan jatkossa
houkuttelevan lisaa asiakkaita myos kadun varren

~
:§ liikkeisiin.

~
• GRAAFISTA BETONIA AJORAMPISSA
~ Uusi. toukokuussa avattu Stockmann O-Parksijait
~ see kolmessa tasossa Mannerheimintien alia. Py·
~ sakdintipaikkoja siella on 600 autolle. Stockmann
~

rakensi myds Kalevankadun paassa nousevan ajo-
10 rampin kaiteineen.
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Nousuklerre -taldeteos asennettlln Stockmannm pysa
koinlilaitoksen Kalevankadun ajorampin seiniin kevaalla
2009.

HUOLTOTUNNELI ON YHTEISHANKE
Vaikka ajatus keskustan huoltotunnelista oli alun
perin "stockmannilainen". se On hankkeena monen
osapuolen yhteistydta. Valmistuttuaan kahden kilo
metrin mittainen huoltotunneli on Helsingin kau
pungin ja tunneliin liittyvien kiinteistojen yhteinen
hanke, joka kaynnistyi 2006 alussa.

Miksi huoltotunneli keskustaan1 "Sen ansiosta
keskusta-alueen liikenne vahenee huomattavasti,
kun arviolta 500 yritysten tavarantoimituksia ia
huoltoajoa hoitavaa kuorma- ja pakettiautoa pois
tuu keskustan kaduilta. Myos Keskuskadun lukuisat
huoltorampit, muutkin kuin Stockmannin, voidaan
tunnelin ansiosta poistaa. Huoltotunneli luo edelly
tykset myds tulevalle. jo nyt on louhittu valmiiksi
yhteys Hotelli Marskin aile. Myds lahtdja keskustan
muihin kortteleihin on jo valmiina", laatio tiivistaa.

~ Huoltotunneli valmistuu vaiheittain. Tunnelin;;;
~ laotinen osa Ruoholahdesta pysaktiintilaitokseen ja

"'-":.01'1..-. ~ Stockmannin uuteen huoltopihaan avattiin touko·
if kuussa 2009. Syksylla 2009 valmistuva huoltotun
j nelin iti:linen osa Mannerheimintien alta Kluuviin
~ tulee olemaan vain huoltoliikenteen kaytossa.
" Stockmannin pysakdintitaloon voi nyt ajaa kahta

::;::.. ,;;.__--'-~_-'-__.....~.....;.:.._.;.:.. ....I 9 kauna: lannesta, Ruoholahdesta tultaessa voi valt-
taa keskustan ruuhkat ajamalla Lastenlehdon puis·
tosta tunnelia pitkin pysakointilaitokseen ja sielta
pois. Toinen sisaan- ja ulosajoreitti on Mannerhei·
mintien ja Kalevankadun kulmauksen ajorampista.

9
Stockmann rakensi Kalevankadun paassa nousevan a)o
rampin kaiteineen. Ajorampin seinat toteuteniin graafi
sesta betonista, jonka pinnan taideteoksen suunnineli
Samuli Naamanka.
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Ruoholahdesta tultaessa voi valttaa keskustan ruuhkat
ajamalla Lastenlehdon puistosta tunnelia pitkin pysakoin·
tilaitokseen ja sielta pOls. Lastenlehdon tunnelin seiniH
on kuvioitu myOs graaffsen betanm menetelmalla.

6
Valmistuttuaan kahden kilometrin mittalnen huoltotunneli
on Helsingin kaupungin ja tunneliin liittyvien kiinteistOjen
yhteinen hanke.
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Huoltotunneli valmistuu vaiheittain. Tunnelin lantinen osa
Ruoholahdesta pysakOintilaitokseen ja Stockmannin uu
leen huoltopihaan avattiin toukokuussa 2009.
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Stockmannin He/singin tavaratalon loppusuoralla
olevalla Kasvu-projektilla on ol/vt ratkaiseva mer
kitys roreurumassa olevalle Helsingin kavelypai·
notteiselle keskusralle. Rarkaiseva sikmi. etta sen
yhteydessa syntyi ajatus keskustan huoltotunneli
Kehusta. Kehun ansiosta my6s Keskuskatu vapau·
ruu oikeasti autoisra, koska kaikki huoltoliikenne
pysrytaan hoiramaan maan alra.

Sirkka Saarinen, toimittaja

MYOS STOCKMANN VIE AUTOT MAAN ALLE

Rakennusprojektina Stockmannin Kasvu-projekri
kuuluu Suomen kaikkien aikojen suurimpiin: hank·
keessa rakennetaan uutta ja kunnostetaan vanhaa
tavarataloa yhteensa 130 000 m2 :0 alalta. Uusia
maanalaisia hueIta- ja pysakointitiloja varten on
louhittu kalliota Yli 200000 m'. Projekti kaynnistyi
alkuvuodesta 2006 ja valmistuu vaiheittain \luodan
2010 loppuun mennessa.

Kasvu-projektin pMsuunninelija on Arkkirehti
roimisro Laario Oy Arkkitehti Pekka Laariotaustoit
taa hanketta kenomalla, etta Stockmann-projektin
tavoitteena on pysayttaa Helsingin ydinkeskustan
kaupan volyymin valuminan peltomarketeille.

"Stockmann keskustan merkittavimpana kaupal
lisena toimijana pMitti ottaa aloitteen kasiinsa.
Syntyi Kasvu-hanke, joka sopi hyvin yhteen kaupun
gin jo aikaisemmin tekeman paattiksen kanssa
muuttaa Keskuskatu kavelykaduksi", han toteaa.
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STOCKMANN TAKES ALSO CARS UNDERGROUND

13 - 16
Nousuklerre -taldeteos samanaikaisesti seka sulautuu
kaupunkikuvaan etta tuo mielleyhtyman Stockmanniin.
Graafisen betonin menetelmalla toteutetut betoniele
mentit kestavat kulutusta seka sopetuvat ymparisttiOnsa.
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The growth project of Stockmann Helsinki department
store. now nealing completion, has played a crucial role
in the development of the pedestrian intense town centre
ofHelsinki. Crucial in the sense that the idea ofa mainte
nance tunnel in the centre came from the Stockmann pro
ject. The tunnel will really eliminate cars from Keskuskatu
Street, as all mamtenance traffic can take place under
ground.

Stockmann's Growth project IS one the largest con
1t:~i~~~~ ~ srruction projects ever implemented in Finland: the
~ j project will produce a total of 130000 FTi of new or reno-

1;:::dh::~;~~e::c~t::~e:::o~e~:::n:;~r~~~~::nt~~

•
•••••• nance and parking facilities. The project started at the

14 beginning of 2006 and is scheduled to be completed in
phases by the end of2010.

The objective of the project is to stop the trade vol
umes from slipping from downtown Helsinki to out-of
town supermarkets. As the most significant commercial
operator In the town centre, Stockmann decided to take
the initiative_ The launching of the Growth project was
well in line with the earlier decision of the Ciry to convert
Keskuskaru Street into a pedestrian street.

Another significant reason for underground construc
tion was to obtain additional square·metres for cammer·
cial activities. When parking space requirements can be
fulfilled under the ground. more floors can be reserved
for trading both above and under the ground level.I The maintenance tunnel will reduce traffic volumes

..
_ .... ~ considefably in the centle area. It has been estimated

j that 500 trucks and vans used for deliveries and mainte
nance purposes will be eliminated from the streets. The

15 several maintenance ramps can also be removed from
Keskuskatu Street thanks to the new tunnel. Future
needs have also been taken into account.· a connection
has already been excavated from the runnel to under
Hotel Marski. Reservations have also been made for
branching the tunnel into other town centre blocks.

The new parking garage of Stockmann was opened
m May under Mannerheimintie Road. It consists of
three levels and provides parking space for 600 cars.
The access ramp to the parking facility at the end of
Kalevankatu Street features a work of an designed by
Samuli Naamanka and implemented on the wall of the
ramp in graphic concrete.

Nousukierre - Stockmann ramps
I have a very challengmg rask. when the architect Pekka
Laatio invited me to design artwork Kalevankaru Street
Stockmann parking half entrance into rhe ramps. Stock
mann is main markerplace in the city of Helsinki.

The idea that the furure of Stockmann parking half run
ning through the work of art seemed fine. From there to
run, and rum Mannerheimin the road -drive It through the
work ofart!

Graphic concrete technology was an appropriate and
sustainable in this location. Numerous drah stages after
headandsubmit an abstract Intermediate terrain. Somet
hing had to be at the same time. merging With the City and
bring the mind within the group Stockmann. The work will
take a period of aesthetic wear. Graphic surfaces. which
reflects the Stockmann's beautiful and functional interior
architecture. perhaps the most beautifulandmost sensiti
ve innerparts - the spiral stairs. More information: Samuli
Naamanka. Reseptori Or. gsm, +358 41 5282698.
mai/@samulinaamanka.com

11
Stockmannin pysak6intitaloon voi nyt ajaa kahra kautta:
tannesta. Auoholahdesta tultaessa voi ajaa Lastentehdon
puiSl0sta tunnelia pitkin pysl:lkOintilaitokseen ja sieltl:!
pais. loinen sisal:ln- ja ulosajoreini on Mannerheimintien
ia Kalevankadun k.ulmauKsen ajorampist8.
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Nousuklerre - Stockmannm 8Joramppi. ~Joudun eritUiin
haastavaan tehUivaan, kun arkkitehti Pekk8 Laatio kutsui
minut suunnittelemaan taideteoksen Kalevankadun
Stockmannin pysakointilaitoksen sisaankaynnin ajoramp
piin", kertoo SamuN Naamanka.

~Ensimmaisena mielenyhtymana tu!i tuttu lausahdus.
"tavataan Stockkan kellon alia. Ajatus siita, etta tulevai
suudessa Stockmannin parkkihalliin ajetaan taideteoksen
lilpi tuntui hienolta. Mistil kohtaan slnne ajetaan ja kaan·
n'{taan Mannemeimintielta - aja sen taideteoksen lapi-,
muistelee Naamanka. g

Graafmen betoO! teknllkkana olr soplVa Ja kestava tahan !
paikkaan.lukuisien luonnosvaiheiden jl'llkeen paadyn esit- ~

tavan ja abstraktin valimaaston. Jotakin pili olla. joka sa
maan aikaan sulautuu kaupunkikuvaan ja luo mielenyhty- ~
man Slockmanniin. Teoksen tulee kestaa ajan esteettista j
kulumista. Pyrin meheviin graafisiin pintoihin, jotka peilaa- i
vat Stockmannin kaunista ja toiminnallista sisilarkkiteh- <.::>

tuuria. monumentaalisen rakennuksen ehka sen kauneinta
ja herklnta sisilosaa: kierreportalta. 12 ........ ....;:

..Paikka on nakyva, niinpa ajorampista kaytiin lu
kuisia neuvotteluja kaupunkisuunnitteluv;raston ja
kaupunkikuvaneuvottelukunnan kanssa seka rampin
yksi- 18i kaksisuuntaisuudesta ett~ kaytetyista rna
teriaaleista. Minulle itsellenikin kohde ali erittain
Uirkea. Alkuperaisessa kustannusarviossa rampin
pinnoitteeksi oli esitetty graniittia. Saimme vaihdet·
tua sen tHalie graafisesta betonista toteutetun lai
deteoksen ja sen suunnittelijaksi Samuli Naaman
gan~, Laatio kertna erittain tyytyvaisena toteutu
neeseen ratkaisuun.

Tyytyvainen on myos haastavaa tehtavaa. NNou_
sukierre"nimen saanutta teosta kuvaileva Naaman·
ka. Teas perustuu 30-luvuJla otettuun musta-valkoi
seen valokuvaan tavaratalon kierreportaista: "Graa
finen beton; on tahan paikkaan sopiva ja kestava
materiaali. Lukuisten luonnosvaiheiden jalkeen
paadyin esittavan ja abstraktin valimaastoon, Teok
sen pitaa olla jotakin, joka samanaikaisesti seki:! su
lautuu kaupunkikuvaan etta tUD mielleyhtyman
Stockmanniin, Sen tulee myos kestaa ajan kulumis
la esteettisyylensa sailyttaen, Pyrin leoksegsani
meheviin graafisiin pintoihin, jotka peilaavat Stock
mann in kaunista ja toiminnallista sisaarkkitehtuu
ria, monumentaalisen rakennuksen ehka sen kau
neinta ja herkinta sisaosaa: kierreportaita. ~
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