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HIENOT. Vanhat julkisivujen koristelistat entisöidään ja julkisivu rapataan. Vas. Pasi Ranta Vakka-Suomen Rappauspalvelu Oy:stä ja Timo Järvi Kiinteistömaalaus P. Järvinen Oy:stä.

Kurjenlinnassa entisöidään
sata vuotta vanhaa julkisivutaidetta
Turun Kurjenlinnan alue alkoi
rakentua 1800-luvun lopulla,
kun nykyisten Kaskentien ja
Uudenmaantien väliselle alueelle perustettiin kunnallinen
köyhäintalo, jossa vähävaraiset ihmiset tekivät saamansa
elatusavun vastineeksi maataloustöitä. 2000-luvun alkupuolelle saakka Kurjenlinnassa toimi Turun kaupungin
hoivasairaala. Ensi vuoden aikana alueen vanha päärakennus saa jälleen uuden elämän
ja uudet asukkaat. Turkulainen Vuokrakartio Oy kunnostaa rakennukseen vuokraasuntoja ja toimistotiloja yri-

tyksille.
Yli sata vuotta vanhan
Kurjenlinnan julkisivusta tulee uuden rappauksen myötä
erityisen näyttävä.
-Hienon rakennuksen rappaus on kestänyt sata vuotta
ja nyt rappaus uusitaan perinteisellä kolmikerrosrappauksella, sanoo Timo Järvi julkisivujen saneeraamiseen erikoistuneesta Kiinteistömaalaus P. Järvinen Oy:stä.
-Turun seudulla ei taida tällä hetkellä olla toista näin vaativaa rappauskohdetta. Työ
on poikkeuksellisen mittava
ja työläs. Vanha rappaus pii-

kataan pois ja hienot vanhat
koristelistat uusitaan. Vanhan
rappauksen purun jälkeen alkuperäiset punatiiliseinät pestään ja alustan vauriot korjataan. Rappauksia tulee julkisivuun perinteiseen tapaan kolme kerrosta. Kolmannen kerroksen päälle tulee kalkkisementtimaali, Timo Järvi sanoo.
Vaativa rappaustyö tehdään yhteistyössä Vakka-Suomen Rappauspalvelu Oy:n
kanssa. Yritykset ovat aikaisemmin tehneet yhteistyötä
myös mm. eduskuntatalon ja
Koski TL:n kirkon julkisivu-

KURJENLINNA

Seuraamme
juttusarjassa
Kurjenlinnan alueen
rakennusvaiheita.
jen saneerauksissa.
-Tällä tavoin perinteiseen
tapaan tehdyn rakennuksen
seinät hengittävät sisältä ulos
eivätkä homehdu. Massiivitiilirakenteessa ei ole lainkaan

kostuvia villoja tai juurikaan
muovia, sanoo Vuokrakartio
Oy:n toimitusjohtaja Niko
Lappalainen.
Yhteistyö
museoväen
kanssa on ollut tiivistä korjauksen suunnitteluvaiheessa ja
rakentamisen ammattilaiset
ovat saaneet perehtyä rakennushistoriaan ja sadan vuoden takaiseen julkisivutaiteeseen. Vanhaa on onnistuneesti kunnioitettu myös asuntojen sisustuksessa. Pienimmissäkin asunnoissa huonekorkeus on yli kolme metriä ja vanhat kattopalkit sekä holvatut ikkunasyvennykset luovat

tunnelmaa. Alkuperäiset punatiilet ovat näkyvissä asunnoissa. Materiaaleissa ja yksityiskohdissa ei ole säästelty.
Niko Lappalaisen mukaan tavoitteena on antaa rakennukselle lisää hyvää elinaikaa vä-

Kurjenlinnan
vuokra-asuntojen huonekorkeus on yli kolme metriä.
Vas. Pasi Ranta Vakka-Suomen Rappauspalvelu Oy:stä,
Niko Lappalainen Vuokrakartio Oy:stä ja Timo Järvi Kiinteistömaalaus P. Järvinen
Oy:stä.
AVARUUTTA.

