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Uusia katuja
nimettiin
Jatkasaareen

Stock""'annin maanalainen
paikoitushalli avattiin

Jitkasaarenlaituri, Tyynenmerenkatu, Valimerenkatu, Laivapojankatu, Hietasaarenkuja ja
Juutinraumankatu rakennetaan
Jitkasaareen.

Mia lesklnen

600 uutta parkkipaikkaa
k skustassa mahdo]Ji taa
osaltaan K kuskadun
muuttamis n
kavelykaduk j.

Jitkasaaren kaluSlIllnnitt lun lahLOkohtana on luoda alu II lIjuva
ja turvalJinen raitioti liiknte n jarjestely. Tavoitt eseen on piiasty mm.
ijoiltarnall r. ili ti kadull kesk .11
omalJc koroletulle osulJd lie. Pysakki n ijoitt lussa on otettn hllomioon
~rityis sti sataman henkiloUikente n
tarpe t.

Stoc:kmannin uuden huoltopihaJl
ja pysakointilaitok n louhintatyo
aloit ttiin h Imikull sa 2006. Kolm en tasoon Manned1 iminti n
all louhitusta Lo kmann Q-Parkista klllj t ttiin yhte nsa 2,5 k rtaa
van han duskuntataJon tiJavuud n
verran louhetta. Pysakointilaitoks n
alin taso ijaits lahes 40 m maanpinnan alapnol Ila.
Pysikointilaitokseen j htaa kaksi
sisaankiiyntia. Lantin n si aankaynti sijaitse Lastcnlehd n pliiston
kupee sa. Keskustall sisiiiin- ja
lila ajor itti on Mann rh imillti n
ja Kal vankadun klilmanks ssa.
Uud n rampill myotii klHilltynlin 'n
Mann .rheiminticlta vas mmall
Kal vankadlill on sallittu.
Pysakointilaitoksesta on Sll r.
his 'iyht y kaLlJtasooll tavarataIon ko mtiikk. osastoll ja s n
a1apuolella sijaits vall yjihd- ja
I ktroniikkaosastoll . Kaivopihan
hissiyhteys palvel myos taV'Matalon
allkioloaikoj n 1I1kopliOl lIa. Stockmannin II rkkuosaston valmistuttua
loppusyksylla 2010 kayttoon tulee
uora, n ljan hissin yht ys II rkkuo astoon.
Tunn lin liintinen osa Rlioholal1dsta
pysiikointilaitokseen ja tockmannin
uut n hlloltopihaan on l1yt avattu
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Jatkasaarenlaiturista tehdlilin korkealllokkaincn kavelyalu . Laiturin
m renplloleinen r una on nykyin n
laituritaso, jolle j1itetii1i11 nykyisia pollar ita Ja no turin kiskoja. Katuj n
ajorndat, pyorliti t ja jaJkakaytavlit
paallyst Uian paaosin a faltilla.
Jitkasaarenlaiturin raknn ttulln
laitllriin rajautuvat kevy n \iikent n a1ue t pii1i.llyst taan harmaalla
graniittilaatalJa. R lInakivet ovat
punaista granllttia. Erotu kai tat ja
Iiik nn saarekke t kivctaiill T1oppaja nupllkiv yks !la.

Keskustan sisaanajoramppi Stockmannin uuteen pysakointilaitokseen sijaitsee Kalevankadun alkupaassa.

h nkiloauto- ja hlloltoliik nte II. kuorma- ja pak ttiautoa ja naiden projektiJl valmistuttua 2013.
Syksylla 2009 valmistuva huolt tun- lisaksi ai mmin to kmannin ja
n lin itainen 0 a Mann rh iminti 11 Makkaratalon parkkeihin SU1Jntau- Stockmann Q-Park ja Fortum ovat
alta Kluuviin tulec 01 maan vain tunut Liiknne. Pohjoi e planadin yht istyos a as ntane t parkkihalWn
hn Itoliikentc n kliyto sii. Valmis- ja Aleksanterinkadun valinen osa kuusi latallspaikkaa sahkoautoill ja
tulluaan k hdcn kilomt'Lrin mit- kay lykatlla ~l1mistull joulllksi 2010 ladattaville hybrideill .
tainen huolLolunn Ii on ill'! 'ingin ja AI('ksant 'rinkadlln ja Kaivokadlln
kaupungin ja tunn Jiin Iiittyvicn valin n osa Makkaratalon uudi ·tu kiinteistojen yhteinen hanke, joka
r---------------------------'------------kliynnistyi 2006 all! a.
Huoltotunnelin ja pysakoinliJaitok en valmistumin n mahdollistaa
Keskuskadun mlluttamiscn aih ittain oikcaksi kay lykaduksi, mika
lis1iii ycUnkcskuslan viihtyisyytUi ja
v tovoimaa. K skusGI-alu n yritysten tavarantoimitus- ja hlloltoajon
siirtyessa hlloltotulllleliin poi tuu
k kustan kadllilta arviolta noin 500
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Stockmannin maanalainen pysaki:iintihalli

Arkkitehtitoimisto
LaatioOy:n
havainnekuva
Stockmannin
pysakointihallista ja
huoltotunnelista.

Alhainen korkotaso, asuntojen hintojen vakiintuminen ja
vuokrien nousu. Yhtali:i on saanut monet nuoret siirtymaan
vuokralta omistusasuntoon. Kun sijoittajatkin ovat palanneet
kantakaupungin asuntomarkkinoille, on meilla valtava
kysynta 20-50m2 yksioista ja kaksioista.
Miki:ili omistat yksii:in tai kaksion talli:i alueella ja harkitset
myyntia: oikea aika on juuri nyt!
Soita Annalle ja Marialle ja sovi tapaaminen. Tapaaminen ei
velvoita mihinkaan, mutta saat luotettavan, perustellun hintaarvion ja tietoa siita kuinka juuri nyt kannattaa toimia.

Odotamme soittoasi!

Valmistamme Wahlmanin

TOHTORINHATUT JA
YLIOPPILASLAKIT

Maria Kuivinen

Anna Toppinen

KiAT
RElMAX"asunnonvahll'la
0445746727
mana.kulvinen@remax.fi

Oik kand. LKV
REiMAX asunnonvahltiiJa
050551 4115
anna.topplnen@remax.fi

Lippa ja hikinauha aitoa nahkaa.

Lakki 6O€,Iyyrat 13-30€

E.R. WAHLMAN OY

lEW[R

Avoinna ark. 10-17, la 10-14
1901
Sofiankatu 5,00170 Helsinki. Puh. (09) 634313, www.wahlman.fi
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RE/MAX Asuntopalvelut / Suomen Asuntopalvelut Oy LKV
Runeberginkatu 25, 00100 Helsinki
Y 2044327-1
Valityspalkkio esim. 3,85-4,88 % sis.alv.
.
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IKVAARINEN KIRJAKAUPPA AIKAKIRJAT

OSTAMME KIRJOJA
UNIONINKATU 45, 00170 HELSINKI
PUH. 040 1848880
AVOINNA MA·PE 11·18, LA 10-15
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HinUlihi" sisdltyy lennot, vetol, majoitus ja

QQmiaiflen. pQfielumokSumtm 14f

NETISTA ONLINE:
LENNOr, AUTOr, HOTELLIT

Puh. 09-68412444

Muotoilija Samuli Naamanka hyOdynsi Stockmannin pysakointihalliin johtavan rampin julksivutaiteessa
graafista betonia. Muotokieleen on vaikuttanut vanhat valokuvat Stockmannin kierreportaista.

I<asarmikatu 34 "Ielsinki

www.citymatkat.fi

Maatuvaa muotoilua
ja graafista betonia
Muotoilija Samuli
Naamangan kad njaIki
nakyy Stockmannin
uuden autoparkin
rampis a ja Piiroinen
Oy:ll uunnitellussa
ekologis a Compo tuoli sa.

Ekologis n suunnitt luun panostava Naamanka koro taa suunnitt lijan va tuuta mat riaal ja
vaLittaes a. "Ekologisina huon kaJuina kaupattavat tuott t ovat
us in polt ttavia tai ki rrat ttavia,
mutta harvoin maatuvia, Vastaavissa
tuott is a myos tuot k tjun tulisi
olla koJogin n. Jos raaka-ain ita
raabataan Kiinan ja t10m n valia.
tuott n kologisuus men Wili
merkitystaan."

uomalais lIa
muotoiJlllla Oil hyva main ja !lost
maaiJmaJla. a1lon harjalla kulk
myos t IIis n muotoilun moni saaja amuIi aamanka, jonka Sll1l1lniltcl rna graafin n b tonitaid t S
palja t lliin Ka1 vankadun alussa
ijaits van to kmannin pysakointihallin ramppiiJ .

Compos-tuoli yntyi kolmen yrityks n yht istyona. Tarkoituks na
oli Juoda ullsi materiaali, josta voisi
tehda kolmiul tteisia purist huon kaluja, joita on t hty aikai I:'mmin
muovista ja lasikuidusta.
P Ilava ta valmist ttu istuin a
on mu via p hmamp~ia, rg nimis mpi istua ja tuntuu k k tta ssa
lampimalta. Tllolit ovat ru k ita,
mutta Naamangan mukaan varjay kok .iluja lu I1nonvar illli on jo
t hty. "MustalJa 01 mm kok ill t
ja s aattaa t imia, mutta ong Ima
on -una, tta lu nnollvareja hyodyntaval varjaamot ovat pi rna ja staas
nostaa tuott n hinla ...

Naamangan ja parkkihallin suunnittl'lu,ta vastallnc II arkkit hti
P kka Laation yhtcistyo alk i kaksi
VtIotta sitt n. Laatio halll'i Naamangan sllullnitt<.>1 van to kmannin
p slikoinlihallin ullallkk n jlllkisell taid t oks n. llistorial1isia ja
arkkitl?htoonisia viitt Wi mp~iristo
taid teok iinsa [oimiva aamanka
nosti St kmannin muotoki I slii
siin k:i IT porlaal. Parma t niJan
raafin n B t ni-t kniikalJa valmi tamissa I m nt is a avautuu
vanhoi ta valokuvista loytynyt nakyrna ki rr portaisiin, jota aamanka
abstrahoi ja j hon han hcfj t Ii ri
prsp ktiivikulmia. B tonin aavi tuks n vihr aan vivahtava v3.ri vlittaa
s kin tavarataloon.
"Julkiset veistokset ivat saa hypata silmill • vaan nLiden pitfui tuk a

Samuli Naamangan Compos Lobby
-tuolia valmistaa Piiroinen Oy.
01 mas a 1 Vila 1<flUpUI kikuvaa, Toisaalta voimakkaalh t ks lIa voidaan
k ta ympari to yht n. 'to 'kmannin rampin kohdalla minua vihatti
ajatu 'simi, ttl~ ihmi I voivat ajaa
taid t ksn lapi pyslikointihalliill",
Naamanka kcrtoo.
Arkkitehtien kanssa yhteislyotli
t k va aamanka kulsllu toitalin
arkkit htlluria palv levaksi muotoiluk i, jota han i t P Ikli ta~in
muodon vlloksi. Esim rkiksi tlloli
i a oil. [ Ikka objekti. vaan n
tiiytyy tlUVitta at i mia myos 0 an
uurta massaa, joka palv I arkkit hli n luomaa ti1aa. PUr in n :Il
uunnit lIun omp ·-tuolin k hdalla rikoisuus n nn nkaytt~imatOn
mat riaali. Tay in maatuvan Compo -tuolin istuinosa on Suome 'sa vilj llysta p Ilava ta ja mais isok rista
polym roitu luollilOnkuitua, Tuolin
n1l'lko on valmist ttu kromatu ta t riisputk ta, joka voidaan hyodyntaa
uud Ll en ruostumattoman t I'm n
valmistuk ssa.

Ensimmaiset ompos-tuolit ki rtavat parhaillaan kuvauksi sa ympari
maailmaa ja niid n kaupallin n tuotanto aJoit taan lokuussa. Naaman:lIa n tarkoitus
galla ja Piiroin n
tuoda s uraavill HabitaT -m ssuilI kokonain n purist huon kaJusarja. Naamanka on kiinno tunut myos
pi n mpien isu tus I m nttien
suunnitt lusta samasta purist rnateriaaJjsta. mutta n proj ktit kuuluvat
tul vaisuut n.

UUSI PALVELUPISTE
Taflinnan Kaubamajan
81-Gaffer/assa, missa voit tehda
liihtoselvityksen va/milksi.
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my nti lindallne fi tal 0 00
(1,64 elpuhelu + pvmlmpm)

KULJETUSPALVELU Taffinnassa
Linnaha/iin satamasta Vlru Keskukseen 2 euroa

