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KLAUS NURMI

Kauniainen painii kalliin
ta loremonttinsa kanssa
HALLtl{tO Korjata vai pu rkaa kaupu ng intalo? Tarvitaan a i kal isfi .

Kumpaa suosittelet -
kau pungintalon korjausta
vai purkua?
wwwJarimyh.fi

korjaukset halutaan tehdii.
Esimerkiksi ulkoseinien tii-

veys kohenisi uusimalla jul-
kisivut, mikiimaksaa 1,2 mil-
joonaa euroa. Uusimisessa
tiilimuuratut seiniit puretaan
ja tilalle muurataan uudet
seiniit.

Remontilla halutaan pa-
rantaa tydoloja ja sisiiilmaa,
lisiitii liimmdneristystii sekti
saada kosteustekniset seikat
hallintaan. Huonon sisiiil-
man takia joistakin tytitilois-
ta ovat tyiintekijet siirtyneet
muualle.
-Yksittiiisiii vauriokohtia

on, mutta hometta ei raken-
nuksesta ole havaittu, Harju
selvftaa.

Korjattavaa riittiiii mytis
katossa ja ikkunoissa Suun-
niteknien mukaan piiiisi-
siiiinkiiyntikin uusitaan es-
teettiimiiksi ja sen yhteyteen
tehdiiiin hissi.

Yhteni vaihtoehtona esillii
on ollut jopa koko kaupqn-
gintalon purkaminen. Harju
ei siihen muuten ota kantaa,
mutta huomauttaa valtuus-
ton piiiittiineen, ettii talo sa-
neerataan.

Kaupungintalon korjaussuunnitelmat sisehiivit julkisivunkin uusimisen.Iiiliseiniit purettaisiin ja uudet muurat-
taisiin tilalle.

KLAUS NURMI
klaus.nurmiEmedia.fi

Kohonneet kustannukset
saivat Kauniaisten paaftajat
ottamaan aikalisiin kaupun-
gintalon peruskorjauksessa.

Kaupunginvaltuusto on jo
piiiittiinyt saneerauksesta,
mutta kaupunginhallitus ha-
luaa vielti hankkeesta lisiisel-
vityksia.

Koriausten on mii?irii alkaa
ensi vuonna ja niihin on va-
rathr rahaa 3,7 miljoonaa eu-
roa, mutta kustannusarvio
on noussut jo noin 4,2 mi-
joonaan euroon.

IGuni aisten yhdyskuntatoi-
men johtaja Marianna Hariu
sanoo, etta monta asiaa on
vielii selvitettiivii ennen tOi-
den aloittamista.
-Meillii on muitakin isoja

hankkeita kutenVilla Breda ja
koulusaneerauksia. On mie-
dttava, onko kaupungintalon
korjausta mahdollista aloittaa
ensi vuonna, Harju sanoo.

Homettoei

rakennuksesto

ole hovoittu."

Pitkii5n vireill5 olleen sa-
neeraushankkeen kustan-
nukset eiviit Harjun mukaan
noin vain hypiihtele, vaan ne
riippuvat siitii, miten laajasti

IGksikenoksisessa kaupun-
gintalossa on tilaa runsaat
2600 kerrosneliiit?i.

Sildisel gltsana sglvitetiiiin
muun muassa kauounein-
talori tonttia kostevih i,i'ei-
sutirinitebnakiipailun tulo\-
sia |aliallinnon tilantarvetta.

Ktulungintalo seisoo yksin
isolla tontilla kaupungin kes-
kustassa. Tontille olisi mah-
dollista sij oittaa myOs liikera-
kennuksiaja asuntoja.

Kauniaisten tiedotussihtee-
ri Markus Iahnsson arvelee,
ettii kaupungin asiat hoitui-
sivat sellaisessakin raken-
nuskompleksissa, josta vain
osa olisi kaupungin kay6sse.

-Kaupungintalolla ei asi-
oida eniiii niin paljon kuin
aiemmin. Liihinnii tiiiillii
k?iydiiiin rakennuslupien ja
matkakorttien takia, Jahns-
sonkertoo.

Talossa on vuosien mittaan
tehty pienempiii korjauksi4
kuten tiivistetty seiniii, tehos-
tettu ilmanvaihtoa ja vaihdet-
tumattoja.

Massiivinen peruskorja-
us merkitsisi viiist<itilojen
hankkimista kaupunginta-
lon tydntekijiiille. Viiist0tilat
taffinaisiin t 10 tytinrekijiille
eri toimialoilla.

Kaupungintalo on raken-
nethr 1978 eikii sillii ole kult-
tuurihistoriallista arvoa.


