Kaikissa pysäköintilaitoksissa tavoitteena on
ollut persoonallinen ilme, jonka lähtökohtana
alueella aiemmin sijainneet suuret lieriömäiset
öljysäiliöt. Pyöreä muoto toimii hyvin rationaalisena pysäköintitalona, kun pysäköintitasot on
ratkaistu jatkuvana nousevana luiskana. Halleissa 1–4 on käytetty myös voimakkaita värejä
luomaan rakennuksia yksilöivää identiteettiä.
Kruunuparkki 5 on edellisistä poiketen toiminnallinen hybridi eli eri toimintojen yhdistelmä; suurin osa rakennusta toimii asukkaiden
lähipysäköintipaikkoina, mutta rakennuksessa
on myös koko Kruunuvuorenrannan asukkaita palveleva asukastila sekä kierrätystila.
Rakennuksen vieressä, korkean kallioisen mäen
päällä on asukkaiden yhteinen virkistysalue
Saaristofregatinpuisto. Koska reitti alhaalta
kadulta ylös puistoon olisi muuten hankala,
on rakennuksen kautta järjestetty julkinen
kulkuyhteys puistoon. Rakennuksen hissillä
noustaan ylös sillalle, jota pitkin päästään
helposti ja esteettömästi puistoon.
Toiminnot
Asukastila on aihio, jonka huoneet voivat jatkossa muuntua asukkaiden toiveiden mukaan.
Nyt tiloihin on sijoitettu juhlatila keittiöineen
ja terasseineen, kuntosali sekä verstas. Juhlatilassa voidaan järjestää niin Kruunuvuorenrannan yhteisöllisiä tapahtumina kuin yksityisiä
synttärijuhlia, yhtiökokouksia tai näyttelyitäkin. Verstaalla on mahdollista tehdä monenlaista pientä askartelua, joka yleensä kotioloissa
on vaikeaa; ompelua, puu- ja metallitöitä, pol-
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Vuoden 2018 lopulla valmistunut Kruunuparkki 5 jatkaa spiraalimaisten pysäköintilaitosten sarjaa Kruunuvuorenrannan
uudella asuinalueella. Kruunuparkit 1-4 valmistuivat 2015–2016.

kupyörän kunnostusta, taide- grafiikka- ja
keramiikkatöitä jne.
Kuntosalissa on kuntoilulaitteiden lisäksi
pieni jumppa- ja voimistelutila.
Pysäköinnissä on varauduttu sähköautojen lisääntymiseen latausmahdollisuuksilla.
Lisäksi hallissa on useita liikuntaesteisille
varattuja autopaikkoja. Autopaikan haltijoille
on pysäköintilaitoksen alatasolla myös auton
pesupiste. Kierrätystilaan lähialueen asukkaat
voivat tuoda ne kotitalousjätteet, joita taloyhtiöiden putkikeräysjärjestelmään ei saa laittaa.

Arkkitehtuuri
Kruunuparkki 5:n arkkitehtuuri lähtee pysäköintiratkaisun spiraalimuodosta. Sekä maantasossa sijaitseva kierrätystila, että ylimmässä
kerroksessa sijaitseva asukastila on yhdistetty
osaksi kiertyvää muotoa. 5. kerroksen rakennusmassa jatkuu siltana viereisen kallion laelle.
Rakennuksen julkisivussa tavoiteltiin läpikuultavaa verhomaista pintaa, jonka ilme muuttuu
valaistusolosuhteiden mukaan. Rei’itetystä ja
taitellusta alumiinista valmistettu julkisivu
muodostaa päivällä selvän pinnan rakennuk-
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Kruunuparkki 5
Koirasaarentie 48, 00590 Helsinki
Kokonaisala: pysäköinti 7223 kem2 +
asukastilat 496 kem2 = 7 719 kem2
Rakennuttaja: Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit NRT Oy
Pohjatutkimus: Sipti Infra Oy
Rakennesuunnittelija: Insinööritoimisto SRT Oy
Rakennuttajakonsultti: Jones Lang LaSalle
Finland Oy
LVIS-suunnittelija: Suomen Talokeskus Oy
Paloturvallisuuussuunnittelu: Paloässät Oy
KVR-urakoitsija: Fira Oy
Maanrakennusurakoitsija: Maanrakennus T.
Kronvall
Rakennusurakoitsija: Fira Oy
Elementtiasennus: Asennuspojat LK Oy
Elementtitoimittaja: Betonimestarit Oy
LVI-urakoitsija: Rauno Saari Oy
Sähköurakoitsija: ES-Projektit Oy

1

Kruunuparkki 5:n sijainti Kruunuvuorenrannassa.

2,3 Iltavalaistuksessa rakennuksen säteittäiset led-putket luovat talolle persoonallisen ilmeen.Sisäänkäynnin
yläpuolella olevan valotikkuteoksen idea tuli myös
valaisinten säteittäisyydestä.
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Kruunuparkki 5 Koirasaarentieltä.

5

Saaristofregatinpuistosta nähtynä pysäköintilaitos

vaikuttaa matalalta.
6

Pysäköintilaitoksessa betonipinnat ja opaste-

grafiikka ovat pääosassa.

sen ympärille peittäen autot ja rakennusrungon. Pimeän aikaan julkisivu muuttuu lähes
aineettomaksi ja säteittäiset valaisimet luovat
rakennukselle uudenlaisen ilmeen.
Rakennuksen sisällä betonipinnat ja
kantava runko on jätetty reilusti näkyviin.
Pysäköintilaitoksen osuudella lähes kaikki
näkyvä on kantavaa teräsbetonirunkoa. Myös
asukastilaan haluttiin tuoda rentoa ja karheaa
tunnelmaa jättämällä teräshierretyt betonielementtipinnat seinissä ja muottipintaiset palkit
katoissa näkyviin. Paikallavalettu betonilattia
on kevyesti hiottu ja pinta käsitelty kovetinaineella, joka estää lian ja kosteuden pääsyn betoniin (Lithurin Hard + Seal). Yhdessä värikkäiden
kalusteiden ja seinäpintojen kanssa kokonaisuudella tavoitellaan asukastilatoimintaan
sopivaa kestävää, mutta samalla luonteikasta
ja viihtyisää ilmettä.
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Runkojärjestelmä ja rakenteista
Fira Oy on aiemmin toteuttanut Kruunuvuoren alueelle neljä kappaletta pyöreitä
pysäköintilaitoksia vuonna 2015-2016. Tässä
viidennessä pysäköintilaitoksessa on käytetty
samaa teknistä konseptia pysäköintirakennuksen osalta.
Rungon kantavina pystyrakenteina ovat
ulkolinjalla suorakaiteen muotoiset teräsbetonielementtipilarit ja sisäympyrän puolella
seinämäisistä betonielementeistä valmistettava
ympyrän muotoinen rengaskehä. Rakennus
on pääosin jäykistetty rakennuksen keskellä
olevalla rengaskehärakenteella. Tasojen kiertymän estämiseksi rakennuksen ulkokehälle
tehdään ympyränkaaren suuntaiset seinät
porrashuoneiden kohdille. Pilarit kiinnitetään perustuksiin peruspultein. Tasot ovat
massiivisia betonirakenteita ja ne tehdään
elementtipalkeista, propelli- ja kuorilaatoista
ja paikallavalubetonista. Nämä muodostavat
täydellisen liittorakenteen.
Tasojen vedenpitävyys saavutetaan rakenteellisesti siten, että rakenne on puristettu
molempiin suuntiin. Puristusjännitys palkin
suuntaan saavutetaan tukemalla palkit valunaikana. Pintavalun kovettumisen jälkeen
tuennat poistetaan, jolloin rakenne painuu
alaspäin jääden lopulta puristetuksi. Lisäksi
palkkien esijännitys edesauttaa puristusjännityksen muodostumista. Laattojen suunnassa

rakenne saadaan puristetuksi esijännitettyjen
kuorilaattojen avulla. Kuorilaatat mitoitetaan
siten, että rakenteen kentässä rakenne pysyy
pitkäaikaiskuormilla puristettuna. Tukialueella
kuorilaattojen jännevoima aiheuttaa laatan
päähän ylöspäin suuntautuvan kiertymän ja
tämä kulmakiertymä synnyttää puristusjännityksen rakenteeseen myös kuorilaattojen
tukialueelle.
Tasot kallistavat sisäkehän suuntaan.
Tämän lisäksi nousevat tasot kallistavat tasojen
kulkusuuntaan. Näin ollen rakennuksen tasot
ovat kahteen suuntaan kallistettuja, jolloin
hallittu vedenpoisto tasolta voidaan helposti
järjestää. Rakennuksen jäykistysjärjestelmässä
on suunnitteluratkaisuilla huomioitu se, että
tasoihin ei pääse muodostumaan pakkovoimia,
jotka estäisivät betonirakenteen kutistumisesta
ja virumisesta aiheutuvat muodonmuutokset.
Näitä keinoja ovat seuraavat:
• Rakennuksen pääasiallinen jäykistys tapahtuu rakennuksen keskellä olevan rengaskehän avulla.
• Reunapilarit ja ulkokehän jäykistysseinät
ovat säteen suunnassa mahdollisimman
hoikat. Näin kutistuma tapahtuu rengaskehää kohti ja reunalinjat pääsevät seuraamaan mukana.
• Porrashuoneet irrotetaan varsinaisesta
pysäköintitalon rungosta.
• Rakennuksen yläosaan rakennettava asu-
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7

Asukastilan ilmeeseen haluttiin tuoda karheaa

autohallitunnelmaa, jota värit, kalusteet ja matot
pehmentävät.
8

Asukastilalta Saaristofregatinpuistoon johtava

silta.
9

1. kerros

10 2. kerros
11 5. kerros

kastilarakennus on rakenteellisesti irti
pysäköintitalon runkorakenteesta.
Rakennuksen pyöreän muodon vuoksi sisäkehän nousu on jyrkempi kuin nousu ulkokehällä. Tämä kaltevuusero aiheuttaa sen, että

9

Liikuntasaumat
Paikoitustalon runko on yhtä liikuntasauma-aluetta. Rakenteiden kutistumat ja virumat
sekä kylmän rakennuksen lämpöliikkeet on
hoidettu siten, että rakenne pääsee ”kutistumaan” jäykkää keskiympyrää kohti. Rakenteen
toimivuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää,
että ulkokehällä olevat porrashuoneet ja asukastilan rakenteet on irrotettu varsinaisista
pysäköintitalon runkorakenteista, jotta lämpöliikkeet pääsevät vapaasti tapahtumaan.
Yksinkertaistettuna rakenne toimii siten, että
talvella rakennuksen halkaisija on pienempi
kuin lämpimään aikaan kesällä.
Asukastilan rakenteet
Pysäköintirakennuksen yhteyteen on rakennettu asukastila. Asukastila on toteutettu
omana siltarakenteena. Tämä siltarakenne
tukeutuu pysäköintitalon puoleisessa päädyssä
17 metriä korkeaan betonielementtiseinään.
Kuten edellisessä kappaleessa kerrottiin, tämän
korkean betonielementtiseinän tulee olla irti
varsinaista pysäköintitalon rungosta. Seinä on
toteutettu kapeilla ja korkeilla ”kääntökivillä”
siten, että joka toisen liitoksen paikka on eri korkeudella. Elementtien liitoksessa viereinen ehyt
elementti jäykistää liitoksen. Näin elementtiratkaisulla on pystytty toteuttamaan jäykkä
kantava seinärakenne. Tämä seinärakenne
hoitaa myös palo-osastoinnin asukastilan ja
pysäköintitalon välillä.
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palkkien välisten tasojen tulee olla ”propellin”
mallisia. Mitä lähempänä sisäkehää ollaan, niin
sitä voimakkaampi tämä ilmiö on. Nyt tämä
on huomioitu siten, että lähimpänä sisäkehää
oleva laattaelementti on tehty tasoja mukailevan ”propellin” malliseksi.
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12 Siltarakenteen toinen pää tukeutuu kallion varaan
valettuihin perustuksiin. Sillan kantavat vaakarakenteet on toteutettu tavanomaisilla betonielementtirakenteilla eli jännebetonipalkeilla ja ontelolaatoilla. Asukastilan yhteyteen on rakennettu pääosin teräsrakenteinen
yhdyssilta. Tämä yhdyssilta tukeutuu toiselta sivulta
asukastilan siltarakenteeseen ja toiselta sivulta 46
metriä pitkään teräksiseen ristikkorakenteeseen
16 Kruunuparkki 1. Kruunuparkkien 1-4 julkisivuvalaistus on toteutettu välipohjan kohdalla kulkevalla
led-nauhalla. Valaistus on ohjelmoitavissa vapaasti
niin, että julkisivuun voidaan aikaansaada esimerkiksi
liikkuvia kirkkaampia tai himmeämpiä valovyöhykkeitä.
17 Kruunuparkki 2

12

18 Kruunuparkki 3. Kruunuparkeissa 1-4 käytettiin
voimakkaita rakennuksia persovoivia värejä. Väreihin
saatiin vaihtelua käyttämällä eri sävyjä pystysäleen
eri puolilla.

14 Kruunuparkki 5:n julkisivu pohjoiseen

TONTINRAJA

LEIKKAUSKOHTA VAIHTUU

13 Kruunuparkki 5:n julkisivu etelään

YP4
YP2
EI60

EI60

+21,900

YP3

US3

220
2 780

ASUKASTILA

AP2

KUNTOSALI.
740

2 780
220

VP1

VP1

NTA
ANPI
A MA
VANH

220

2 780

220

VP1

LOUHINTA

220
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2 780

220

2 780
220
2 780
220
2 780

TONTINRAJA

VP1

220

2 780
+5,030

VP2

VS5
VP1
+18,320

US7

KOIRASAARENTIE

VS3

+4,820
220

AJORATA

VIHERKAISTA

KISKOALUE

VIHERKAISTA

AJORATA

PYÖRÄTIE

JALKAKÄYTÄVÄ

TÄYTTÖMAATA

VANHA MAANPINTA

+2,560
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US6

IV-KH

3 100

260

2 780

260

+21,800

480

15 Kruunuparkki 5:n leikkaus

1 800

VS7
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Johan Mether
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Parking structure with a residents’
community room and recycling facilities
There are five parking structures of a spiral type
in the new residential area of Kruunuvuorenranta in Helsinki. Unlike the others, the newest
of them, Kruunuparkki 5, is a hybrid structure,
i.e., a combination of activities. The majority
of the structure is reserved for the residents’
access parking. In addition, the top floor of
the structure contains a residents’ community
room, and there is also a recycling facility on
the ground level.
A public passage runs through the car park
building to the recreational park area on top
of the adjacent high, rocky hill. A lift inside
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the building runs up to a bridge which leads
to the park.
The appearance of the translucent, curtainlike surface of the building’s aluminium façade
changes according to lighting conditions. Concrete surfaces and the load-bearing frame are
boldly visible inside the parking structure. Colourful furniture and fixtures give the residents’
community room a lively atmosphere.
The load-bearing vertical structures of the
frame consist of rectangular precast reinforced
concrete beams on the outer perimeter, while
the inner circle is a circular ring sphere built
of precast panels similar to wall panels. The
stiffening of the building has primarily been
implemented with the ring sphere structure in

the centre of the building. In order to prevent the
decks from twisting toward the outer perimeter
of the building, walls running parallel with the
arc of the circle have been built by the staircases.
The decks are massive concrete structures consisting of precast beams, thin shell slabs, as well
as cast-in-situ structures. Together they form
a complete composite structure.
The residents’ community room has been
built as a separate bridge structure. It is supported at the end facing the car park onto the
17-metre high precast concrete wall, while the
other end rests on foundations cast on rock.
The load-bearing horizontal structures of the
bridge are prestressed concrete beams and
hollow-core slabs.
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