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Lähtökohdat
Helsingin Seurakuntayhtymä selvitytti 2008 hankesuunnitelmatasolla kortteli 720 tontin 23 täydennysrakentamismahdollisuuksia. Tontilla sijaitsi 2500 brm2 1972 rakennettu vanhainkotirakennus ja pieni päivittäistavarakauppa.
Tontille laadittiin viitesuunnitelma, jossa olemassaolevat rakennukset puretaan ja rakennetaan tilalle uudisrakennus,
jossa toisessa rakennuksessa on normaalia vuokra-asumista ja toisessa rakennuksessa nuorille pitkäaikaisasunnottomille suunnattua tuettua asumista. Lisäksi uudisrakennukseen sijoittuvat Meilahden seurakunnan sekä lähikaupan
tilat. Helsingin kaupunki laati toimiston viitesuunnitelman
pohjalta asemakaavamuutoksen.
Suunnitelma
Pohjaratkaisu perustuu kahteen – tontin kulmiin sijoitettavaan – noppamaiseen asuinmassaan, joita yhdistää yksikerroksinen pihaa rajaava yhdysosa. Ratkaisu sitoutuu
kaupunkikuvallisesti alueelle hyvin. Se tukee myös toiminnallisesti tontille kaavailtua monipuolista ja yhteisöllistä
käyttöä.
Kummassakin asuinrakennuksessa on viisi kerrosta. Rakennuksia yhdistää Tenholantien suuntainen yksikerroksinen
yhdysosa, johon sijoittuu yhteistiloja. Pysäköinti on ratkaistu
kellari- ja kansiratkaisuna, jossa hyödynnetään maaston
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korkeussuhteita – maaston noustessa noin kerroksen verran
Kiskontien suuntaan.
Tenholantien ja Kiskontien kulmaan on kaupunkikuvallisena eleenä hahmoteltu pieni sisäänkäyntiaukio. Tilat kivijalkakaupalle on sijoitettu Kiskontien puolelle. Pääsisäänkäynnit kauppaan ja alueellisesti käytettäviin yhteistiloihin
sijoittuvat Tenholantien puoleiselle julkisivulle.
Porrashuone A on varattu tuettuun asumiseen. Normaalikerrokseen sijoittuu seitsemän 35 – 55 m2 kokoista asuntoa.
Suunnitelmassa on pyritty välttämään laitosmaista vaikutelmaa, asunnot ja porrashuone ovat tilavia ja valoisia.
Porrashuone B on suunnitelmassa varattu vuokra-asumiseen. Normaalikerrokseen sijoittuu seitsemän 48 – 84 m2 kokoista asuntoa. Yksikerroksisessa siipiosassa on Meilahden
seurakunnan seurakuntakeskus. Yhteistila on mahdollista
jakaa kahteen erikseen käytettävään osaan. Tiloihin on
omat sisäänkäyntinsä ja eteisensä wc-tiloineen. Kokoontumistilojen korkeus on pääosin 3,2 m ja kaupan 3,0 metriä.
Kumpikin asuinrakennus on suunnitelmissa nähty selkeästi
rajautuvina rapattuina massoina. Parvekkeet on vedetty
rungon sisään. Siipi rakennusten välissä tarjoaa mahdollisuuden tehdä Tenholantien suuntaan mittakaavallisesti
miellyttävä julkisen tilan julkisivu, joka samalla sitoo asuinrakennukset kaupunkikuvallisella aiheella toisiinsa.
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Kiskontien maantasokerros – Paraistentien 2. kerros 1:300
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