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Helsingin Toimitilojen omistama Kinaporin vanhusten palvelukeskus peruskorjataan.
Samassa yhteydessä uusitaan samaan kiinteistökokonaisuuteen kuuluva Helsingin
Palveluasuntojen omistama palvelutalo. Käyttäjät siirtyvät molemmista taloista
väistötiloihin 7.12.2010 mennessä, minkä jälkeen rakentajat pääsevät töihin.

Tilaavain

Kinaporin palvelukeskuksen ravintolatilat uusiutuvat peruskorjauksen yhteydessä. Kuvassa
näkyvä vino lasikatto puretaan. Uusi suora lasiseinä ja ulkoterassi antavat mahdollisuuden
kehittää tilankäyttöä ja toimintaa.

Peruskorjaushankkeessa uusitaan rakennusten sisätiloja ja teknisiä järjestelmiä
nykyvaatimuksia vastaaviksi. Palvelukeskuksen puolella uusitaan alkujaan
työntekijöiden asunnoiksi rakennettuja tiloja nykyaikaisiksi vanhusten ryhmäkodeiksi,
jotka ovat toiminnallisesti yhteydessä palvelutaloon, ja kehitetään mm. keittiö,
ravintola ja kuntosalitoimintoja uusiin paikkoihin. Palvelukeskuksen puolella uusitaan
myös talon kiinteistötekniset järjestelmät. Esteettömyys tuodaan korjauksissa osaksi
rakennusten toimivuutta niin hyvin kuin se on mahdollista.
 Vaikka Kinaporinkatu 7 ja 9 ovat kaksi erillistä kiinteistöä, on todettu järkevimmäksi
korjata nämä vuonna 1985 valmistuneet rakennukset yhtenä hankkeena.
Toiminnallisesti rakennukset ovat monella tapaa kuitenkin yksi kokonaisuus, toteaa
omistajayhtiöiden puolesta rakennuttamista vetäjä projektinjohtaja Pekka Pussinen
HKR Rakennuttajasta.
 Palvelutalossa uusitaan ja suurennetaan kylpyhuoneet. Siksi siellä
rakennusteknisten töiden osuus on suurempi kuin palvelukeskuksessa, jossa työn
painopiste on kiinteistötekniikan uusimisessa. Kummassakin talossa työt pysyvät
pääosin sisäpuolella eikä niissä juurikaan kajota kantaviin rakenteisiin. Ulkopuolella
uusitaan elementtisaumoja. Palvelukeskuksen ja palvelutalon katoille tulee uutta IV
konehuonetilaa sekä uutta sauna ja oleskelutilaa, Pussinen kertoo.

Vaikka työmaa pysyy pääosin
rakennusten sisällä, vaikuttaa se
joulukuun 2010 ja huhtikuun
lopun 2012 välisenä aikana myös
lähialueella liikkumiseen. Kun

rakennusten tonteilla ei ole tilaa,
joutuvat rakentajat vuokraamaan
Kinaporinkadulta tilaa omiin
tarpeisiinsa. Hämeentieltä
Kinaporinkadulle menevä suora
kävelyyhteys katkeaa myös työn
ajaksi, mutta sen tarvetta
vähentää tietysti olennaisesti
palvelukeskuksen siirtyminen
Käenkuja 1 B:hen työn ajaksi.
Turvallisuutta ja esteettömyyttä lisää

Sekä palvelukeskuksen että
palvelutalon peruskorjaus on
selkeästi laatutasoa kohottava.
Talotekniikan puolella uusitaan
mm. ilmanvaihto vesi ja viemäri
sekä sähköjärjestelmät sekä
rakennetaan uusi, koko kiinteistön
kattava sprinklerijärjestelmä.
Palvelukeskuksen puolella
yhteiskäytössä olevien tilojen
viihtyisyyttä lisätään
jäähdytyksellä. Kiinteistö liitetään
Helsingin Energian
kaukojäähdytysverkostoon.
Esteettömyys tuodaan vahvasti
osaksi kiinteistöjä poistamalla siellä
nyt olevia kulkemisen esteitä.
Monipuolinen harrastustoiminta voi jatkua Kinaporin
Myös tilojen käyttökelpoisuutta
palvelukeskuksessa taas huhtikuun 2012 jälkeen, kun
parannetaan remontin myötä mm. kiinteistön peruskorjaus päättyy. Palvelukeskus toimii
järjestämällä toimintoja käyttäjien töiden ajan osoitteessa Käenkuja 1 B.
toiveiden mukaan. Tilamuutoksissa ja esteettömyyden lisäämisessä tehdään
muutoksia lähinnä eikantaviin rakenteisiin, mutta työhön kuuluu jonkin verran myös
esimerkiksi oviaukkojen suurentamisia.
 Palvelukeskukseen tulevat ryhmäkoditkin pystytään rakentamaan ilman isoja
muutoksia kantavissa rakenteissa. Suunnittelussa perustana on ollut jo aiemmin
asuinkäytössä olleen tilan käytön miettiminen uudelleen nykyaikaisen
vanhuspalvelun näkökulmasta. Käyttäjät eli sosiaaliviraston edustajat ovat olleet
tiiviisti mukana suunnittelussa, Pekka Pussinen sanoo.
Tilojen asiakaskäyttäjien ja henkilökunnan turvallisuutta lisätään tuomalla
kiinteistöön nykyaikaista turvatekniikkaa. Kohteen toimivuutta parannetaan mm.
hoitajakutsu, henkilöturva, kulunvalvonta ja infojärjestelmillä. Yhteistiloihin tulee
lisäksi mm. induktiosilmukat huonokuuloisten vastaanottimia varten.
Palvelukeskuksen puolella näkyvimmät muutokset liittyvät ravintola ja
kuntosalitoimintoihin. Kuntosalille tulee uudet tilat, kun pohjakerroksen
kiinteistönhoito ja varastotiloja siirretään muualle. Toisen kerroksen keittiö
ajanmukaistetaan ja ruokasalin vino lasikatto sekä ruokasalin viereinen kasvitila
puretaan. Ruokasaliin tulee pystysuora lasiseinä ja katto uusitaan. Kasvitilan tilalle
tulee markiisilla varustettu avoterassi. Lisäksi toiseen kerrokseen tulee mm. uutta
neuvottelutilaa ja selkeästi erillinen tila keramiikkauuneille.
Esimerkiksi juhlasali säilyy pääosin nykyisellään, tosin sen tekniikkaa parannetaan.
Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan uudet invaWC:t ja infopisteen sijainti siirtyy.
Kolmannessa kerroksessa mm. kunnostetaan ja muutetaan esteettömiksi siellä olevat
WCtilat. Neljännessä kerroksessa nykyiset sosiaalitilat puretaan ja niiden tilalle tulee
kerhotiloja.

Kinaporin palvelukeskuksen ja palvelutalon korjaaminen sulkee talot normaalikäytöltä 16
kuukaudeksi vuoden 2010 lopussa. Rakennusten ulkopintoihin työssä ei juuri kosketa. Työ
vaikuttaa kuitenkin Kinaporinkadulla liikkumiseen, sillä osa kadusta joudutaan ottamaan
työmaan käyttöön. Tonteilla ei ole riittävästi rakentajien tarvitsemaa tilaa.

Perusparannuksen yhteydessä tehdään myös täysin uutta tilaa palvelukeskuksen
kuudenteen kerrokseen. Uusi saunaosasto ja uusi laajennettu ja lasitettu terassi
sijoittuvat nykyisen palvelukeskusrakennuksen 6. kerrokseen. Vesikaton harjaa
korotetaan työn yhteydessä ja harjalinjalle sijoitetaan uusi IVkanavatila.
Urakoitsijat valitaan pian

Helsingin Toimitilat ja Helsingin Palveluasunnot valitsivat rakennuttajakonsultikseen
HKR Rakennuttajan, joka on kilpailuttanut niin työn suunnittelijat kuin
urakoitsijatkin. Pää ja arkkitehtisuunnittelijaksi sekä piha ja vihersuunnittelijaksi
kiinteistöyhtiöt valitsivat Ympäristösuunnittelu OK:n. Rakennesuunnittelun on tehnyt
AInsinöörit Suunnittelu Oy, LVIsuunnittelun Insinööritoimisto Leo Maaskola,
sähkösuunnittelun Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy ja sprinklersuunnittelun
Westsiblings Oy. Keittiösuunnittelusta vastaa HKRArk.

Itse rakennustyöt tehdään tilaajan suunnitelmilla. Urakkakyselyt on jo tehty ja
kiinteistöyhtiöiden hallitukset tekevät päätöksensä urakoitsijoista lokakuussa. Kun
kyseessä on julkinen hankinta, voidaan urakkasopimukset tehdä vasta
oikaisuvaatimusajan jälkeen marraskuussa. Töitä päästään aloittamaan joulukuussa.
Korjaustöille on varattu aikaa 16 kuukautta eli valmista on huhtikuun 2012 loppuun
mennessä.
Lue korjaustyöstä lisää
Lue Kinaporin palvelukeskuksesta lisää
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