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M i k a e l  S u n d m a n

P u h e e n j o h t a j a n  t e r v e h d y s

Tässä lehdessä paneudutaan kalkkiin ja 
kiveen, niitä koskevaan restaurointiteori-
aan ja -käytäntöön. Artikkelit perustuvat 
seuran lokakuussa 2003 järjestämään se-
minaariin. Ideana oli koota viimeisintä 
tietoa restaurointikokemuksista ja materi-
aalitutkimuksesta. Professori Vilhelm 
Helander on kalkkimaalauksen uranuur-
tajia Suomessa. Hän on kiteyttänyt koke-
muksensa laajaan artikkeliin. Maalarimes-
tari Päivi Karlsson on maamme parhaim-
pia kalkin käytön asiantuntijoita. Hänen 
kirjoitukseensa liittyy muistilistanomainen 
yhteenveto kalkin käyttöön liittyvistä nä-
kökohdista. Ne ovat peräisin luennon ha-
vainnemateriaalista. TkT Thorborg von 
Konow on varta vasten koonnut artikkelin 
kolmesta eri asiakokonaisuudesta: tiilen 
suolarapautumisesta, restauroinnissa käy-
tettävistä kalkkilaasteista ja vanhan beto-
nin koostumusta koskevista tutkimustu-
loksista. DI Pekka Korhonen käsittelee 
betonijulkisivujen korjaustekniikkaa. Gra-
niittijulkisivujen tutkimusta koskevan ar-
tikkelin ovat kirjoittaneet erikoistutkija 
Jukka Lahdensivu ja professori Matti 
Pentti. Marmorijulkisivujen tutkimusta 
puolestaan esittelee Museoviraston arkki-
tehti Martti Jokinen.
     Lähitulevaisuuden toiminnasta haluai-
sin poimia tärkeimmät tapahtumat:
     21.4. kysymme mitä on art deco ja 
onko sitä meillä. Pienimuotoisen seminaa-

rin puheenvuorot pitävät tutkija, arkkiteh-
ti Tommi Lindh, professori Riitta Nikula 
ja professori Simo Paavilainen. Tämän 
teoreettisen osan jälkeen kuljemme bussil-
la tutustumassa kohteisiin. Tilaisuus järjes-
tetään art deco -ympäristössä Balderin sa-
lissa, Aleksanterinkatu 12, klo 15.00.
     27.4. pidetään kevätkokous Elannon 
perinteikkäässä leipätehtaassa, jonka arkki-
tehtitoimisto Brunow & Maunula on 
muuttanut Taiteen taloksi. Talon esittely 
on pääasiana kokouksessa, joka alkaa klo 
17.00 osoitteessa Lintulahdenkatu 5. 
     22.5. järjestetään kevätekskursio. Sil-
loin tutustutaan läntisen pääkaupunkiseu-
dun uuteen arkkitehtuuriin ja restaurointi-
kohteisiin. Lähtö klo 9.00 Rautatientorilta 
Fennian edestä.
     22.–24.8 matkataan Mälaren-järven 
pohjoisrannalle. Ekskursiolla tutustutaan 
uuteen ja vanhaan rakennustaiteeseen 
Uppsalassa, Gävlessä, Sandvikenissä ja 
Västeråsissa. Asumme koko ajan Uppsalas-
sa.

Kevät- ja kesäekskursioista enemmän seu-
raavassa jäsentiedotteessa.

Hyvää kevättä!

Mikael Sundman 
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Tavallisin suomalainen kivitalo on tiilestä 
muurattu, rapattu ja maalattu. Tietysti 
muistamme harmaakivimuurit. Nekin 
ovat usein olleet, keskiajan kivikirkkoja 
myöten, ohuesti laastitut ja kalkitut. Var-
sinkin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, 
suomalaisen kiviteollisuuden nousukau-
della, luonnonkivimuurauksella pinnoite-
tut julkisivut valtasivat alaa. Niiden piti 
olla pysyviä, ikuisesti huollosta vapaita. 
Puhtaaksi muurattu tiilipinta on vuosisa-
tojen kuluessa esiintynyt rapattujen julki-
sivujen rinnalla, vaihtelevasti eri rakennus-
tehtävissä ja varsinkin teollisuuden raken-
nusten tunnusmerkkinä. Silti esimerkiksi 
pääkaupunkimme tunnusomainen ilme 
perustuu osaltaan juuri vaaleaksi maalat-
tuihin, rapattuihin julkisivuihin – piirre 
joka yhdistää Helsingin suurempaan kivi-
seen metropoliin, Pietariin.
     Se, miten näistä rapatuista, maalatuista 
julkisivuista pidetään huolta, on siis aika 
tärkeä kysymys. Sillä on sekä esteettis-his-
toriallinen, kaupunkikuvaan ja arkkiteh-
tuurin historian vaiheisiin liittyvä, että 
tekninen, ylläpitoon ja korjauksiin liittyvä 
puolensa. Pitkään, ainakin vielä 1950-lu-
vulle asti, julkisivujen maalaaminen aika 
ajoin uusittavalla kalkkimaalilla oli vallit-
seva käytäntö. Kalkkimaalin huonoa kestä-
vyyttä on kuitenkin aina pidetty ongelma-
na. Jo Engelin aikana rapatuissa ulkosei-
nissä kokeiltiin esimerkiksi kalliimpaa öl-

jymaalin käyttöä – tämähän oli tavallinen 
menetelmä vaikkapa uusklassisuuden ajan 
Englannissa – mutta meidän ilmastossam-
me ilmeisesti kuitenkin heikohkolla me-
nestyksellä. Noin runsaat 40 vuotta sitten 
uudet, nousevan kemianteollisuuden ke-
hittämät pinnoitteet valtasivat nopeasti 
alaa. Samalla vanha kalkkimaalauksen te-
kotaito päästettiin pahasti unohtumaan. 
1970-luvun lopulla oli välillä vaikeaa saada 
edes asianmukaisia aineita, maalaukseen 
kelpaavaa kalkkia ja sopivia pigmenttejä.
     Nyt olemme, kuten tunnettua, vuosia 
saaneet maksaa noiden kalliiksi tulleiden 
kokeilujen jälkilaskuja. Vähitellen on ollut 
pakko tunnustaa, ettei ”huoltovapaita” 
julkisivujen käsittelytapoja yksinkertaisesti 
ole. Rapattujen ja maalattujen julkisivujen 
ajoittain toistuva huolto ja uusintamaalaus 
on luonnollinen, rakennusten elinkaareen 
kuuluva asia. Sitä myöten myös perintei-
nen kalkkimaalaus on vallannut takaisin 
alaa, kaikkine vaikeuksineen ja myös loisil-
miöineen (tarkoitan erilaisia kalkkimaalin 
käsitteellä markkinoitavia puolivalmistei-
ta).

Kalkkityössä mahdollisuus perinteiseen sävy-
tykseen
Kalkkimaalaus on hankalaa. Se vaatii on-
nistuakseen käsityötä, taitoa, paneutumis-
ta asiaan, malleja. Nämä heikkoudet ovat 
kuitenkin, paradoksaalisesti, samalla etuja.

V i l h e l m  H e l a n d e r

H E I K O I M M A N  P U O L U S T U S
K o k e m u k s i a  
k a l k k i m a a l i n  k ä y t ö s t ä  
j u l k i s t e n  r a k e n n u s t e n  
r e s t a u r o i n t i t y ö s s ä
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Ensinnäkin kalkkimaalauksella löydetään 
historiallisiin rapattuihin kivitaloihin sopi-
va väriasu. Nykyinen rakennusmaalaus on 
yleensä etääntynyt kauas perinteisestä. Nyt 
voidaan sävyt, sekä tutkimuksissa esiin tu-
levat vanhat että uudelleenmaalauksessa 
tavoiteltavat, määritellä näennäisen täs-
mällisesti spektraalisävyinä markkinoilla 
olevien sävyjärjestelmien avulla. Voimak-
kaiden sävytyspastojen avulla voidaan to-
teutusta varten koneellisesti sekoittaa lähes 
millainen sävy hyvänsä. Mutta helposti 
saavutettu tulos on helposti myös vanhalle 
talolle vieras: joko liian räikeä tai sitten 
tunkkaisen taitettu. 
     Perinteinen rakennusmaalaus oli sitä 
vastoin paremminkin aineoppia kuin vä-
rioppia. Saatavissa oli rajoitettu joukko 
peruspigmenttejä, joita käyttämällä saavu-
tettiin vanhoille pinnoille luonteenomaiset 
sävyt, samalla kirkkaan puhtaat ja tarvitta-
essa sopivan taitetut. Erityisesti juuri kalk-
kimaalaukseen kuului luonteenomainen 
sävyasteikko. Se perustui siihen, että oli 
saatavissa rajallinen määrä kalkinkestäviä 
pigmenttejä, oikeastaan noin 14 peruspig-
mentiä, joita voitiin vielä varioida kuu-
mentamalla. Yleensä kuului käyttää vain 
yhtä tai kahta, enintään kolmea pigment-
tiä yhden sävyn sekoittamiseen. Pigment-
tiä ei voi olla kovin runsaasti, jotta se sitou-
tuisi maaliin. On hämmästyttävää, kuinka 
rikas, vivaihteikas asteikko erilaisia sävyjä 
näiden rajoitusten puitteissa voitiin ja voi-
daan edelleenkin saavuttaa. 
    Vastaavanlaisten, vanhoille taloille 
luonteenomaisten sävyjen aikaansaaminen 
nykyisillä sävytysjärjetelmillä on sitä vas-
toin hyvin mutkikasta. Vaikka lähes mitä 
tahansa sävyjä voidaankin aikaansaada, 
juuri perinteisiin pigmentteihin perustuvi-
en sävyjen löytäminen on vaikeaa. Kuten 
sanottua, tulos on helposti liian räikeä tai 
sitten samea. Kalkkimaalaus on sovelletta-
vissa oleva maalaustapa, jossa sävytys tosi-
aan vielä voidaan tai on suorastaan lähes 
pakko tehdä käsityönä ja siis suoraan pig-
menteistä – kunhan vain sopivia saa hanki-

tuksi.
     Kovin täsmällisiin sävyihin ei kalkki-
maalauksessa päästa. Lisäksi sävyt muuttu-
vat aika nopeasti. Yleensä ne tummuvat 
parissa kuukaudessa tai vuodessa, joiden-
kin pigmenttien osalta taas vaalenevat. 
Sitten alkaakin jo virttyminen tai kauhtu-
minen. Pinta elää jatkuvasti. Siinä piilee 
myös sen hienous: kalkkimaalattu rappaus 
muodostaa eri säiden mukaan elävän, 
kuultavan ja ennen muuta valoa heijasta-
van pinnan, jossa valo, varjot ja pinnan 
tekstuuri piirtyvät esiin. Vaikka sävyt eivät 
olisi kovin täsmälliset, niiden luonne on 
vanhojen rakennusten pintojen mukainen. 
Perinnettä voidaan pitää yllä.
     Kalkkimaalatut pinnat ovat tosin myös 
varsin arkoja, ne eivät kestä pitkään. Oike-
astaan vahva patina (saati sitten lika) ei 
kuulu maalatuille pinnoille: on luonnollis-
ta että ne maalataan silloin tällöin uudes-
taan. Se, että kalkkimaali nopeasti ”vanhe-
nee” on sekä haitta että myös etu: vasta-
maalatutkin pinnat näyttävät jo joidenkin 
viikkojen kuluttua aidosti vanhenevilta. 
Historiallista ympäristöä ei tulisi uudistaa 
niin, että se näyttää kirjavalta ”preparaatil-
ta”, niin kuin niin monissa vanhoissa kau-
pungeissa Keski-Euroopassa uusien teho-
sävyjen ansiosta näyttää käyneen.

Kalkkimaalatut pinnat vaativat huoltoa, 
mutta se on helppoa
Kalkkimaali on siis kestävyydeltään heik-
koa. Siinä on samalla sen voima myös 
teknisessä katsannossa. Vähitellen on val-
taamassa alaa käsitys, jonka mukaan ra-
kennusten ajoittaisen huollon tarve ei ole 
vain välttämätön haitta vaan luonnollinen 
asia. Silloin juuri helppohuoltoisuus tulee 
tärkeäksi. Rapattu kivitalo voidaan nähdä 
rakennelmana, jossa ydin säilyy samalla 
kun rappauspinta muodostaa ajoittain 
korjattavan ”uhrikerroksen” ja maalaus 
vielä sitä suojaavan, useammin uusittavan 
pinnan. Se, että kalkkimaali on helposti 
harjattavissa ja pestävissä uutta maalipin-
taa alustettaessa, on sen suuri etu. Onhan 
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selvää, että jo pintojen likaantuminen 
huonossa kaupunki-ilmastossamme aihe-
uttaa korjaustarpeita.
     Monien muiden pinnoitteiden kohdal-
la saavutetaan ehkä parempi kestävyys, 
mutta joudutaan suuriin pohjatöihin kun 
pinnan uusimisen tarve kuitenkin tulee 
vastaan. Ja kuten kokemuksista tiedetään, 
liian ”hyvät” pinnat aiheuttavat helposti 
sen, että myös alla oleva rappaus lopulta 
vaurioituu. Yksi tärkeä rajoitus kalkkimaa-
laukselle on: Sitä ei voida soveltaa aikai-
semmin orgaanisilla maaleilla käsitellyille 
pinnoille. Voimakkaat pintakerrosten puh-
distukset tai suorastaan rappauskerrosten 
uusiminen vain, jotta saataisiin kalkkityöl-
le sopiva alusta, eivät useimmiten tule ky-
symykseen – silloinhan menetetään raken-
nuksen ”aitoja” piirteitä ja kerrostumia. 
On onnellinen lähtötilanne, jos kalkki-
maalattuja pintoja ei ole myöhemmin pi-
lattu muilla aineilla. (Tästä saa muistuttaa 
niitä isännöitsijöitä, jotka niin mielellään 
pyrkivät säästämään talojen asukkaita ra-
kennusten huoltokustannuksilta.)

Arkkitehdin kokemuksia 
kalkkimaalauksesta
Olen ollut mukana hankkimassa koke-
muksia kalkkimaalauksesta ja sävytyksestä 
perinteisillä maaväripigmenteillä mm. 
niissä yli 20 kivitalossa Suomenlinnassa, 
joita on maalattu yhtenäisen ohjelman 
mukaan vuodesta 1978 lähtien. On hie-
noa, että päädyttiin siihen, että Suomessa 
saisi olla ainakin yksi historiallinen alue, 
jossa ulkomaalauksissa kokeillaan perintei-
siä menetelmiä. 
     Erityisen antoisia olivat kokemukset 
Säätytalon korjauksesta. Sekä sisällä että 
ulkona päädyttiin aika johdonmukaisesti 
soveltamaan alkuperäisiä maalausteknii-
koita, siis julkisivuissa etupäässä kalkki-
maalausta. (Joitakin aikaisemmin muulla 
tavalla maalattuja pintoja jouduttiin pohji-
en vuoksi maalaamaan mineraalimaaleilla.) 
Hapan ilma ja noki ovat tosin jo yli kym-
menessä vuodessa häivyttäneet julkisivu-

pintojen hienoimmat vivahteet. Nyt kui-
tenkin tiedetään, mihin seuraavassa huol-
tomaalauksessa pitäisi pyrkiä. 

Helsingin Nikolainkirkko, monumentaali-
nen huoltokohde
Rajoitun tässä selostamaan yhtä esimerk-
kiä, Helsingin Nikolainkirkon eli tuomio-
kirkon julkisivukorjauksia, jotka tehtiin 
kirkon viimeisimmän korjaus-, muutos- ja 
restaurointihankkeen tärkeänä osana vuo-
sina 1996–97.
     Rakennus, sellaisena kuin sen nykyisin 
voimme kokea, on muovautunut lukuisten 
korjausten ja muutosten tuloksena. Pää-
kaupungin suurinta kirkkoa on jouduttu 
jatkuvasti ylläpitämään ja huoltamaan, 
kuten mitä tahansa rakennusta. Ajoittain 
on jouduttu suurempiin korjauksiin. En-
simmäisiin niistä jouduttiin, kun kirkkoa 
hankalien rakennus- ja muutosvaiheiden 
jälkeen vasta oltiin viimeistelemässä. Kau-
pungin yläpuolelle kohoava kirkko on eri-
tyisessä määrin kovan ilmastomme armoil-
la. Ulkovaippa, ja etenkin julkisivut ja 
niiden rappaukset sekä maalaukset ovat 
olemassaolonsa aikana joutuneet ainakin 
15:n suuremman tai pienemmän korjaus-
vaiheen kohteiksi. Samalla kaupunkiku-
vassa niin merkittävää väriasua on toistu-
vasti harkittu uudestaan, tai ainakin se on 
vivahteissaan muuntunut uudelleenmaala-
usten yhteydessä.
     Kirkon suuri korjaus toteutettiin 
1959–63, kun siitä oli tullut Helsingin 
tuomiokirkko. Suunnittelijana oli edus-
kuntatalon arkkitehti J.S. Sirén, jonka 
työtä jatkoi Heikki Siren. Tuon restauroin-
tityön ratkaisut ovat pitkälti olleet myös 
viimeisimmän korjauksen lähtökohtina, 
myös viileän siniharmaa ja valkoinen väri-
tys, joka on leimannut käsitystämme tuo-
miokirkon ulkoasusta.
     Maalaustekniikka oli restaurointityön 
aikana murrosvaiheessa. Uudet maalityy-
pit, myös lateksi olivat vallanneet alaa. 
Niiden paremmuuteen uskottiin myös 
tuomiokirkossa. Julkisivujen käsittelyssä 
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tämä usko osoittautui kohtalokkaaksi. 
Uusitut julkisivut saivat komeilla kokosi-
vun mainoksissa mm. Arkkitehti-lehdessä. 
Mainokset katosivat kuitenkin sitä mukaa 
kun maali alkoi irtoilla julkisivuista isoina 
riekaleina. Myös alla olevat, osaksi jopa 
alkuperäiset rappaukset osoittivat vaurioi-
ta. Lateksimaalaus julkisivuissa merkitsi 
aikapommia. Kun julkisivujen korjauksiin 
seuraavan kerran jouduttiin vuosina 
1976–78, ei tavanomainen huoltokorjaus 
ja -maalaus riittänyt. Suuri osa rappauksis-
ta sekä myös listoituksista ja kipsikoristeis-
ta jouduttiin uusimaan kokonaan. Julkisi-
vut maalattiin pääosin kalkkimaalilla.

Kalkkimaalausta nyt ja vastedeskin
Tuomiokirkossa vuodesta 1996 lähtien 
toteutettu korjaus- ja restaurointityö on 
ollut yksi perusteellisimmista. Silti pääpai-
no on ollut rakennuksen ylläpidossa ja 
huoltokorjauksissa. Kokemukset julkisivu-
jen jatkuvista korjauksista opettivat suh-
teellisuudentajua: pysyvää ratkaisua julki-
sivujen ylläpitämiseksi ei yksinkertaisesti 
ole. Ennen julkisivukorjausten suunnitte-
lua analysoitiin jo useita vuosia aikaisem-
min aloitetut rappausten ja pylväiden 
pinnoituskokeet – niistä vastasivat etu-
päässä eri materiaalintoimittajat. Perintei-
nen rappaus ja kalkkimaalaus osoittivat 
antavan parhaan tuloksen: pinnat eivät 
ehkä säilyneet yhtä pitkään muuttumatto-
mana kuin eräät muilla keinoilla tehdyt 
pinnoitukset, mutta toisaalta siitä ei myös-
kään aiheutunut vaurioita alla oleville 
rappauksille. Thorborg von Konowin 
asiantuntemus oli erityisen arvokasta joh-
topäätöksiä tehtäessä. Laajalla asiantuntija-
joukolla päädyttiin soveltamaan rapattujen 
pintojen käsittelyä pääosin kaikkein perin-
teisimmällä tavalla eli kalkkimaalilla.
     Kalkkimaalia, paitsi että sitä oli käytet-
ty jo edellisellä maalauskerralla, perustel-
tiin ennen muuta sillä, että odotettavissa 
olevat huoltomaalaukset olisi helppo to-
teuttaa. Kirkon alemmat osat voitaisiin 
puhdistaa ja maalata nostolaitteilta. Vai-

keimmat pinnat eli pylväät voidaan tarvit-
taessa huoltaa muita useammin. Pylväät 
rapattiin lisäksi uudestaan valkoiseksi läpi-
värjätyllä laastilla, jolloin kulumat pistäisi-
vät vähemmän esiin. Strategiaa on jo sovel-
lettu. Viime kesänä osa likaantuneista 
pylväistä ja seinäkentistä pestiin puhtaaksi 
ja maalattiin uudestaan nostolaitteilta. 
     Kirkon ylimpien osien kohdalla pää-
dyttiin toisenlaiseen ratkaisuun. Ne maa-
lattiin kalkkisementtimaalilla. Pinnat ovat 
tosin vaikeammin korjattavia, mutta huol-
toväli on vastaavasti pitempi. Perusteena 
oli se, että ylimpien osien huoltoa varten 
joudutaan joka tapauksessa rakentamaan 
kalliit telineet. Niiltä voidaan sitten tehdä 
isompikin työ.
     Julkisivujen huollon aikaisemmista 
pulmista kertoo sekin, että osia julkisivu-
jen rapatuista alueista oli jo varhain peitet-
ty maalatuilla pellityksillä. Nyt poistettiin 
etelä- ja länsisivujen yläosia peittäneet 
pellitykset ja korjattiin alla olevat rappauk-
set. Kauas näkyvän kirkon ilmettä kohen-
nettiin. Rappauksia korjattiin myös muu-
alla tarpeen mukaan. Kaikissa niissä koh-
dissa, joissa vanhoja listaprofiileja tai vau-
rioituneita kipsejä jouduttiin korjaamaan, 
tarkistettiin samalla niiden sään ja maa-
lauskerrosten epämääräistämiä muotoja. 
Mallit saatiin Engelin tai Lohrmannin al-
kuperäisessä muodossa siellä täällä säily-
neistä listoista. Valo ja varjo piirtävät esiin 
rappauslistojen ja kipsikonsolien uhkeat ja 
samalla täsmälliset alkuperäiset muodot. 
Tämänkaltaista, klassisen arkkitehtuurin 
muotojen välttämätöntä ”kielenhuoltoa” 
(ilmaisu on Kati Winterhalterin) on syytä 
jatkaa seuraavissa korjauksissa.
     Huomattava osa kipsikapiteeleista ja 
muista koristeista jouduttiin osittain tai 
kokonaan uusimaan sekä teknisen rapistu-
misen että koristeiden epämääräistyneen 
muodon vuoksi. Luonnollisesti säilyneitä 
alkuperäiskappaleita pyrittiin vaalimaan. 
Tuhansia koristekappaleita koskeneen 
työn laajuudesta antaa vihjeen se, että pel-
kästään keskitornissa jouduttiin uusimaan 
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84 konsolikapiteelia. Samoin konservoitiin 
ja kunnostettiin julkisivujen kipsireliefien 
sarja.
    Torninhuippujen vanhat, osaksi vielä 
kirkon rakentamisajalta periytyneet kupa-
ripellitykset olivat suurelta osin kuluneet 
lähes puhki. Koillistornissa vanha kupari-
pellitys päätettiin pitkän keskustelun jäl-
keen säästää arvokkaana rakennusteknii-
kan muistomerkkinä. Korjaus tehtiin 
osaksi siirtämällä sinne muista torneista 
ehjimpinä säästyneitä kuparilevyjä. Muissa 
kupoleissa ne jouduttiin kokonaan uusi-
maan. Kaupunkikuvaa häiritsevän kirja-
vuuden välttämiseksi kaikki kupolien ku-
paripellit esipatinoitiin vihreiksi. Moni-
puoliset, eri ammattihenkilöiden tekemät 
työvaiheet kulminoituivat ristien ja sivu-
tornien tähtien kultauksiin.

Nikolainkirkon väri – alkuperäinen 
vai peritty?
Helsingin kaupunkikuvaa alati hallitsevan 
kirkon ulkoväritys on tarjonnut oman 
keskustelunaiheensa. Eräässä viimeisistä 
kirjeistään syyskuussa 1839 Engel kertoo, 
kuinka ”kaikki ulkopuoliset telineet on 
purettu tornista ja että se taivaansinisine, 
kultaisin tähdin somistettuine kupoleineen 
on valmiina”. Seinäkentät olivat hyvin 
vaalean keltaiset. Pylväät, pilasterit ja listat 
ovat aina olleet enemmän tai vähemmän 
valkoiset. Lohrmann vielä täydensi Enge-
lin aikaista väriasua. Viimeisimmän kor-
jaustyön aikana kirkon alkuperäisestä ul-
kovärityksestä saatiin myös todisteita. 
Vanhojen kattopeltien saumoista löytyi 
kirkkaan koboltinsinisiä värikatkelmia. 
Julkisivuja peittäneiden pellitysten alta, 
samoin kuin Lohrmannin lisäämien kul-
matornien sisältä löytyi alkuperäistä, hyvin 
vaalean keltaista seinäväriä. Sitä on nytkin 
nähtävissä kirkkosalin sivutiloissa. 
     Kuitenkin jo 1800-luvun puolella, to-
dennäköisimmin 1870-luvulla, kirkko sai 
nykyistä ulkoväritystä muistuttavan asun-
sa. Seinäkentät maalattiin vaalean har-
maiksi. Sävy on eri vaiheissa vaihdellut 

kylmän siniharmaasta vaalean harmaaseen. 
Tämä, jo toistasataa vuotta sitten vakiintu-
nut väriasu otettiin ilman suurempia kes-
kusteluja myös viimeisen korjauksen läh-
tökohdaksi. Olihan ratkaiseva keskustelu 
käyty jo 1970-luvulla. Silloin eräät ”asian-
tuntijat”, mukana myös allekirjoittanut, 
innostuivat puoltamaan kirkon maalaa-
mista hyvin vaalean keltaiseksi valkoisin 
detaljein. Tämä vanhin väriasu olisi koros-
tanut Senaatintorin yhtenäisyyttä, sitä että 
eri rakennukset olisivat kuin samasta ai-
neesta. Seurakunnat päätyivät kuitenkin 
puolustamaan jo yli sadan vuoden aikana 
vakiintunutta, vaalean harmaata ja valkois-
ta ulkoväritystä. Professori Nils Erik Wick-
berg, joka Engeliä koskevilla tutkimuksil-
laan ja monien toimikuntien jäsenenä oli 
vaikuttanut kirkon aikaisempiin korjauk-
siin, teki myös 1970-luvulla toteuteun 
julkisivujen värityssuunnitelman, jossa 
seinäkenttien harmaat sävyt kevenevät as-
teittain kolmessa vaiheessa ylöspäin. Suun-
nitelma on ollut pääpiirteissään myös vii-
meksi toteutetun ulkovärityksen perusta-
na. Seinäkentät olivat kuitenkin ehtineet 
pahasti tummua. Ne maalattiin nyt, polt-
tamatonta vihreää umbraa ja luunmustaa 
pigmentteinä käyttäen, hyvin vaalean har-
maiksi. Valkoiset detaljit hallitsevat. Ne 
korostavat kirkon asemaa Senaatintorin 
huipentumana. Nikolainkirkko on ”Poh-
jolan valkean kaupungin kaupunginkruu-
nu”.
     Oma kysymyksensä oli erillisenä hank-
keena, kansalaiskeräyksen ja EU-rahoituk-
sen avulla kunnostettujen apostolipatsai-
den maalaus. Ne oli totuttu näkemään 
materiaalinsa, sinkin harmaina. Vähäisten 
säilyneiden värikatkelmien perusteella 
osoittautui kuitenkin, että ne oli alunperin 
maalattu öljymaalilla hiekkakiven keltai-
siksi, kiviveistosten näköisiksi. Löytyi 
myös viitteitä myöhemmästä, vaalean kel-
lertävän harmahtavasta maalauksesta, ehkä 
vaiheesta jolloin apostolien väriasu oli so-
vitettu uudestaan maalattuun vaalean har-
maaseen kirkkoon. Kun apostolit nyt kor-
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jauksessa joka tapauksessa piti suojamaala-
ta, tämä sävy otettiin maalauksen lähtö-
kohdaksi.

Vilhelm Helander on arkkitehtuurin histori-
an professori Teknillisen korkeakoulun arkki-
tehtiosastossa. Hänellä on vuodesta 1978 
toiminut yhteinen arkkitehtitoimisto akatee-
mikko Juha Leiviskän kanssa. Helander on 
vuodesta 1995 ollut Helsingin tuomiokirkon 
korjausten pääsuunnittelija.

Vilhelm Helander on käsitellyt julkisivumaalausta ja 
kalkkimaalin käyttöä Rakennustaiteen seuran jäsentie-
dotteessa 1: 1995: Julkisivuväritykset, paluu katkennee-
seen perinteeseen. Näkemyksiä ja kokemuksia (sivut 6–
17). – Artikkelissa selostetaan mm. kokemuksia Suo-
menlinnan rakennusten ja Säätytalon julkisivujen 
kalkkimaalauksesta.

Säätytalon julkisivujen restaurointia on käsitelty mm. 
seuraavassa kirjoituksessa:
Vilhelm Helander, Julkisivujen restaurointi - 1800-luvun 
lopun arkkitehtuurin palautus arvoonsa, sivut 142–159 
teoksessa Vilhelm Helander ym. (toim.), Säätytalo The 
House of Estates Helsinki. Helsinki 1999.

Helsingin tuomiokirkon korjauksia on käsitelty mm. 
seuraavissa kirjoituksissa:

Helsingin tuomiokirkko, restaurointi ja korjaus. The 
Cathedral of Helsinki, Conservation and Renovation. 
Projektilehti Project Magazine pr 79. Helsinki 1998.

Vilhelm Helander, Helsingin tuomiokirkko. Korjaus, 
muutos ja restaurointi. Helsinki Cathedral: Repair, alte-
ration and restoration. Arkkitehti 2/2000, s. 28–35.

Vilhelm Helander, 150 vuotta korjauksia, muutoksia ja 
restaurointeja. Sivut 70–85, 172–173 teoksessa Meri 
Eskola, Tapani Eskola (toim.), Helsingin helmi. Helsingin 
tuomiokirkko 1852–2002. Helsinki 2002.

Arkkitehti Kati Winterhalter on arkkitehtuurin histori-
an alaan kuuluvassa diplomityössään Teknillisen kor-
keakoulun arkkitehtiosastossa v. 1999 yksityiskohtai-
sesti ja uutta luovalla tavalla dokumentoinut ja selvittä-
nyt Helsingin tuomiokirkon kipsisten julkisivuorna-
menttien korjausta: Kaksi työmaadokumentointia. 
Kaksi näkökulmaa 1800-luvun rapatun julkisivun orna-
mentiikkaan ja materiaaleihin. (Toisena kohteena oli 
Grönqvistin talo).
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P ä i v i  K a r l s s o n

K A L K K I M A A L I  J A  S E N  K Ä Y T T Ö

Kalkkimaali
Perinteisen miilupoltetun hautakalkki-
maalin käyttö on ilahduttavasti lisääntynyt 
muutaman viimeisen vuosikymmenen ai-
kana. Tämä lienee aktiivisen tiedonlevityk-
sen ja toisaalta asiasta kiinnostuneiden 
työn taitajien ansiota. Pääasiassa kohteina 
ovat olleet restauroitavat 1800- ja 1900-
lukujen julkiset rakennukset, yksityiset 
asuinkerrostalot, kartanot yms. Yhteistä 
näille kohteille on se, että niiden julkisivut 
ovat rapattuja ja rappauslaastina on käytet-
ty kalkki- tai kalkkisementti- (vähäsement-
tisiä) märkälaasteja. Kalkkimaalin käyttö 
maalauksessa on mahdollista mikäli van-
hoja pintoja ei ole vuosien varrella maalat-
tu orgaanisin maalein tai mikäli rakennuk-
sen julkisivuilla suoritetaan kokonaan uu-
sintarappaus.
     Kalkkimaalin taipumuksesta uhrautua 
(kulua), seuraa aikaisempi ja tiheämpi 
huoltomaalaustarve kuin muilla maaleilla 
maalatuissa pinnoissa. Tilanteeseen on 
syytä varautua etukäteen ja arvioida huol-
tomaalauksen vaatimat kustannukset ja 
mahdollisuudet työn suorittamiseen. Sel-
västi pidempiin huoltoväleihin päästään 
käyttämällä sementillä vahvistettua kalkki-
maalia (sementin osuus voidaan määrittää 
alustan mukaan).

KALKKIMAALIN ETUJA
* maali yhtä alustan kanssa
* helppo / halpa huoltokäsittely
* kastuu /kuivuu
* elävä maalipinta, paljastaa virheet
* huono alusta kasvulle

HAITTOJA
* kuluva / uhrautuva
  Rikkipitoinen sade – rikki sitoutuu kipsiin
* elävä maalipinta

Kalkki maalissa
Kalkkituotteiden käyttöön soveltuvan 
materiaalin etsinnässä käytetään apuna 
geologista maaperätutkimusta ja itse kalk-
kikiven aktiivisuuden selvittämistä. Kalk-
kimaaliin käytettävältä kiveltä vaaditaan 
tiettyä puhtausastetta ja miilussa polttoa 
varten kivikappaleiden määräkokoa ja 
muotoa. Kalkkikiven epäpuhtaudet vai-
kuttavat sävyyn ja kestävyyteen. Kalkki-
maalia varten poltettu kivi saatetaan vesis-
ammutuksella tahnamuotoon mahdolli-
simman pian jäähdyttämisen jälkeen. 
Sammutuksen jälkeen kalkkitahnan seisot-
taminen / kypsyttäminen tapahtuu kalkki-
haudassa, alle 10° C lämpötilassa, laadun 
parantuessa kypsyttämisajan pidentyessä, 
noin vuodesta eteenpäin (freskokalkit 5 
vuotta). Perinnetiedon mukaan sanotaan 
isän sammuttavan kalkin pojalleen.
     Kalkkitahna ei ole suoraan maalauk-
seen tarkoitettua, vaan siitä valmistetaan 
maalauksessa käytettävä kalkkimaali sekä 
maalin valmistuksessa käytettävä kalkkive-
si. Kalkkimaalin sitoutuminen alustaan, 
rappauslaastiin tai vanhaan esikäsiteltyyn 
kalkkipintaan vaatii oikeita menetelmiä ja 
sopivia olosuhteita. Maalin paksuus sääde-
tään alustan imukyvyn, olosuhteiden ja 
tahnan ominaisuuksien mukaan.
     Maalauskerrat vaihtelevat ulkonäkö-
vaatimuksista riippuen. Niitä tarvitaan 
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kolme tai useampia. Maalin vajoamistai-
pumuksesta johtuen tasainen työtulos 
edellyttää jatkuvaa maalin sekoitusta työn 
aikana. Maalaus tulee suorittaa yhtäjaksoi-
sesti siten etteivät maalikantit ehdi työstön 
aikana kuivua. Sävytykseen käytettävien 
epäorgaanisten väripigmenttien tulee olla 
kalkinkestäviä ja niiden osuus korkeintaan 
8 %.

KALKKIKIVI
*  geologinen tutkimus, kalkkikiven aktiivi-

suuden määrittäminen, luokitus, louhin-
ta ja lajittelu, poltettavan kiven koko ja 
muoto

POLTTO
*  uuni / miilu, polttomateriaali, lämpötila, 

polton kesto, jäähdytys, raakojen kivien 
poisto

SAMMUTUS
*  välittömästi jäähdytyksen jälkeen, veden 

laatu ja määrä, lava, seulonta

SÄILYTYS HAUDASSA
* säilytysaika, lämpötila ja paikka

MAALIN VALMISTUS, SÄVYTYS
*  kalkkiveden valmistus, maalin valmistus 

ja sävytys

MAALAUSOLOSUHTEET, TYÖVÄLI-
NEET JA TEKNIIKKA
*  ilmankosteus, suora auringonpaiste, tuu-

li, yli +5˚, maalaus telineeltä, nostolait-
teesta

*  harjat, hakkurit, (ruisku), sively, hakka-
us, ripsintä

Kalkkimaalin käyttö
Kalkkimaalaus suoritetaan imukykyiselle 
puhtaalle pinnalle. Alustaksi soveltuu joko 
puhdas rappauspinta tai vanha, aiemmin 
lisäaineettomalla hautakalkilla maalattu 
pinta.
    Vanhojen, huoltomaalattujen kalkki-

pintojen esikäsittelyt on suoritettava erityi-
sellä huolellisuudella ja varmistettava, ettei 
vanhoissa maaliaineissa ole käytetty lisäai-
neita, jotka estävät uuden maalin kiinnit-
tymisen. Kalkkimaalin soveltuvuus kalkki-
laastipintojen käsittelyyn perustuu maalin 
ja alustan yhdenmukaisuuteen ja saumat-
tomaan sitoutumiseen toisiinsa. Rakenteen 
pinnassa kalkkimaali suojaa rappausta sito-
malla (kipsiintymällä) sateiden tuomat 
rikkipäästöt. Ilmansaasteiden vähentymi-
sen myötä voimme toivoa kalkkimaalauk-
selle kestävää jatkoa.

KALKKIMAALAUKSELLE SOVELTU-
VAT ALUSTAT / RAKENNEPINNAT
* puhdas imukykyinen alusta, märkälaasti
* kalkkilaastit ja kalkkisementtilaastit 
(KSH 50/50/600)
*  vrt. muut materiaalit esim. graniitti, se-

menttiset pinnat

UUDET LAASTIPINNAT
*  max. rae täyttö 4 mm, pinta 2 mm, listat 

koristeet 0,6 mm
* pigmentoimaton / värilaasti
     
Huom: Kuivalaastit saattavat aiheuttaa 
värivirheitä ja kuoriutumista maalattaessa 
puhtailla hautakalkkimaaleilla.

VANHAT KALKKILAASTIPINNAT JA 
KALKKIMAALATUT PINNAT
*  puhdistettu imukykyinen alusta; kaavin-

nat, teräsharjaukset, pesut
* lisäaineeton
*  laastipaikkaus vanhan laastin mukaan tai 

pehmeämpi
*  paikka-alueet imeytetään kalkkivedellä /

-maidolla useampaan kertaan vähintään     
vuorokautta ennen maalausta, imukyvyn 
tasaamiseksi

*  kipsiintyneet vanhat kalkkimaalit poiste-
taan

*  tartuntaa voidaan parantaa ammoniakil-
la
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LISÄAINEET
(Käytetään kestävyyden ja työstettävyyden 
parantamiseksi – vaikeuttavat tai estävät 
onnistuneen huoltokäsittelyn).

*  kalivesilasi, jatkokalkkaus epäonnistuu, 
kovuus estää tartunnan

*  kalkkikivi ja dolomiittijauhetta täyteai-
neeksi

* selluloosayhdisteitä paksuntimiksi
* pinta-aktiivisia aineita
* muovidispersioita
* kaseiini (rasvaton maito, piimä)
*  keittosuola, sillinsuolavesi, kyllästettyä 

alunaliuosta
* puusepän liimaa, liisteriä
*  vatkosmaalit 1 osa vesilasia, 1 osa vettä, 1 

osa pigmenttejä esim. kalkkisälpää

KALKKIMAALITUOTTEITA

MIILUPOLTETTUJA 
HAUTAKALKKITAHNOJA
Perinnekalkki (Saarenmaa)
Vanhan Miehen Kalkki (Altmanstein)
Uula-kalkkitahna (Gotlannin kalkki/
Leineperi)
Aito-hautakalkki 

MUITA KALKKIMAALEJA
HYB kalkkipasta (Verdalen)
HYB kalkkimaali valmistettu kalkkipastas-
ta
Sto Sumpfkalk-Hautakalkki
Holvi, sävytys pastoilla, lisätään vesi
Serbo 249 Kulttuurikalkkimaali

KALKKISEMENTTIMAALEJA
Fescon kalkkisementtimaali
HYB-kalkkisementtimaali
CT-406 kalkkisementtimaali
Sto-kalkkisementtimaali

ENTISIÄ ”KALKKIMAALEJA”
Gotlannin miilipoltettu hautakalkki
Torni (Lohja)
Samuro
Hydrox hautakalkki (Puolimatka)
Strå kalkkimaali (Karlit Oy)
Antika
Serponit
Holvi
Maalarin kalkki

Maalarimestari Päivi Karlsson työskentelee 
Rakennuskonsultointi Treudthardt Oy:ssä
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T h o r b o r g  v o n  K o n o w

T I I L I E N  
S U O L A R A P A U T U M I N E N ,  
R E S T A U R O I N T I L A A S T I T  J A  
H I S T O R I A L L I N E N  B E T O N I

Tiilien suolarapautuminen

Tiilisyövän toteaminen
Suomenlinnassa on noin 17 rakennuksessa 
havaittu tiilimuurien rapautumista. Pahin 
rapautuminen esiintyy Susisaarella Tenalji 
von Fersenissä. Ensimmäistä kertaa rapau-
tumista havaittiin 1970-luvulla, jolloin 
rakennus oli pitkään ollut käyttämättä. 
Silloin tehtyjen tutkimuksien mukaan 
voitiin todeta, että tiilisyövän aiheuttajana 
olivat tiilimuurissa olevat suolat. Fersenin 
pumppuhuoneessa voidaan vielä ihannoi-
da harvinaisen pitkää suolapartaa, mutta 
suolaa on ajoittain myös näkyvissä muissa 
huonetiloissa. Suolat eivät vaikuta voimak-
kaasti poltettuihin tiiliin, mutta heikosti 
poltetut tiilet, jotka vanhassa polttouunis-
sa sijaitsivat uunin ulkoreunassa, eivät ole 
saavuttanut riittävää lujuutta kestämään 
suolojen rapautumisvaikutusta. Myös käy-
tetyn saven laatu voi vaikuttaa tiilen omi-
naisuuksiin. Tutkimuksissa selvisi myös, 
että suolojen kiteytyminen ja liukenemi-
nen kosteusvaihtelujen mukaan on se var-
sinainen prosessi, joka syövyttää tiilien 
pintaa. (VTT:n tutkimukset 1979–1983)

EU-projektihanke
Suomenlinnan hoitokunta, suunnittelu-
päällikkö Heikki Lahdenmäen johdolla, 
onnistui saamaan EU:n apurahoja Europe-
an Heritage Laboratories, Raphaël 1999 
-hankkeeseen, joka on julkaistu vuonna 
2002 nimellä: ”The Study of Salt Deterio-

ration Mechanisms. Decay of Brick Walls 
influenced by interior Climate Changes”. 
Tenalji von Fersen on Suomenlinnan 
upeimpia rakennuksia ja sen juhlahuone 
on nykyään laajassa käytössä seminaareja, 
sukujuhlia, konsertteja, häitä sekä erilaisia 
performansseja varten. Projektin tavoite 
oli selvittää suolarapautumisprosessia ja 
kosteusmuutosten vaikutusta tiilien rapau-
tumiseen sekä löytää keinot säätää huone-
tilan kosteutta siten, että tiilirapautuminen 
vähentyisi. Projekti oli kansainvälinen, ja 
siihen osallistui suomalaisen TvF-projekti-
ryhmän lisäksi tanskalaisia, ruotsalaisia, 
norjalaisia, saksalaisia, belgialaisia sekä 
sveitsiläisiä asiantuntijoita. 

Suolat – tiilien rapautumisongelman syy 
Suolaa esiintyy eniten tiilen pinnassa, mut-
ta myös puolen metrin syvyydestä tiili-
muurista on löydetty suuria suolapitoi-
suuksia. Suolatyypit vaihtelevat huoneti-
loittain, mutta samastakin muurista löytyy 
hyvin erilaisia suoloja. Kullakin puhtaalla 
suolalla on ominainen kriittinen kosteus-
pisteensä, toisin sanoen suhteellinen koste-
us, jonka alapuolella suola kiteytyy ja ylä-
puolella liukenee veteen. Ruokosuolalla 
(NaCl) ja natriumnitraattisuolalla 
(NaNO

3
) tämä piste on 75 % RH ja nat-

riumkarbonaattisuolalla se vaihtelee sen 
mukaan, kuinka monta kidevettä suola si-
too. Suolat esiintyvät harvoin puhtaina, 
vaan ne esiintyvät vanhoissa muureissa 
kahden tai jopa kolmen suolan seoksina. 
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Suolaseoksilla on yleensä paljon alhaisem-
pi kriittinen kosteuspiste kuin puhtaalla 
suolalla. 
    Voidaankin ihmetellä mistä kaikki 
nämä suolat Fersenin muureissa ovat peräi-
sin. Valitettavasti siihen ei löydy pelkästään 
yhtä vastausta. Sen sijaan monia arvailuja 
on esitetty. Luonnollisena suolalähteenä 
on ollut meri-ilmaston suolapitoinen 
sumu (NaCl). Myös leipomon suolavaras-
toista ja leipien paistamisen aikana kehitty-
neestä hiilidioksidista on muodostunut 
suoloja rakenteeseen. Rakennuksessa on 
sen pitkän historian aikana ollut hevosve-
toisia pumppuja, kissoja, rottia, vankeja ja 
sotamiehiä. Jätöksistä on muuriin imeyty-
nyt klorideja ja nitraattisuoloja muodosta-
via bakteereja. Pumppuhuoneessa on ollut 
akkulataamo, ja siihen tarvittavat kemi-
kaalit ovat myös voineet imeytyä muuriin. 
Kalkkilaasteista liukenee sideainetta muu-
riin muodostaen kalsiumhydroksidia. 
Myös uudemmat sementtipitoisilla laas-
teilla tehdyt muurinkorjaukset ja välipoh-
jien betonivalut muodostavat rakenteeseen 
kalsiumhydroksidia. Tämä suola karbona-
tisoituu ilman hiilidioksidin kanssa. Se-
menttipitoisia muurauslaasteja ja betonia 

voidaan pitää pääsuolan natriumkarbonaa-
tin (Na

2
CO

3
) ensisijaisena lähteenä ja 

muiden alkalisuolojen luovuttajina.

Tutkimukset
Kolmevuotisella EU-projektilla rapautu-
misilmiötä voitiin tutkia laajemmin. Ai-
kaisemmat tutkimukset oli tehty pääosin 
laboratoriossa. Ferseniin pieneen varasto-
huoneeseen pystytettiin koehuone (labora-
torio) aivan leipomon viereen. Huoneessa 
ei ole ikkunoita, mutta riittävästi tiilimuu-
ria ja holvi rapautuvine tiilineen. Huoneen 
kokonaispinta-ala on 9.2 m2. Yksi seinistä 
on Fersenin puolustusmuuri telakkaan 
päin. Tähän laboratorioon ei viety nor-
maalia laboratoriovarustusta, kuten eksi-
kaattoreita, erlenmayerkolveja ja tislaus-
laitteita, vaan tiilimuureihin asennettiin 
kosteus- ja lämpötila-antureita (Vaisala). 
Ilmankostuttajalla muutettiin huoneen 
suhteellista kosteutta jaksottaisesti saman-
aikaisesti kun anturit mittasivat kosteuden 
muutokset seinissä ja huonetilassa. Vuo-
den 2002 kokeisiin hankittiin uusi kostut-
taja, jota pystyttiin ohjaamaan tarkasti di-
gitaaliohjelman avulla. Kuivattaminen ta-
pahtui Munters-rakennuskuivaajalla. An-

Koehuoneen testijakso, jossa kosteutta muutettiin 5 % RH (suhteellinen kosteus) välein. 
Kosteuden nousu tapahtui yhden päivän aikana ja toinen päivä meni tilanteen tasa-
painottamiseen. Joka muutoksen jälkeen kerättiin tiiliainesta (kuvassa ”debris”) seinien 
viereen asennetuista kouruista. 
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tureista saatiin reaaliaikaiset tiedot ja niitä 
voitiin seurata tietokoneelta ympäri vuoro-
kauden. Testiohjelmien muuttaminenkin 
sujui etätyönä. Oheisessa kaaviossa on yksi 
mittausjakso, jossa tutkittiin tiilien rapau-

tumista pienillä kosteuden muutoksilla. 
     Joka kerta kun koehuonetilan kosteutta 
muutettiin, eli jokaisen mittausjakson vä-
lissä, käytiin paikan päällä keräämässä sei-
nistä rapautunutta tiilijauhoa muurien 

Kosteuden kulku eri vuodenaikoina ja eri tilaisuuksien aikana juhlasalin muurin läpi. 
Märkä muuri luovuttaa kosteutta, mutta syyssateet tuovat lisää kosteutta samoin kuin 
kesän aikana ”kosteat” juhlatilaisuudet.

Sisäilman kosteuden suositusalueet (harmaat kentät) ja juhlasalin kosteudenmuutokset 
vuonna 2001, sininen linja.

�������

Ilmaston olosuhteiden suositukset - juhlasali
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vieressä olevista kouruista.
    Tiiliaines kuivatettiin, seulottiin ja 
punnittiin. Tiiliainesta kertyi välillä enem-
män ja välillä vähemmän, mutta määrä oli 
aina suhteessa huonetilan kosteuteen. Kol-
men vuoden aikana tehtiin koehuoneessa 
7 mittaussarjaa ja kerättiin 58 kertaa tiili-
murusia.
     Juhlasalin kosteus- ja lämpötilamuu-
toksia on seurattu useina vuosina, jotta 
huoneen lämmitystä voitaisiin paremmin 
ohjata. On ollut myös mielenkiintoista 
selvittää, miten juhlasalin käyttö eri tilai-
suuksissa, eri vieraitten määrillä vaikuttaa 
tiilien rapautumiseen. Salin holvimuureis-
ta kerättiin rapautuvaa tiilijauhoa kaksi 
kertaa viikossa, perjantaisin ja maanantai-
sin. Suurimmat juhlathan pidetään viikon-
loppuisin. Viikonloppuisin tiiltä rapautui 
enemmän kuin viikon sisällä. Kun tapah-
tumien henkilömäärä oli suuri ja/tai juhlat 
olivat ”kosteat”, näkyi tämä myös run-
saampana rapautumisena. Juhlasalista ke-
rättiin tiiliainesta 48 kertaa kahden vuoden 
aikana.
 
Suositusohjeet
Juhlasalin huoneilman kosteus pysyy mel-
ko tasaisena. Suurten juhlatilaisuuksien 
aikana, joissa syödään ja tanssitaan, ilman-
kosteus nousee hyvin nopeasti korkealle. 
Tällöin seinämuurit kostuvat. Juhlien jäl-
keen tilanne tasoittuu nopeasti ja kosteus 
laskee. Heikosti poltetut tiilet rapautuvat 
kosteuden vaihdellessa suolojen kriittisten 
kosteusarvojen ohi. Oheisessa kuvassa on 
esitetty kosteuden liikkumista muurin 
molemmin puolin eri vuodenaikoina. 
     Koetuloksien perusteella on laadittu 
suosituksia juhlasalin lämpötilan ja kos-
teuden ohjauksesta, jolla tiilien rapautu-
minen olisi mahdollisimman vähäistä. 
     Oheinen käyrä näyttää päiväkeskiarvot, 
joten suurimmat huiput eivät siinä tule 
esille. Alkukeväällä kosteus oli alhainen, 
kesällä korkea ja juhlien aikana kosteus 
saattoi nousta yli 80% RH. Talven tullessa 
kosteus jälleen laski. Natriumklorodi-nit-

raatti -suolaseoksen kriittinen kosteus on 
noin 55% RH. Tämän kosteuden alle tuli-
si mennä mahdollisimman harvoin, jotta 
vältyttäisiin suolojen kiteytymistä. Talvella 
ja keväällä, kun huoneen suhteellinen kos-
teus on alhainen, on parempi pitää huo-
neen kosteutta alhaisena, jolloin suolat 
ovat kiteisessä muodossa. Ohjearvot huo-
neen kosteudelle ovat noin 50–57% RH. 
Kosteus nousee luonnollisesti kesällä. 
Kriittisen alueen yli pitäisi mennä mahdol-
lisimman harvoin. Kesällä kosteuden tulisi 
olla 55–75% RH . Suolat ovat tällä alueel-
la liuosfaasissa. Korkeampia ilmankosteuk-
sia tulee välttää, koska seinien kosteus 
kasvaa ja muodostuu myös kondenssia. 
Kosteat, lämpimät pinnat ovat myös otol-
lisia biologiselle kasvulle. Syksyllä laske-
taan huoneen kosteutta talven arvoihin ja 
kriittistä tilannetta leikataan taas kuivu-
misvaiheessa ideaalitilanteessa vain kerran.  
Suositukset ovat teoreettisia. Juhlasaliin ei 
ole tarkoitus asentaa meluavia kosteus- ja/
tai kuivatuslaitteita. Salin erinomainen 
huoneakustiikka tullaan säilyttämään ny-
kyisellään. Kosteuden hallintaan pyritään 
yksinkertaisesti käyttämällä tuuletusvent-
tiilejä. 
     Projektissa kehitettyjä tutkimus- ja 
seurantamenetelmiä voidaan hyödyntää 
muissakin tiilirakennuksissa, joissa on 
suolaongelmia. Riippuen suolatyypistä, ti-
lan käytöstä ja tiilipintojen arvokkuudesta 
on analyysitulosten pohjalta luotavissa 
omat ilmastolliset suositusohjeet. Ainut-
laatuista hankkeessa oli mahdollisuus 
käyttää koehuonetta. Siellä on voitiin ”uh-
rata” huoneen tiilipintoja lukuisille tutki-
musjaksoille. Käytännössä paikanpäällä on 
voitiin selvittää suolojen liikkumista, ra-
pautumisvaikutusta ja sen estämistä. Näin 
ei tietenkään olisi voitu toimia, jos seinä-
pinnoissa olisi ollut esimerkiksi arvokkaita 
kalkkimaalauksia. 
    Tilaisuudet Fersenin juhlasalissa voivat 
jatkua, mutta nyt, projektityön jälkeen 
tiedämme miksi ja missä olosuhteissa tiilet 
rapautuvat ja miten rapautumista voidaan 
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vähentää.

Restaurointilaastit 
Vanhojen muurien korjaamiseen tarvitaan 
laasteja, jotka esteettisesti, teknisesti ja 
restaurointifilosofian kannalta sopivat van-
haan muurirakenteeseen rappauspintana, 
saumana tai muurin sisällä. 
    Tutustuin vanhojen historiallisten ra-
kennuksien laasteihin jo 1980-luvulla 
VTT:ssa tehdyn laajan tutkimuksen yhte-
ydessä, jonka yhtenä, tavallaan masentava-
na tuloksena oli, että kalkkilaasti ei kestä 
pakkasta. Tavallisin keino parantaa kalkki-
laastin pakkasenkestävyyttä 1960-1990 
-luvuilla olivat melkoisen suuret sementti-
lisäykset. Korjauksissa käytettiin vahvoja 
sementtipitoisia laasteja, koska haluttiin 
minimoida epäonnistumisen riskejä ylimi-
toittamalla laastin lujuutta vanhan muuri-
rakenteen ja alkuperäisten kalkkilaastien 
kustannuksella. Nykypäivänä ollaan jo vä-
hentämässä laastien sementtimääriä. Toi-
nen, vielä epävarmempi vaihtoehto on ol-
lut käyttää ”perinteisestä” kalkista tehtyjä 
laasteja, luottaen siihen, että uusi kalkki 
kestää niin kuin vanhakin. 

Laastihiekan merkitys
”Hyvien” laastien salaisuus ei löydy vain 
sideaineesta, vaan hiekan raejakautumalla 
(rakeisuuskäyrällä) on yllättävän suuri 
merkitys laastin kestävyydelle ja toimivuu-
delle.  Epäedullinen raejakautuma heiken-
tää kaikkien kalkki- ja kalkkisementtilaas-
tien ominaisuuksia, ja varsinkin työstettä-
vyyttä ja pakkasenkestävyyttä. Korjattavan 
kohteen ja alkuperäisen laastin ominai-
suuksien mukaan voidaan valita erilaisia ja 
erivärisiä hiekkoja ja raejakautumia. Näin 
voidaan vaikuttaa ulkonäköön, värisävyyn, 
huokoisuuteen, vedenimukykyyn ja pak-
kasenkestävyyteen. Sellaisissa olosuhteissa, 
joissa puhdas kalkkilaasti ei riittävän nope-
asti karbonatisoidu eikä saavuta minimilu-
juutta ennen pakkassäätä, täytyy laastiin 
lisätä hydraulisia sideaineita (sementtiä tai 
hydraulista kalkkia). Esimerkki tästä on 

Tenalji von Fersenin ulkomuurin sau-
mauslaasti.

Runkoaineen raejakautuma
Hiekassa (runkoaineessa) on monenkokoi-
sia rakeita. Runkoaineen jakautuma saa-
daan seulomalla hiekkaa erikokoisilla seu-
laverkoilla. Runkoaine, jossa on sopivassa 
suhteessa erikokoisia rakeita toimii laastissa 
paremmin kuin runkoaine, jossa raeja-
kauma on epäjatkuva.  Rappauslaastien 
standardikäyrä laadittiin 1970-luvulla. Sen 
runkoainejakautuma on kuvassa sinisenä ja 
se päättyy 0,074 mm:n seulaan, niin kuin 
laastien runkoaineseulonnat yleensä. Laas-
tista suurin osa on runkoainetta. Jos siitä 
tehdään kantava osa ja sideaineesta vain 
”liima, joka sitoo hiekkarakeet yhteen” 
onkin valittava sellainen hiekkaseos, joka 
muodostaa tiheän ja kestävän verkon  (ske-
lett). Vanhoissa laasteissa sideaineosuus oli 
suurempi kuin nykylaasteissa. (Kuva B1)
    Teoreettisten laskelmien avulla voidaan 
määrittää runkoaineen raejakauma joko 
tiiviiksi tai avonaiseksi. Raejakautuma, 
joka seuraa teoreettista käyrää ”tiiviin pak-
kautuvuuteen”, antaa laastille myös tiiviyt-
tä ja hyvää kestävyyttä. (Tätä tiiviyttä ei 
pidä sekoittaa tiiviin sideainevaikutukseen, 
esim. sementtiin, tai tiiviin maalipintaan.) 
Tässä systeemissä pienemmät rakeet täyt-
tävät suurten rakeiden välisiä aukkoja. 
Seuraavan kuvan punainen käyrä on tällai-
sen laskelman mukaan saatu raejakauma. 
Siinä on huomattavasti enemmän hienoa 
ainesta (< 0,5 mm) kuin standardikäyrässä. 
(Kuva B2)
     Jos hienoa ainesta puuttuu kokonaan 
saadaan vihreän käyrän osoittama raeja-
kauma.  Teoreettisesta käyrästä poikkeavaa, 
mutta kuitenkin erittäin toimivaa raeja-
kautumaa esittää viimeisessä kuvassa kel-
tainen käyrä. Tässä runkoaineessa on var-
sin paljon hienoa ainesta (filleriä). Runko-
ainejakautumaa, jossa on vain hienoa ja 
karkeata hiekkaa, esittää ylempi lilanväri-
nen käyrä. Tällaista runkoainetta ei laas-
teissa käytetä, mutta tutkimusmielessä se 
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on ollut mielenkiintoinen. (Kuva B3)
     Parhaan kuvan runkoaineen jakauman 
vaikutuksesta laastiin saa tutkimalla ohut-
hieitä mikroskoopilla. Kuvissa harmaat ja 
tummat rakeet ovat runkoainetta. Keltai-
set alueet ovat huokosia ja halkeamia 
huokosten välissä. Ruskea väliaines on ko-
vettunutta kalkkia.
     Kaikki kuvien laastit on tehty samalla 
koostumuksella, eli kalkkia 1 paino-osaa ja 
hiekkaa 8,5 paino-osaa. Vain laastien run-
koainejakaumat vaihtelevat.

Mikroskooppikuvat
Laastissa on käytetty standardityyppistä 
runkoainetta, runkoaineindeksillä 14,2. 
Kuvassa näkyy halkeamia, sekä pienempiä 
että suurempia huokosia, joista osa on 
toisissaan kiinni. Tämä laasti kesti 17 pak-
kas-sulamiskertaa ennen kuin se vaurioi-
tui. (Kuva B4)
     Laastissa on karkeaa hiekkaa, runkoai-
neindeksi 2.8. Laastissa on suuria huokosia 
ja leveitä halkeamia, koska ylimääräinen 
laastivesi jäi suurten rakeiden väliseen tyh-
jään tilaan. Tällä laastilla oli heikko pakka-
senkestävyys. Se kesti vain 9 jäätymis-sula-
miskierrosta. (Kuva B5)
     Laastissa on käytetty runkoainetta, 
jossa on ollut standardista poikkeava ja-
kauma ja runsaasti hienoa ainesta. Runko-
aine on pakkautunut niin hyvin, että 
kaikki muodostuneet huokoset ovat pieniä 
ja pyöreitä, eikä laastissa ole juurikaan 
halkeamia. Huokoset toimivat lähinnä 
”suoja”huokosina. Laastin pakkasenkestä-
vyys oli erittäin hyvä. Laasti kesti 60 jääty-
mis-sulamiskierrosta ennen kuin siihen 
tuli ensimmäiset vauriot. (Kuva B6)
     Runkoainejakautumaa (kuvassa runko-
aineindeksinä) voidaan vielä kuvata suh-
teessa pakkasenkestävyysindeksiin. Käyräs-
tä nähdään, että mitä suurempi runkoai-
neindeksi, sitä parempi pakkasenkestävyys. 
(Kuva B7)

Tutkimustulosten hyöty restaurointikysy-

myksissä
     Otetaan esimerkiksi vanha tiilimuuri, 
jossa on sekä kovaksi poltettuja että heik-
koja tiiliä. Saumat ovat osittain rapautu-
neet. Osa on varsin kovaa alkuperäistä 
laastia. Muurissa on monenlaisia korjaus-
laasteja, sekä tummanharmaita sementti-
laasteja että vaaleampia kalkki- tai kalkki-
sementtilaasteja. Minkälainen korjauslaasti 
tulee valita tällaiselle muurille? Analysoi-
malla vanhaa alkuperäistä laastia nähdään 
vain minkälainen laasti on nykyhetkessä; 
kun se on käynyt läpi lukuisia jäätymis-
sulamisvaiheita, kun sideaineesta on ties 
kuinka monta kertaa liuennut ja uudelleen 
kiteytynyt ja kun muurin suolat ovat imey-
tyneet laastin huokosiin. Vanhan laastin 
alkuperäisestä koostumuksesta ei koskaan 
saada tietoja. Selvittämällä vanhan laastin 
nykyistä kuntoa, kovuutta ja mahdollisesti 
vedenimukykyä sekä tutkimalla huokos-
verkostoa, runkoaineen tyyppiä ja rakei-
suutta sekä pääpiirteiltään sideaine-runko-
ainesuhdetta saadaan kuitenkin jo riittä-
västi tietoa korjauslaastivalintaa varten. 
Korjauslaastien valinnassa on aina tehtävä 
kompromisseja, sekä alkuperäisen että 
myöhempien korjauslaastien mukaan. Li-
säksi täytyy muuraus-, rappaus- ja sau-
mauslaastin sopeutua kaikkiin muurissa 
oleviin kiviin.  

Historiallinen betoni

Tutkimuskohteet
Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida 
vanhojen betonirakenteiden betonin koos-
tumista ja ominaisuuksia. Kohteet valittiin 
iän (1870–1940) ja myös käyttötarkoituk-
sen perusteella. Kohteet,  joista betoni-
näytteet analysoitiin ovat:

−   Hangon Huokausten silta (1905)
−    Hangon englantilainen makasiini 

(1907)
−    Paimion parantola, ruusukellari 

(1930)
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−   Suomenlinnan kuivatelakka (1937)
−   Suomenlinnan verstashalli B 5 (1917)
−    Suomenlinnan Kaponieeri Löwen E14 

(1940)
−    Suomenlinnan Traverssi Polhem, kase-

matti (1895)
−    Malmin hautausmaan Schaumanin 

monumentin sementtisauma (1906)
−   Kundan sementtisiilo, Viro (1870)

Hangon kohteet ovat olleet alttiina myrs-
kyille ja suolavedelle. Erityisesti silta on 
menettänyt arvonsa johtuen huollon puut-
teesta. Ruostuneet tartuntaraudat ja beto-
nin halkeamat ovat vaurioista näkyvimpiä. 
Tämä maamme vanhin betonisilta on nyt 
tuettu metallipilarein, eikä sillä saa kul-
kea.
     Gustaf Nyströmin suunnitteleman 
englantilaisen makasiinin julkisivun vauri-
ot ovat lähinnä ruostuneet tartuntaraudat, 
mutta itse betoni on ehjä. Rakennuksen 
pahimmat ongelmat muodostuvat sisäsei-
nien kosteudesta ja homeesta.
     Paimion parantolan ruusukellarissa on 
holvikatto, jossa on kattoikkuna. Kellari 
sai nimensä siitä ruusupergolasta, joka lai-
tettiin sen ulko-oven eteen. Tilaa käytettiin 
vainajien varastointiin ja omaisten kappe-
lina. Se on ollut käyttämättä vuodesta 
1978 lähtien.
     Suomenlinnan kuivatelakka rakennet-
tiin Tenalji von Fersenin eteen ja alapuolel-
le 1700−luvulla saaristolaivaston huoltoa 
varten. Sitä on muutettu, laajennettu ja 
korjattu useassa vaiheessa. Telakan itä-
muurin viimeinen korjaus tehtiin 
1930−luvulla. Uloimman kuivatelakan 
restauroinnin yhteydessä otettiin näytteet 
altaan vanhasta betonista. Vanhaan seinään 
aukaistuihin kasetteihin valettiin koeken-
tät, jossa kokeiltiin neljää eri laatuista res-
taurointibetonia. Telakka on käytössä ja se 
täytetään vedellä kaksi kertaa vuodessa. 
Laivat tuodaan syksyllä ja osa viedään ke-
väällä, osan korjaukset jatkuvat syksyyn.

Vanhan betonin koostumus

Analysointitekniikka paljasti monta odot-
tamatonta ongelmaa. Vanhaa betonia oli 
vaikea analysoida modernilla tekniikalla, 
joka on kehitetty nykyajan betoneille. Be-
tonin silikaattioksidien määrityksen las-
kentamalleja ei voitu soveltaa vanhaan be-
toniin koska ne on kehitetty modernia 
Portland-sementtiä varten.
     Analyysitulokset tuottivat useita yllä-
tyksiä, jotka koskivat sekä betonin minero-
logista koostumusta että myös betonissa 
käytettyä kiviainesta (ballastia). Optisen 
ohuthionta-analyysin avulla tutkittiin his-
toriallisen betonin mikrorakennetta. Useat 
näytteet osoittautuivat olevan sekä tiiviitä, 
että halkeamattomia. Yhdessä näytteessä 
oli huokosrakenne, joka muistuttaa par-
haita nykyajan pakkaskestäviä betoneita.
     Lähes kaikista näytteistä löytyi suuria, 
kauniita, lähes hydratisoimattomia klink-
kerirakeita erotuksena moderniin Port-
land-sementtiin, joka hydratisoituu parissa 
viikossa. Hydratisoimattomat, eli siis vielä 
reaktiiviset klinkkerirakeet näkyvät kuvis-
sa. Taulukossa olevat suuret klinkkerira-
keet löytyivät betonin ohuthiontanäytteis-
tä. Taulukon ylimpänä oleva koe on tehty 
modernilla sementillä, ja sen klinkkerira-
keet ovat muita huomattavan paljon pie-
nempiä.
     Kemiallisten ja mikroskooppianalyysi-
en mielenkiintoisimmat tulokset osoitta-
vat, että vanha ja uusi betoni eroavat mo-
nelta osin toisistaan. Aiemmin, ennen II 
maailmansotaa sementti poltettiin erilai-
sissa olosuhteissa kuin tänään. Matalampi 
polttolämpötila johti erilaiseen sementin 
klinkkeriyhdistelmään. Myös raaka-aineen 
koostumus ja betonin työstö oli ennen 
erilainen. Klinkkeriä ei jauhettu yhtä hie-
noksi kuin tänään. Hienoksi jauhaminen 
lisää reaktiviteettinopeutta. Vanhan beto-
nin suuri sidosainemäärä ja sen suuremmat 
klinkkerirakeet aiheuttivat betonin hi-
taamman kovettumisen. Kovettuminen oli 
niin hidasta, että jopa 100-vuotiaista näyt-
teistä löytyi hydratisoimattomia klinkkeri-
rakeita. Ennen valettavassa betonissa oli 

RTS_1_04 4.4.2004, 11:1122



23

J Ä S E N T I E D O T E  1 : 2 0 0 4

Mikroskooppitutkumukset

H-building UV light 10x

Polhem UV light  10x

Rose-cellar 4x  PPL

Kunda 4x PPL

 Sementti klinkkerirakeet  (mm 10-3)

20x XPL with �-plate

10x PPL

20x XPL with �-plate
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enemmän sideaineita. Vanhasta betonista 
ei myöskään löytynyt mitään synteettisiä 
lisäaineita.
    Vanhan betonin lujuus on yllättävän 
suuri, jopa Hangon betonissa, joka lähes 
sadan vuoden ajan on ollut alttiina ankaril-
le olosuhteille. Raudoitus ruostuu, jos be-
toni karbonatisoituu. On laskettu, että 
pinnan karbonatisoituminen on 0,3−0,5 
mm vuodessa eli 30−50 mm sadassa vuo-
dessa. Analyysit osoittivat, että Kundan 
sementtisiilo oli karbonatisoitunut 50 
mm. Kaikki muut näytteet osoittivat enin-
tään 20 mm:n karbonatisointia. Hangon 
englantilaisen makasiinin muurin karbo-
natisointisyvyys oli vain 13 mm.
     Kokonaisuutena tutkimus osoitti histo-
riallisen betonin hyviä ominaisuuksia,  
joita monelta osin voitaisiin hyödyntää 
betonin tuotekehittelyssä.

TkT Thorborg von Konow johtaa historial-
listen rakennusten korjauksissa käytettyihin 
rakennusmateriaaleihin erikoistunutta kon-
sulttiyritystä Tureidaa. 

Tiilen suolarapautumista koskeva osuus on julkaistu 
laajempana versiona ICOMOS-lehdessä 2/2003. Res-
taurointilaasteja koskeva osuus on uudelleen muokattu 
versio ICOMOS-lehdessä 2/1997 julkaistusta artikke-
lista.
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P e k k a  K o r h o n e n

B E T O N I S T E N  
J U L K I S I V U R A K E N T E I D E N  
K O R J A A M I S T A  –  E N T I S Ö I D E N  
J A  I L M E T T Ä  M U U T T A E N  

Kaikilla rakennustemme teknisillä järjes-
telmillä kuten säärasitetulla julkisivulla on 
käytetyistä ratkaisuista, materiaaleista ja 
rasituksista riippuva – tekninen, taloudel-
linen ja esteettinen – käyttöikä. Näin myös 
betonijulkisivua on huollettava ja ajoittain 
uusittava tai peruskorjattava. Rakennusten 
ulkovaipan korjaukset ml. julkisivukorja-
ukset tulevat väistämättä edelleen lisäänty-
mään. Korjattavaksi tulevat pian niin 
1960-, 70- ja jo osin 80- luvullakin raken-
nettujen talojen betonijulkisivut ja -par-
vekkeet – ellei niitä jo ole ehditty korjata. 
Tietysti sama korjaustarve on kaikissa, 
myös tiili- tai puuverhotuissa julkisivuissa.  
Julkisivun korjaushankkeen läpivienti, 
korjausmenetelmät ja korjausten ajoitus 
heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen kiinteis-
tön talouteen ja viihtyvyyteen, kiinteistön 
ympäristö mukaan lukien. 

Betonijulkisivujen vaurioitumisen mekanis-
mit ja säilyvyys
Säärasitetut betonirakenteet, kuten tyypil-
lisesti julkisivujen betoniulkokuoret ja 
-parvekkeet, kuuluvat myös aina ns. riski-
rakenteisiin, joiden kuntoa ei voida arvioi-
da pelkästään silmämääräisesti.  Betonira-
kenteiden turmeltumismekanismit näky-
vät rakenteiden päälle usein vasta kun 
vaurioituminen on edennyt pitkälle ja ra-
kenteen korjattavuus saattaa olla kyseen-
alaista.  
    Yleisimpiä päällepäin näkyviä vaurioita 
ovat erilaiset pinnoite- ja kosteusvauriot 

sekä karbonatisoituneessa betonissa ruos-
tuvan raudoituksen aiheuttamat loh-
keamat ja halkeamat, ruostevalumat. Pak-
kasrapautuminen on jo usein vaikeammin 
havaittavaa.  Silmämääräinen julkisivujen 
tarkastus saattaa antaa täysin harhaanjoh-
tavan kuvan betonirakenteen kunnosta.  
Piilevistä vaurioista betonin pakkasrapau-
tuminen ja kloridien aktivoima raudoituk-
sen ruostuminen sekä julkisivukuoria 
kannattavien teräsansaiden ja kuorien 
takapinnassa olevan raudoituksen 
ruostuminen ovat tyypillisiä.  
    Tavallisimmat vakavat vaurioprosessit 
ovat karbonatisoitumisen käynnistämä te-
räskorroosio ja pakkasrapautuminen. 
Nämä molemmat ovat kytkeytyneet ve-
teen – ilman vettä eli kuivassa betonissa 
näitä ongelmia ei käytännössä ole.
     Karbonatisoituminen tarkoittaa emäk-
sisen betonin neutraloitumista ilman hiili-
dioksidin vaikutuksesta. Karbonatisoitu-
misnopeuksien hajonta on suurta ja riip-
puu mm. betonin laadusta ja betonissa 
vallitsevista olosuhteista, karbonatisoitu-
minen hidastuu syvemmällä rakenteessa. 
Karbonatisoituminen sinänsä ei vaurioita 
betonia, mutta sen seurauksena alkuperäi-
nen, alkaalisessa betoniympäristössä teräk-
sen ympärille muodostuva oksidikalvo hä-
viää ja raudoite jää alttiiksi korroosiolle.
    Teräksen suojabetonipeitteelle on an-
nettu vaatimuksia ja ohjeita jo 1950-luvul-
ta alkaen mutta vasta 1980-luvun alussa 
herättiin kunnolla betonirakenteiden säily-
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vyyskysymyksiin, jonka jälkeen mm. beto-
nipeitevaatimukset alkoivat täsmentyä ja 
kiristyä vaiheittain nykyiselleen. 
     Betonin pakkasrapautuminen aiheutuu 
betonin huokosverkostossa olevan veden 
jäätyessä ja laajetessaan  synnyttämästä 
paineesta. Jotta jäätymislaajenema ei vauri-
oittaisi betonia, on betonissa oltava ilma-
huokosia, jotka eivät täyty vedellä kapillaa-
rivoimien vaikutuksesta vaan toimivat ns. 
suojahuokosina, joihin laajeneva vesi voi 
tunkeutua (halkaisija 0,15–0,3 mm). 
Tämä lisähuokostuksen käyttö säänkestä-
vyyden parantamiseksi tunnettin kyllä ai-
emminkin, mutta se tuli yleiseksi vasta 
1970-luvun puolivälissä (säilyvyysohjeet 
1976), normeihin pakkasenkestävyysvaati-
mus tuli vasta 1980.
     Julkisivun laadussa valvottiin perintei-
sesti ulkonäköä ja sille asetettujen vaati-
musten täyttymistä usein jopa kestävyyden 
kustannuksella. 

Peruslähtökohta korjaussuunnitelmalle on 
julkisivujen kunnon selvittäminen
Olipa julkisivun rakenne ja materiaali 
mikä tahansa, tulee julkisivun kunto ja 
korjaustarve selvittää silmämääräisen tar-
kastelun lisäksi kuntotutkimuksen tarkoi-
tuksenmukaisten tutkimusmenetelmien 
avulla. Kerroksellisissa julkisivurakenteissa 
ei julkisivun kuntoa voida koskaan arvioi-
da pelkästään silmämääräisesti vaan joudu-
taan turvautumaan näytteenottoon ja ra-
kenteiden avauksiin.
     Oikein suunniteltuina ja toteutettuna 
betoniset julkisivurakenteet ovat eritäin 
pitkäikäisiä, mutta 60-luvulta vielä tähän 
päivään asti käytössä olleet detaljiratkaisut 
ovat osoittautuneet usein kohtalokkaiksi 
mm. kosteusteknisen toiminnan kannalta.  
Seinärakenteeseen pääsevä kosteus kiih-
dyttää em. turmeltumisilmiöitä lyhentäen 
käyttöikää.  
   
Julkisivu- ja parvekerakenteiden kunto 
saadaan selville vain perusteellisilla 
tutkimuksilla, jotka koostuvat seuraavista 

vaiheista: 
-     tutustuminen alkuperäisiin suunnitte-

luasiakirjoihin
-     kohteen silmämääräinen tarkastus (ti-

lannearvio)
-     kuntotutkimus- ja näytteenottosuunni-

telman laatiminen
-     ainetta rikkomattomat kenttätutki-

mukset ja mittaukset
-    näytteiden otto, avaukset 
-    näytteiden laboratoriotutkimukset
-     raportointi, johtopäätösten teko, yh-

teenveto

Ainetta rikkovia kenttätutkimusmenetel-
miä ovat mm. seuraavat:
-    kosteusmittaukset paikallisesti
-     betonin karbonatisoitumissyvyys etu- 

ja takapinnalta pora- tai piikkausnäyt-
teestä

-    betonin vetolujuus poralieriöstä 
-     raudoituksen ruostumisaste aukipiik-

kaamalla
-     ansaiden tms. kiinnikkeiden kunnon 

tarkastus aukipiikkaamalla tai po-
ranäytteistä (varovaisuutta noudatta-
en)

-    rakenteiden avaukset

Laboratoriossa voidaan otetuista näytteistä 
tutkia mm:
-     materiaalien myrkyllisyys ja jäämät: 

lyijy, Pcb, asbesti
-     betonin kloridipitoisuus, joka vaikuttaa 

raudoituksen korroosioriskiin
-     betonin, tiilen, laastin pakkasrapautu-

minen pinta- tai ohuthietutkimuksena
-    betonin, tiilen, laastin mikrorakenne 
   
Kuntotutkijan tulee olla hyvin perehtynyt 
rakenteiden ja materiaalien vauriomeka-
nismeihin, rakenteen kokonaistoimintaan, 
rakenteiden kosteustekniseen toimintaan 
jne.  Toisaalta kuntotutkijalla tulee olla 
hyvä tietämys julkisivurakenteiden korja-
us- ja ylläpitoratkaisuista, jotta kunto-
tutkimus palvelee rakenteen korjattavuu-
den ja korjausmenetelmien soveltuvuuden 
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arviointia eikä anna pelkästään akateemi-
sesti mielenkiintoista tietoa.

Ulkonäön säilyttävät, betonijulkisivun käyt-
töikää jatkavat korjaukset
Vanhan betonijulkisivun käyttöikää pysty-
tään varsin usein pidentämään merkittä-
västi ns. betonikorjausmenetelmillä yhdis-
tettynä kosteusrasitustasoa alentaviin kor-
jauksiin.  Näin erityisesti kun korjauksiin 
ryhdytään ajoissa – valitettavan usein kor-
jaustarpeeseen havahdutaan säilyttävän 
korjauksen taloudellisuuden kannalta liian 
myöhään.
     Esimerkkeinä viime vuosien betonijul-
kisivujen korjauksista, joissa oli kyse mah-
dollisimman hienovaraisesta, modernin 
julkisivun ”entisöinnistä”  on kahden suo-
malaisen ”betonibrutalismin” huippuedus-
tajan kohteita. Käytöltään esimerkkikoh-
teet edustavat ehkä tavallaan rakennusten 
ääripäitä – kirkosta asuinkerrostaloihin.   

Hyvinkään kirkko (2003)
Hyvinkään kauniin kirkon ajaton pyrami-
dimuoto on professori Aarno Ruusuvuo-
ren työ vuodelta 1961. Julkisivupinnat, 
jotka samalla ovat kirkon katto, ovat hiot-
tua valkobetonia. Julkisivupinta on jo 
kerran jouduttu uusimaan peruskorjauk-
sessa noin 15 vuotta sitten. Uljas kirkko on 
peräti 32 metriä korkea. 
     Hiottujen valkoisten betonipintojen 
suurimmaksi ongelmaksi on nyt muodos-
tunut epätasainen ja voimakas likaantumi-
nen. Sateiden ja sään rasittaman kaltevan 
pinnan lievä kuluminen ja pakkasrapautu-
minen yhdessä pinnastaan karbonatisoitu-
neen betonin kanssa muodostaa ilmastos-
samme alustan, joka on alttiina nopealle 
likaantumiselle ja mikrobikasvulle. Pelkki-
en pesujen tuoma ilmeen kirkastus jää 
ohimeneväksi. Pintojen uudelleenhionta 
kaltevilla seinillä maksaisi todella paljon ja 
veisi mukanaan muutaman millimetrin 

Aarno Ruusuvuoren suunnittelema Hyvinkään kirkko vuodelta 1961. Kuva: Rauno Träs-
kelin 2000 / SRM.
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Viljo Revellin ja Keijo Petäjän suunnittelema Teollisuuskeskuksen ja Hotelli Palacen talo 
Helsingin Eteläranta 10:ssa rakennettiin vuosina 1950–1953. Kuva: Heikki Havas / 
SRM.
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raudoitusteräksiä suojaavasta betonipeit-
teestä.
     Ratkaisuksi valittiin korjaustapa, jossa 
pesun, uudelleen saumauksen ja tarpeellis-
ten, pienehköjen betonikorjausten lisäksi 
pintojen suojakäsittely tehtiin siloksaani-
pohjusteella  ja metyylimetakrylaattipin-
noitteella. Tavoitteena oli saada pinta säily-
mään mahdollisimman kauan puhtaana ja 
lähellä alkuperäistä valkoista sävyä ja sa-
malla hankkia ”jatkoaikaa” betonijulkisi-
vulle suojaamalla sitä kosteusrasituksilta.

Palacen talo, Eteläranta 10 (1996)
Arkkitehtien Viljo Revellin ja Keijo Petä-
jän suunnittelema Palacen talo, Eteläranta 
10:ssä valmistui 1953. Hiottua valkobeto-
nia olevat 50–60 mm paksut julkisivuele-
mentit on valmistettu valkosementistä ja 
kiviaineena on käytetty lapinmarmoria. 
Elementtien saumat on täytetty kalkkise-
menttilaastilla ja osin on käytetty avosau-
moja. 
     Runkoaineen rautapitoisuus johti ele-
menttien värin kellastumiseen ja tummu-
miseen. Vajaa kymmenen vuotta sitten 
käsivaralla timanttilakalla tehty pinnan 
hionta ja pinnoitus suoja-aineella palautti 
julkisivun alkuperäisen eleganssin. Palacen 
työmaaolosuhteissa tehdyillä betoniele-
menteillä on ikää jo yli 50 vuotta. 

Tapiolan ”taskumatit” (2003)
Viljo Revellin omaperäiset tornitalot, sii-
vekkäät ”taskumatit” Orvannahkatorin  
kupeessa ovat olennainen osa Tapiolan 
maisemaa.
     Neljän, jo varsin huonoon kuntoon 
päässeen tornitalon kattokerrosten ja par-
vekkeiden korjauksessa päädyttiin beto-
nikorjausmenetelmiin. Vanhat julkisivu-
pinnoitteet poistettiin suurimmaksi osaksi 
vesihiekkapuhalluksella, vaurioitunut be-
toni poistettiin mekaanisesti piikkaamalla, 
ruostuvat raudoitteet puhdistettiin ja suo-
jattiin, minkä jälkeen tehtiin betonipaik-
kaukset erikoislaasteilla.  Viimeistelynä 
korjattu pinta tasoitettin ja muotoiltiin 

vanhaan lautakuviopintaa mukailevaksi 
sekä maalattiin suojapinnoitteella.  Ylim-
män kerroksen katot – ”siivet” – vedeneris-
tettiin.

Uusi ilme – betonijulkisivun verhoaminen 
päälle tehtävällä tuulettumattomalla raken-
teella – eristerappauksella
Lukuisten lähiötalojemme – tyypillisesti 
1970-luvulla rakennettujen – pesubetonis-
ten sandwich-ulkokuorien käyttöikä alkaa 
olla lopussa. Lisäksi asukkaiden toiveena 
on usein, että kalliilla julkisivukorjauksella 
voidaan myös kohentaa rakennusten anke-
aksi koettua ilmettä sekä lämpötaloutta. Ja 
korjausten yhteydessä on yleensä havaitta-
vissa, että suuret betoniset kylmäsillat 
(”läpilyönnit”) ja suuret ilmavuodot (tilk-
keet ja sisäkuoren samavalut puuttuvat) 
sandwich-rakenteiden läpi ovat valitetta-
vasti tuiki tavallisia. 
     Eristerappausmenetelmässä rapautu-
neen, mutta suhteellisen ehjän vanhan 
julkisivukuoren kiinnitystä joudutaan 
usein varmentamaan lisäpulttauksella, 

Eristerappausmenetelmä
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Viljo Revellin suunnittelemia ”Tapiolan taskumatteja”. Kuvassa As Oy Tornitaso 1959–1961. 
Kuva: Heikki Havas / SRM. 
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minkä jälkeen vanhan julkisivun päälle 
asennetaan lisälämmöneristys. Jos julkisi-
vukuori on pahoin rapautunut ja kiinnitys 
epävarma joudutaan vanha ulkokuori ja 
eristeet purkamaan.
     Eristerappauksen toiminta kun vanha 
betonikuori eristeineen jätetään paikoil-
leen perustuu siihen, että vanhan julkisi-
vun päälle asennettu lämmöneristys nostaa 
vanhan julkisivun lämpötilaa ja samalla 
kuivattaa vanhaa betonikuorta ja koko ra-
kennetta niin paljon, että käynnissä ollut 
raudoituksen ruostuminen pysähtyy eikä 
pakkasrapautminenkaan kuivassa raken-
teessa jatku.

Uudet betonielementtikuoret ja vanha ilme 
– miksi ei
Lähiötalojemme korjauskelvottomaksi 
vaurioituneet, esim. pesubetoniset sand-
wich-kuoret olisi tietysti mahdollista kor-
vata uusilla, alkuperäisiä betonikuoria 
vastaavilla kuorielementeillä, joka kuiten-
kin on melko harvoin käytetty ratkaisu.
     Betonikuorielementit ovat teknisesti 

täysin toimiva ratkaisu, mutta syy miksi se 
ei ole kovin suosittu, johtuu ainakin kah-
desta seikasta. Ensinnäkin uuden kuoriele-
mentin kiinnitysratkaisut, eli ripustukset 
ja säädöt, ovat työläät ja kalliit. Em. kor-
jausratkaisu on paljon kalliimpi vaihtoehto 
kuin esim. paikallamuurattu tiiliverhous 
tai lisäeristys ja rappauspinta – ero on hel-
posti vähintään satojatuhansia euroja. 
Toinen syy on, etteivät asukkaat tai kiin-
teistönomistajat yleensä ole erityisen kiin-
tyneitä vanhaan, ruskeaan tai harmaaseen 
ruutuelementti-ilmeeseen, vaan pikem-
minkin haluavat ehdottomasti jotain 
muuta. 
     Etenkin ”käyttörakennusten”, kuten 
asuintalojen kohdalla ei julkisivukorjausta 
pidä nähdä vain pakollisena ylläpitokus-
tannuksena – korjaus on aina myös mah-
dollisuus lisätä rakennuksen arvoa sekä 
käyttäjien että ympäristön kannalta.

DI Pekka Korhonen työskentee toimialapääl-
likkönä Insinööritoimisto Mikko Vahanen 
Oy:ssä.
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J u k k a  L a h d e n s i v u
M a t t i  P e n t t i

G R A N I I T T I J U L K I S I V U N  
K O R J A U S T A V A T

Suomeen on 1800-luvun lopulla ja 1900-
luvun alussa rakennettu noin sata luon-
nonkiviverhottua massiivitiiliseinäistä 
rakennusta. Suurin osa näistä on ns. arvo-
rakennuksia, kuten Kansallisteatteri, 
Kansallismuseo, Eduskuntatalo ja Villa 
Kultaranta sekä useat kirkot, jotka on 
jatkuvasti pystyttävä säilyttämään ja pitä-
mään arvonsa mukaisessa kunnossa. Sata 
vuotta sitten rakenteiden muuraamiseen 
käytettiin yleisesti kalkkilaastia, jonka 
lujuus on nykyisin käytössä oleviin kalk-
ki-sementtilaasteihin verrattuna huomat-
tavan alhainen. Tällaisten hauraiden ja 
heikkojen materiaalien kuntotutkimus ja 
sen perusteella tehtävät päätelmät raken-
teiden kunnosta ja korjaustarpeista  vaati-
vat harjaantumisen kautta tulevaa erityis-
osaamista ja harkintaa.

Suomessa luonnonkiven käyttö rakennus-
ten julkisivuissa yleistyi aikana, jolloin 
kansallisuusaate ja itsenäistymispyrkimyk-
set olivat voimakkaassa nousussa. Osittain 
tästä syystä 1900-luvun alun luonnonkivi-
verhottuja rakennuksia pidetään kansallis-
romanttisen kauden monumentteina. 
Toinen, ehkäpä merkittävämpi syy tähän 
on se, että kyseiset rakennukset ovat toi-
minnoiltaan kansallisesti merkittäviä. Rit-
va Wäreen väitöskirjan mukaan kansalli-
nen tyyli ei näy rakennusten arkkitehtuu-
rissa mitenkään, vaan ainoastaan raken-
nusten koristeaiheissa, jotka esittävät usein 
suomalaisen luonnon eläimiä ja puita. 
Arkkitehtuuriltaan rakennukset ovat pää-
asiassa joko englantilaisen, skotlantilaisen 

tai amerikkalaisen tyylin mukaisia, joka on 
sinänsä luonnollista, sillä suomalaiset kävi-
vät hakemassa oppinsa kiventyöstämiseen 
pääasiassa Englannista ja Skotlannista.
     Muihin Euroopan maihin verrattuna 
luonnonkiven käyttö rakennusten julkisi-
vumateriaalina alkoi Suomessa suhteellisen 
myöhään. Ensimmäinen rakennus lienee 
Turussa Kakolan vankilan päärakennus, 
joka on valmistunut vuonna 1853. Luon-
nonkiven käytön huippu ajoittuu ns. kan-
sallisromanttiseen kauteen, jonka katso-
taan alkaneen 1898 ja päättyneen noin 
1904. Tämän jälkeenkin luonnonkiveä on 
julkisivuissa käytetty, mutta tyyli on ollut 
enemmänkin rationaalinen.

Rakenne
Ulkoseinärakenne koostuu kantavasta tiili-
muurista, jonka ulkopinnassa on yleensä 
itsensä kantava luonnonkiviverhous. Tiili-
muurin ja luonnonkiviverhouksen välissä 
ei ole tuuletusta, vaan väli on täytetty laas-
tilla. Ulkoseinän sisäpinta on yleisesti oi-
kaistu rappaamalla ja pintakäsittelynä on 
erilaisia maalauskäsittelyjä.
    Tiilimuurien paksuudet ovat TTY:n 
talonrakennustekniikan laboratorion kun-
totutkimuksissa tehtyjen havaintojen pe-
rusteella vaihdelleet välillä 450–1500 mm. 
Ohuimpia tiilimuureja esiintyy matalien 
rakennusten seinissä sekä kirkkojen ns. 
päätykolmioissa. Paksuimmat tiilimuurit 
esiintyvät kirkkojen sekä muiden massii-
visten rakennusten seinissä, erityisesti nii-
den alaosissa.
     Luonnonkiviverhous on voitu sitoa tii-
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limuuriin usealla eri tavalla. Käytetyimpiä 
sidontatapoja ovat olleet erilaiset teräskiin-
nikkeet ja ns. sidekivet sekä näiden yhdis-
telmät. Luonnonkivijulkisivu on voitu 
muurata myös niin paksuista kivistä, että 
kivet on sidottu tiilimuuriin lähinnä laasti-
tartunnalla. Tällaiset rakennukset ovat 
yleensä melko matalia.

Kivijulkisivujen yleinen toiminta ja vaurioi-
tuminen
     Luonnonkiviverhottujen massiivitiili-
seinien suurin heikkous liittyy kosteustek-
niseen toimivuuteen. Sadevesi imeytyy 
seinärakenteeseen luonnonkivien huokois-
ten laastisaumojen kautta. Suomessa ra-
kennusten julkisivuissa yleisesti käytetyt 
luonnonkivet graniitti ja vuolukivi ovat 
tiiviitä, joten niiden pinnalle muodostuu 
vesikalvo. Laastisaumoihin kohdistuu tä-
ten suurempi kosteusrasitus kuin pelkästä 
sateesta aiheutuva vesimäärä aiheuttaisi. 

Seinärakenteen kuivuminen ulospäin voi 
tapahtua ainoastaan laastisaumojen kautta. 
Kuivuminen on erittäin hidasta, koska lä-
päisevää pinta-alaa on vähän.
     Rakennusosien liitosten puutteellinen 
toiminta saattaa aiheuttaa merkittäviä 
paikallisia kosteusrasituksia. Näistä mer-
kittävimpiä ovat vesikattoon ja vedenpois-
toon liittyvät liitokset. Usein varsinkin ns. 
kansallisromanttisen kauden rakennukset 
ovat monimuotoisia, jonka vuoksi myös 
rakennusten katot ovat monimuotoisia. 
Tästä syystä kattorakenteissa on usein pal-
jon ulko- ja sisäjiirejä sekä liitoksia ulkosei-
niin ja muihin pystyrakenteisiin. Katon 
liitoksissa pystyrakenteisiin on käytetty 
erilaisia pellityksiä. Peltien ylösnostot sei-
nille ovat yleisesti varsin vaatimattomia 
katolta kertyviin vesimääriin nähden. 
     Huokoisten materiaalien toistuva kas-
tuminen ja jäätyminen saattavat johtaa 
pakkasrapautumiseen. Nopeimmin vauri-

 Ernst Lohrmannin suunnittelema vankilan päärakennus valmistui Turun Kakolanmäelle 
1853 ja sitä laajennettiin toisesta päästä 1860-luvulla.
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oituvat alueet, joissa kastuminen on pahin-
ta ja kuivumisolosuhteet huonoimmat. 
Merkittävin rakenteen turvallisuuteen vai-
kuttava tekijä on luonnonkivien sauma- ja 
taustalaastin rapautumisen aiheuttama 
luonnonkivimuurin vaakasuuntaisen tuen 
menetys, josta voi seurata jopa paikallisia 
sortumia. Toinen merkittävä asia on seinä-
rakenteen kastuminen ja siitä aiheutuvat 
sisäpuoliset kosteusongelmat.
     Luonnonkivien saumalaastin kastumi-
nen ja kuivuminen tapahtuvat ulkopinnas-
ta lähtien edeten syvemmälle rakenteeseen. 
Tilanne on sama myös jäätymisen suhteen. 
Lisäksi luonnonkivien saumalaastit altistu-
vat huomattavasti suuremmalle määrälle 
jäätymis-sulamissyklejä kuin luonnonkivi-
en taustalaasti tai massiivitiilimuuri.
     Huonokuntoisesta laastisaumasta pää-
see vettä helposti rakenteen sisään, jolloin 
rakenne kastuu myös sisäosiltaan entistä 
nopeammin ja rapautuminen etenee kiih-
tyvällä nopeudella.

Korjausperiaatteet
Rakennuksen eri osissa vaurioitumisen 
aste ja laajuus saattavat vaihdella hyvinkin 
paljon, joten on perusteltua käyttää vauri-
oitumisasteen mukaista korjaustapaa ra-
kennuksen eri kohdissa. Soveltuvia kor-
jausvaihtoehtoja ovat:
-     luonnonkiviverhouksen ylläpitosauma-

us
-    luonnonkiviverhouksen syväsaumaus
-    luonnonkivien lisäkiinnitys
-     luonnonkiviverhouksen purku ja uu-

delleenrakentaminen.
Jokaiseen julkisivukorjaukseen liittyy olen-
naisena osana rasitustason alentaminen ja 
siitä aiheutuvat korjaukset.

Ylläpitokorjaus
Luonnonkiviverhouksen syväsaumausta 
astetta kevyempi vaihtoehto on ns. pinta-
saumaus, jossa poistetaan rapautunut ja/tai 
halkeillut saumalaasti noin 30–50 mm:n 
syvyyteen ehjään laastiin saakka. Pintasau-

Seinärakenne ulkoa sisälle: luonnonkiviverhous, taustalaasti ja massiivinen tiilimuuri.
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mausta voidaan käyttää ns. ylläpitokorja-
uksena silloin, kun luonnonkivien saumo-
jen pinnoissa alkaa esiintyä rapautumaa. 
Korjaukset ovat tyypillisesti hyvin paikalli-
sia. Pintasaumauksella voidaan myös hi-
dastaa kosteuden kulkeutumista rakenteen 
sisään, ja tällä tavoin siirtää odotettavissa 
olevaa raskasta korjausta muutamilla vuo-
silla eteenpäin.

Luonnonkiviverhouksen syväsaumaus
Syväsaumauksessa pyritään poistamaan ja 
uusimaan kaikki rapautunut luonnonkivi-
muuria kantava laasti. Uusittavan sauma-
uksen syvyys vaihtelee luonnonkivien sy-
vyyden ja laastin rapautumisen mukaan. 
Saumaustyön onnistumisen edellytyksenä 
on, että vanha sauma- ja muurauslaasti 
poistetaan ja saumat uusitaan vähintään 
100 mm:n syvyyteen saakka. Uusittavien 
saumapintojen puhtauteen on kiinnitettä-
vä erityistä huomiota, jotta uuden sauma-
laastin tartunta voidaan varmistaa.

Luonnonkivien lisäkiinnitys
Luonnonkivien lisäkiinnitystarve voi liit-
tyä sekä saumakorjaukseen että ns. raskaa-
seen korjaukseen. Tyypillisesti lisäkiinni-
tystä tarvitaan sellaisissa kivissä, jotka ovat 
niin painavia, että niiden irrottaminen 
alusrakenteen korjaamiseksi on mahdo-
tonta tai huomattavan työlästä. Toinen 
esimerkki lisäkiinnitystarpeesta on koko 
luonnonkiviverhouksen stabiiliuden var-
mistaminen.
     Luonnonkivien lisäkiinnitys tulee tehdä 
läpipulttaamalla, sillä ankkurin kiinnittämi-
nen luotettavasti sauman vastaisiin pintoi-
hin julkisivua purkamatta on erittäin han-
kalaa. Joissakin kohteissa luonnonkivien 
saumoihin on saumakorjauksen yhteydessä 
juotettu kierretankoja, jotka välittävät vaa-
kavoiman saumalaastin kontaktilla luon-
nonkiviin ja teräsankkuriin. Tällaisten 
kiinnikkeiden voiman välityskyky katoaa 
laastin kutistumisen ja rapautumisen myö-
tä, joten sitä ei voida pitää luotettavana.

Pitkälle rapautunut taustalaasti on yleensä märkää hiekkamaista ainetta, joka työntää 
julkisivukiviä rakenteesta ulospäin.
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Luonnonkiviverhouksen purku ja uudelleen-
rakentaminen
Luonnonkivijulkisivun ns. raskas korjaus 
käsittää kivimuurien sekä rapautuneiden 
laastien ja tiilimuurin ulko-osan purkami-
sen, seinärakenteen kuivattamisen, tuule-
tuskanaviston tekemisen luonnonkiviver-
houksen taakse, kivien kiinnittämisen 
ruostumattomilla ankkureilla tiilimuuriin 
sekä kiviverhouksen takaisinmuurauksen 
ja saumauksen pakkasenkestävillä laasteil-
la.
     Luonnonkivijulkisivun purku ja uudel-
leenrakentaminen on ainoa vaihtoehto 
sellaisille julkisivuille tai julkisivun osille, 
joissa rakenteen vaurioituminen on eden-
nyt niin pitkälle, että syväsaumauksella ja 
kivien lisäkiinnityksellä ei päästä riittävän 
luotettavaan lopputulokseen. Tyypillisesti 
pitkälle vaurioituneissa kohdissa seinära-
kenteeseen on kertynyt huomattavia mää-
riä kosteutta, joka on saatava seinästä pois. 

Tämä edellyttää yleensä julkisivun purka-
mista ja tiilimuurin kuivattamista. Julkisi-
vun raskas korjaus voidaan valita myös 
silloin, kun korjaukselta vaaditaan erittäin 
pitkää käyttöikää. Raskaan julkisivukorja-
uksen käyttöikätavoite tulee asettaa kor-
keiden kustannusten vuoksi vähintään 50 
vuoteen.

Korjaussuunnittelun erityiskysymyksiä
Luonnonkivijulkisivujen korjaussuunnit-
teluun liittyy monia asioita, jotka vaativat 
huolellista suunnittelua ja ennakkovalmis-
teluja. Seuraavassa tarkastellaan muutamia 
tärkeimpiä erityiskysymyksiä, jotka tulevat 
vastaan jokaisessa korjauskohteessa.

Rakenteiden stabiilius
Korjaussuunnittelussa on otettava huomi-
oon korjattavien rakennusosien stabiiliu-
den vaikutus koko rakennuksen staattiseen 
toimintaan. Esimerkiksi seinän rapautu-

Turun taidemuseon purettua julkisivua. Kuvassa näkyvät myös alkuperäiset kivien kiin-
nitysraudat.
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Vaativat telinetyöt lisäävät merkittävästi työmaan yleiskustannuksia.
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Tiheästä verkosta rakennettu tuuletuskanavisto on asennettu tiiviisti kiinni rappaamalla 
oikaistuun alustaan. Kerroslistan päälle tulee lisäksi bitumikermi, joka nostetaan seinälle 
300 mm.

Julkisivun suurimpia kiviä ei irroteta, vaan kiinnitetään rakennuksen tiilimuuriin pulttaa-
malla. Lyhennetty kivitulppa tulee myöhemmin peittämään ankkurin pään.
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esimerkiksi nostokoriautosta tai erilaisista 
julkisivukelkoista ja nostolavoista käsin. 
Julkisivun raskas korjaus vaatii aina kiinte-
ät työtelineet, jotta kivien irrotus ja paikal-
leen asennus voidaan suorittaa turvallisesti. 
Telineiden suunnittelussa on otettava huo-
mioon mm. rakennuksen muoto, kuormi-
tukset työskentelystä ja materiaaleista, 
sääsuojaus ja sen mukanaan tuomat tuuli-
kuormat sekä telineiden aiheuttamat pys-
ty- ja vaakakuormat rakennuksen run-
koon.
     Suuria telinerakennelmia ei yleensä 
voida koota suoraan olemassa olevan maan 
varaan, vaan ne on perustettava siten, että 
telineet eivät painu eivätkä aiheuta liiallisia 
rasituksia mm. kellareiden seinille ja piha-
kansille. Suoraan korjattavasta rakennuk-
sesta tuettavien telineiden suunnittelussa 
on tarkistettava, että telinekuormat eivät 
aiheuta liian suuria rasituksia rakennuksen 
runkoon. Tarvittaessa kriittisiin kohtiin 
suunnitellaan tarvittavat lisätuennat.

Laadunvarmistus
Julkisivukorjausten suurten kustannusten 
vuoksi korjauksissa yleensä pyritään mah-
dollisimman pitkään käyttöikään, jonka 
saavuttamiseksi korjausten suunnittelu ja 
materiaalien valinta on tehtävä huolellises-
ti. Erityisen laadunvarmistussuunnitelman 
avulla pyritään varmistamaan, että kor-
jaustyön jokainen vaihe vastaa korjaukselle 
asetettuja tavoitteita. Laadunvarmistus-
suunnitelma on oleellinen osa korjaus-
suunnittelua ja se on tarkoitettu korjaus-
työssä käytettäväksi apuvälineeksi.

Perustukset
Perustusten liikkeistä aiheutuu tiiliseiniin 
halkeilua. Julkisivun halkeamista vesi pää-
see rakenteen sisään ja lisää seinärakenteen 
kosteusrasitusta ja vaurioitumista. Julkisi-

neen tukimuurin purkamisessa on otettava 
huomioon holvien stabiilius, jotta raken-
teet eivät pääse liikkumaan, halkeilemaan 
tai jopa sortumaan. Tarvittaessa on suun-
niteltava holvien työnaikainen tukeminen 
ja työjärjestys siten, että korjaukset voi-
daan suorittaa turvallisesti.
     Luonnonkivijulkisivun takana olevan 
rapautuneen tiilimuurin ulkopinnan pois-
taminen lisää tiilimuurin hoikkuutta ja 
jäljellä olevan muurin jännitystilaa. Korja-
usten suunnittelussa on otettava hoikkuu-
den muutos ja jännitysten kasvu huomi-
oon. Näistä saattaa tulla kriittisiä tekijöitä 
esimerkiksi suurijännevälisten laakeiden 
holvien ja seinien liitoskohdissa.

Telinetyöt
Julkisivujen syväsaumausta ja muita kevy-
empiä korjauksia on mahdollista tehdä 

Kivet on ankkuroitu tiilimuuriin ruostu-
mattomin terässitein, joita on 2–4 kpl/m2. 
Julkisivukivien ja tiilimuurin väli on täytetty 
pakkasenkestävällä KS-laastilla.
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vukorjausten kannalta rakennuksen perus-
tusten on oltava kunnossa, ne eivät saa 
painua eivätkä nousta. Ennen julkisivu-
korjauksia on varmistuttava rakennusten 
perustusten kunnosta erityisesti puupaa-
luilla perustetuissa rakennuksissa sekä sel-
laisissa rakennuksissa, joissa seinäraken-
teissa esiintyy epätasaiseen painumiseen 
viittaavaa halkeilua.

Terveellisyys ja turvallisuus
1900-luvun alussa oli käytössä useita sellai-
sia materiaaleja, jotka nykyisessä lainsää-
dännössä ovat kiellettyjä tai vaativat erityi-
siä suojaustoimenpiteitä sekä jätteiden 
erityiskäsittelyä. Tällaisia materiaaleja ja 
aineita ovat mm. asbesti sekä syövälle altis-
tavat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä 
(PAH-yhdisteet) sisältävät pikeykset ja ki-
vihiilitervapohjaiset tuotteet sekä kreo-
soottipohjaiset kyllästeet. Syövälle altista-
vat aineet ovat terveydelle haitallisia jo 
pieninä pitoisuuksina.

     Haitallisia aineita sisältävien materiaali-
en purkutöistä ja jätteen käsittelystä sekä 
soveltuvista työ- ja suojaustavoista on so-
vittava paikallisen työsuojelupiirin sekä 
kunnallisten ympäristöviranomaisten ja 
jätteen vastaanottajien kanssa ennen töi-
den aloittamista. Tämän perusteella laadi-
taan tarpeelliset suojaus- ja toimenpide-
suunnitelmat. Myös homehtuneiden ma-
teriaalien käsittely vaatii suojaustoimenpi-
teitä.

Erikoistutkija Jukka Lahdensivu ja professori 
Matti Pentti työskentelevät Tampereen tek-
nillisen yliopiston talonrakennustekniikan 
laboratoriossa.

Kirjallisuutta:

Lahdensivu, Jukka 2003: Luonnonkiviverhottujen 

massiivitiiliseinien vaurioituminen ja korjausperiaat-

teet. Tampere, TTY Talonrakennustekniikka tutki-

musraportti 127. 159 s.
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M a r t t i  J o k i n e n

F I N L A N D I A − T A L O N  
M A R M O R I V E R H O U S

Alkuperäinen vuoraus
Finlandia-talon alkuperäisten marmorile-
vyjen maksimipituus oli 1400 mm ja pak-
suus 30 mm. Kukin levy oli kiinnitetty 
neljällä tapilla, kaksi kummallakin pystysi-
vulla. Niissä oli liitokset viereisiin levyihin. 
Näin jokainen levy oli kiinnitetty neljään 
muuhun levyyn, joiden liitos siis oli levyn 
keskiakselissa. Tämä liitostapa aiheutti 
erittäin suuria vaikeuksia yksittäisten levy-
jen vaihtamisessa.

Alkuperäisen julkisivun ongelmat olivat:
−    marmorin haurastuminen, pinnan vau-

rioituminen, halkeamat ja turvallisuus-
riskit

−   levyjen käyristyminen
−    jäykkä kiinnitys ei sallinut levyjen läm-

pölaajenemista
−   tuuletuksen puute
−   huono lämpöeristys

Korjaussuunnitelma
Helsingin kaupunki pyysi talon suojelu-
määräysten mukaisesti Museoviraston lu-
van levykoon pienentämiseksi. Originaali-
suunnitelman analyysin pohjalta pienentä-
minen oli Museoviraston mielestä mahdol-
lista enintään 20 %. Lausunnon jälkeen 
ilmeni, että Alvar Aalto oli jo aikanaan 
pienentänyt levyjen kokoa. Nyt Helsingin 
kaupunki halusi vielä pienentää levykokoa 
toisella 20 %:lla. Ehdotus tutkittiin huo-
lellisesti ja siihen suostuttiin, koska oli il-
meistä, että tämä uusiminen olisi tilapäistä 
ja, että tulevaisuudessa jouduttaisiin taas 
uusimaan julkisivua. Pienentäminen näh-

tiin eräänlaisena kokeena, joka tuottaisi 
uutta tietoa tuleville uusimisille ja piden-
täisi korjauksen kestoikää.

Uudelle marmorijulkisivulle asetettiin 
seuraavat vaatimukset:
−    marmorin taivutusvetolujuuden tuli 

olla vähintään 9 Mpa/mm2
−    marmorin ulkonäön oli oltava alkupe-

räisen kaltainen, myös juovien tuli al-
kuperäiseen tapaan kulkea diagonaali-
sesti vasemmalta alhaalta oikealta ylös-
päin tietyissä seinän osissa 

−    kiinnityksen tuli olla joustava ja mah-
dollistaa sekä lämpölaajenemisen että 
levyjen vaihdon

−   tuuletuksen riittävyys
−   lämpöeristyksen parantaminen

Marmorin oletetut ominaisuudet:
−    lujuuden ja taipuman välillä on suora 

korrelaatio, mitä lujempi sitä vähem-
män taipumaa

−    värin ja lujuuden välillä on korrelaatio 
siten, että tummempi marmori on lu-
jempi. (Tässä piilee argumentti Museo-
viraston vaaleutta korostavaa tavoitetta 
vastaan.)

Toteutus
Helsingin kaupunki valitsi vuonna 1997 
urakoitsijan, joka vähitellen osoittautui 
hyvin kokemattomaksi. Valitettavasti il-
meni myös, että italialainen sopimusosa-
puoli oli epäluotettava. Toimitettujen 
marmorilevyjen esteettiset ominaisuudet 
olivat niin heikot ja väri niin tummaa, että 
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puolet toimituksesta hylättiin. Tästä ai-
heutuikin ongelmia ja aikatauluviiveitä. 
Syksyllä 1997 työt pysäytettiin ja valittiin 
uusi urakoitsija. Tässä vaiheessa eristys oli 
osittain asennettu ja jotkut harvat levyt oli 
kiinnitetty konserttisalin kattotornin itäsi-
vulle. Rakennustöitä päätettiin jatkaa vasta 
seuraavana keväänä. Nyt tilaaja valitsi huo-
lellisesti urakoitsijan ja italialaisen marmo-
ritoimittajan. 
     Keväällä 1998 tilaajan ja Museoviras-
ton edustajat matkustivat Carraraan tutus-
tuakseen kahteen marmorituottajaan. 
Molemmilta pyydettiin täysmittaiset mal-
lit ja niiden perusteella valinta oli helppo 
tehtävä. Valinta perustui ulkonäköön, toi-
mittajan suhtautumiseen ja kapasiteettiin. 
Valinta osui Savemaan ja se osoittautui 
hyväksi. Toimittaja piti lupauksensa, mar-
morin laatu oli hyvä ja toimitusajat pitivät. 
Mallit allekirjoitettiin puolin ja toisin suo-
raan marmoriin ja toinen lähetettiin refe-
renssiseinä Helsinkiin työmaalle. Sekä 
marmorin laadun, että asennuksen varmis-
tamiseksi kehitettiin erillinen valvontajär-
jestelmä; jokaiseen blokkiin eli louhittuun 
raakakiveen kirjattiin koodi, joka osoitti 
miltä kohdalta kivi oli louhittu. Koodit 
siirrettiin tehtaassa edelleen sahattuihin 
levyihin. Työmaalla pidettiin kirjaa kaikis-
ta levyistä. Jos laboratoriotestissä joku 
blokki osoittautui kelpaamattomaksi, 
vaihdettiin seinässä kaikki siitä sahatut le-
vyt parempilaatuisiin.
     Kaikkiaan käytettiin noin 7 000 m2 le-
vyjä mikä vastaa noin 80 raakakiveä eli 
blokkia.
    Työn valmistumista juhlittiin touko-
kuussa 1999. Syksyllä ilmeni, että levyt 
käyristyvät uudestaan. Sanomalehtiin il-
mestyi kirjoituksia, joissa haettiin syyllisiä 
vanhojen virheiden toistamiseen.

MARA -projekti
Helsingin rakennusvirasto käynnisti vuon-
na 1999 Marmoripintaisten julkisivura-
kenteiden pitkäaikaiskestävyys –  eli 
”MARA -projektin”. Euroopan unionin 

tukema projekti (Raphaël-ohjelma) päättyi 
vuonna 2001.
     HKR-Rakennuttajan yhteistyökump-
paneina Suomessa toimivat: Museovirasto, 
Stonecon Oy, VTT-Rakennustekniikka ja 
Teknillinen korkeakoulu. Italialaisia yh-
teistyökumppaneita olivat Parman yliopis-
to, IMM (Internazionale Marmi e Macchi-
ne), Savema S.p.A ja Henraux S.p.A; Por-
tugalista projektiin osallistui kivialan tut-
kimus- ja kehityskeskus Cevalor.

Tutkimusohjelma
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mar-
morin vaurioitumisen syyt ja vaurioitumis-
mekanismi. Lisäksi pyrittiin kehittämään 
marmorin kestävyyden testausmenetelmiä 
sekä luotettava menetelmä kestävämmän 
julkisivulaadun valitsemiseksi. Aihetta 
tutkittiin toisaalta todellisissa olosuhteissa 
osana Finlandia-talon uusittua julkisivu-
verhousta ja toisaalta laboratoriossa todel-
lisia olosuhteita jäljitellen. Laboratoriotut-
kimukset täydensivät ensin mainittuja 
tutkimuksia.
    Tutkitut marmorilaadut valittiin siten, 
että saatiin mahdollisimman hyvä edusta-
vuus Carraran, Massan ja Luccan alueelta 
toimitettavista vaaleista marmoreista. Koe-
seinätutkimuksissa oli vertailun vuoksi 
mukana myös kolme aikanaan rakennus-
luvan saanutta graniittilaatua.
     Marmorin ominaisuudet määräytyvät 
oleellisesti sen mikrorakenteen mukaan. 
Vertailussa oli mukana kolme erilaista 
struktuuria: homoblastinen, xenoblastinen 
ja kaksi välimuotoa. Xenoblastisen raken-
teen tunnusmerkkinä on epäsäännöllisten 
kiteiden tiivis kiinnittyminen toisiinsa, si-
dos. Homoblastisessa tätä sidosta ei ole 
lainkaan vaan kiteet ovat vain toisiaan 
vasten. Xenoblastinen rakenne antaa mar-
morille paremman taivutusmurtolujuu-
den, pienemmän lämpölaajenemiskertoi-
men ja paremman elastisuuden kuin ho-
moblastinen rakenne.
     Finlandia-talossa käytettiin tyyppiä A, 
joka on laadultaan alkuperäistä parempi. 
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Marmori on louhoksesta nimeltä ”Lorrano 
Pradetto”. Alkuperäisen louhoksen nimeä 
ja paikkaa ei ole kyetty selvittämään.

Tutkimukseen kuuluneet levyt olivat taval-
lisesti 30 mm, mutta tietyillä, varsin näky-
villä paikoilla kuten konserttisalin tornissa 
40 tai 50 mm. Pinnat hiottiin kuten Fin-
landia-talon levyt (600 / bac), mikä antaa 
niille aavistuksenomaisen kiillon. Levyt 
hiottiin molemmin puolin ettei pintakäsit-
tely aiheuttaisi epäsymmetrisyyden takia 
käyristymistä.

Projektin tulokset

Vaurioitumisen syy
Tutkimustulosten mukaan marmorin vau-
rioituminen julkisivurakenteissa aiheutuu 
sen mikrorakenteen löyhtymisestä. Mar-
mori muodostuu kalsiittikiteistä, joiden 
väliset sidokset löyhtyvät lämpötila- ja 
kosteusvaihtelujen seurauksena. Jäätymi-
nen ja sulaminen kiihdyttää alkanutta 
vaurioitumista. Mikrorakenteen löyhtymi-

Tutkittujen marmorilaatujen perusominaisuudet ovat seuraavat:

A D E K

mikrostruktuuri homo/xenoblastinen homoblastinen xenoblastinen homo/xeno-
blastinen

ulkonäkö valkoinen, juovikas valkoinen,
selkeät juovat

valkoinen, 
juovia vähän

harmahtava,  
juovia vähän

lujuus hyvä tai
keskinkertainen

huono hyvä hyvä

huokoisuus vähäinen vähäinen vähäinen vähäinen

käyttö ulko- ja 
sisätilat

sisätilat ulko- ja
sisätilat

ulko- ja
sisätilat

kokemukset
sopivuudesta

alueensa 
parhaimmistoa

huono soveltuvuus 
ulkotiloissa

arvioitu
kestäväksi

arvioitu
kestäväksi

alue Carrara Carrara Lucca Massa

nen ilmenee kahdella eri tavalla: toisaalta 
marmorin lujuus alenee merkittävästi ja 
toisaalta laatat käyristyvät. Käyristymisen 
suunta määräytyy lämpötilavaihtelun mu-
kaan, laatat käyristyvät keskiosastaan suu-
rempaa vaihtelua kohti.

Eroja kivilaatujen välillä
Julkisivussa käytetyn marmorin kestävyy-
teen vaikuttaa oleellisesti sen mikroraken-
ne. Carraran alueen marmoreiden mikro-
rakenne vaihtelee homoblastisesta xenob-
lastiseen kaikkine mahdollisine välimuo-
toineen. Tutkittavaksi valitut marmorilaa-
dut oli valittu edustamaan mahdollisim-
man kattavasti eri rakennetyyppejä. Kestä-
vimmäksi rakennetyypiksi osoittautui 
xenoblastinen rakenne, joka säilyi raken-
teellisesti lähes muuttumattomana eri sää-
rasituksissa, kun taas homoblastista tyyp-
piä edustava laatu menetti merkittävän 
osan lujuudestaan.

Suoja-aine
Tutkimuksessa oli mukana myös kaksi eri 
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Marmorilevyjen valintaprosessi Carrarassa 1998 (asennettuja levyjä).

Carraran leikattavat marmorilohkareet.
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Allekirjoitetut referenssilevyt.  Museoviraston edustaja = MJ.
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suoja-ainetta, joilla osa laatoista oli käsitel-
ty. Saatujen tutkimustulosten mukaan 
suoja-aineiden käyttö helpottaa laattojen 
puhdistamista, mutta ei vaikuta lujuuden 
heikkenemiseen eikä taipumiseen. Kahden 
vuoden seuranta-aika oli kuitenkin liian 
lyhyt, jotta lopullisia johtopäätöksiä voitai-
siin tehdä.

Olosuhdeseuranta
Sääolosuhteita seurattiin tarkasti tutki-
muksen aikana. Lämpötilaa ja suhteellista 
kosteutta mitattiin useilla julkisivuun 
asennetuilla antureilla. Mittaukset antoivat 
uutta tietoa julkisivussa vallitsevista olo-
suhteista. Lämpötila vaihteli −25o C ja 
+50oC välillä vuositasolla, päivittäinen 
vaihtelu oli kesäaikaan 15−20o C. Mittauk-
set osoittivat lisäksi, että julkisivuun koh-
distuu vuoden aikana noin 60−70 jäädy-
tyssulatussykliä aiemmin oletetun 20 si-
jaan. Mittausten mukaan lämpötila- ja 
kosteusvaihteluista aiheutuva säärasitus on 

voimakkainta julkisivun ulkopinnalla.
Ilmansaasteet
Ilmansaasteiden vaikutus julkisivumarmo-
rin vaurioitumiseen osoittautui odotettua 
pienemmäksi. Happamien sateiden aihe-
uttamat kemialliset muutokset rajautuivat 
välittömästi marmorin pintaan vain muu-
tamien kymmenesosamillimetrien syvyy-
teen. Näissä tutkimuksissa oli mukana 
näytteitä sekä uudesta että vanhasta julki-
sivusta.

Käyristymä- ja lujuusmittaukset
Koeseinällä olevien laattojen käyttäytymis-
tä seurattiin projektin aikana käyristymä- 
ja värimittauksilla. Nämä mittaukset vah-
vistivat laboratorioissa saadut tulokset. 
Suurimmat taipumat voitiin mitata ho-
moblastista tyyppiä edustavista laatoista 
xenoblastisen tyypin edustajan säilyessä 
projektin aikana lähes muuttumattoma-
na.
     Jäätymis- ja sulamisvaiheita oli 10 % 

Homoblastinen marmorirakenne: sokerikidemäisten kivihiukkasten saumat näkyvät.
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Xenoblastinen marmorirakenne: Kivihiukkasten kaareva muoto parantaa koheesiota eli 
tartuntaa viereisiin hiukkasiin.

vähemmän levyjen sisäpinnassa kuin ulko-
pinnassa. Tästä aiheutuu suurempaa rasi-
tusta levyjen ulkopinnassa ja tämä voisi 
olla eräs käyristymistä aiheuttava tekijä.
     Hyvin alhaiset lämpötilat (alle −20oC) 
vaikuttavat olevan erityisen haitallisia. 
Myös yli +30oC:n lämpötila tuottaa pysy-
viä muutoksia mikrostruktuuriin joissakin 
lajeissa.
     Lämpötilojen muutoksilla on suuri 
vaikutus sekä huokoisuuteen että veden 
imukykyyn.
    Tutkimus osoittaa, että koelaji E (Luc-
ca), jolla oli parhaat lähtöominaisuudet, 
osoittaa merkittävintä heikentymistä läm-
pötilan muutosten seurauksena. Näyttää 
siis siltä, että lämpötilan vaihtelun aiheut-
tamat muutokset marmorin laadussa tasaa-
vat eroja marmoreiden välillä. Mittaukset 
osoittavat, että Finlandia-talon ulkovuora-
us on jo nyt vaurioitunut. Lujuus heiken-
tyi 20−30 % kahdessa vuodessa. Vuonna 
1998 asennetut levyt ovat taipuneet enem-

män kuin keväällä 1999 asennetut. Tämän 
täytyy johtua ankarasta talvesta 
1998−1999.
     Syyt eri marmorilaatujen erilaisiin omi-
naisuuksiin löytyvät kiderakenteen sisäisis-
tä suhteista. Marmori koostuu 99 %:sti 
puhtaasta kalsiitista, joten muilla kompo-
nenteilla on käytännössä hyvin pieni vai-
kutus marmorin mekaanisiin ominaisuuk-
siin. Xenoblastisissa marmoreissa rakeiden 
välinen koheesio on parempi kuin homo-
blastisissa. Tutkimukset viittaavat siihen, 
että rakeiden tekstuuri muodostaa merkit-
tävimmän laatutekijän määriteltäessä 
marmorilaatuja, jotka kestävät pitkään.

Suositukset

Fyysiset suunnitteluperiaatteet
Seuraavia suunnitteluperiaatteita tulisi 
noudattaa luonnonkiviverhouksissa:
−    levyjen väliset saumaukset olisi tehtävä 

elastisella aineella vedentunkeutumisen 
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estämiseksi ja pienten muodonmuutos-
ten sallimiseksi ilman, että kivi joutuu 
rasituksille alttiiksi

−    rakenteen vesihöyry tulisi johtaa pois 
käyttämällä riittävää tuuletusväliä ver-
houksen takana

−    levyjen kiinnitysten tulisi olla joustavia 
ja sallia lämpötilan vaihteluista johtuva 
liike ilman levyyn kohdistuvia rasituk-
sia

−    suoja-aineita voidaan harkita, mikäli on 
tarvetta suojella verhousta ilmansaas-
teilta.

Rakenteelliset suunnitteluperiaatteet

Lopuksi suositellaan seuraavia rakennepe-
riaatteita luonnonkiviverhoiluille:
−    levyt kiinnitetään toisistaan riippumat-

tomasti käyttämällä RST- tai alumiini-
sia kannakkeita ja kiinnikkeitä

−    kannakkeet sijoitetaan levyjen vaaka-
saumoihin

−    levyn alareunassa sijaitsevat kiinnikkeet 
kantavat sen painon

−    levyn yläreunassa olevat kiinnikkeet 
ottavat vastaan vain tuulikuorman

Onko carrara-marmori vielä mahdollinen ?
Marmorilla näyttää olevan taipumusta 
käyristyä sen paksuudesta riippumatta. 
Xenoblastinen marmori käyristyy vähiten. 
MARA -projekti osoitti, että on löydettä-
vissä parempaa marmorilaatua kuin mitä 
toistaiseksi on käytetty. Silti pääongelma 
pysyy: marmori käyristyy. Helsingin kau-
punki tulee jatkamaan tutkimuksia koska 
avoimia kysymyksiä on vielä paljon. Uusia 
ratkaisuja voidaan löytää, joitakin niistä on 
jo testattu käytännössä vuosikausia. 
     Karjaalla on Finlandia-talon ikäinen 
virastorakennus, jonka julkisivut ovat car-
rara-marmoria. Levyt eivät ole taipuneet, 
koska ne ovat osa yhdistelmärakennetta: 
marmorin paksuus on 10 mm ja sen taus-
talla on 30 mm betonia. Koska betoni ku-

Finlandia-talon marmorilevyjen kiinnitys.
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Iso Roobertinkatu 21:n vaurioitumaton julkisivu.
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tistuu kovettuessaan esitaivutettiin mar-
morilevy hiekkapuhaltamalla 4 mm. Beto-
nin kovettuessa levy suoristui. Helsingin 
keskustassa on Carrara-marmoripintainen 
toimistorakennus vuodelta 1966 (Iso Roo-
bertinkatu 21, Niilo Kokko). Siinä levyjen 
korkeus on suurimmaksi osaksi 
1250−1500 mm, mutta on myös suurem-
pia levyjä. Leveys on 840 mm ja paksuus 
30 mm. Ne eivät käytännössä ole taipu-
neet. Kuinka tämä on mahdollista? Levyt 
eivät ole Finlandia-taloa paremmin suojat-
tuja sään rasituksilta. Eräs arvaus voisi olla, 
että tuuletus on toimii paremmin kuin 
Finlandia-talossa. Kiinnitysjärjestelmä on 
jokseenkin samanlainen kuin nyt Finlan-
dia-talon uusitussa rakenteessa.

Finlandia-talon tulevaisuus
Ei ole aivan selvää kenen idea oli alun pe-
rin käyttää marmoria Finlandia-talossa. 
Alvar Aalto suosi sitä koska se oli hänelle 
tärkeä yhdysside Välimeren kulttuuriin, 
jonka hän halusi välittää Suomeen. Hänen 

työntekijänsä Jaakko Kontio on kertonut, 
että Aalto ehdotti alun perin mustaa gra-
niittia Finlandia-taloon, mutta ylipormes-
tari oli halunnut valkoisen rakennuksen. 
    Väriltään ja olemukseltaan mikään 
muu kivilaatu ei voi korvata carrara-mar-
moria. Silloin Finlandia-talo menettäisi 
sille ominaisen luonteensa. Mikäli kivi 
vaihdetaan, tulisi ero alkuperäisen verho-
uksen ja uuden välillä olemaan niin mer-
kittävä, ettei enää voisi puhua Aallon 
muotoilusta. Meidän tehtävämme on säi-
lyttää Aallon perintö tuleville polville. 
Marmorin uudistamisen kustannukset ei-
vät tulevaisuudessa tule olemaan kohtuut-
tomia, koska silloin vaihdetaan vain levyt. 
Kiinnitysjärjestelmää ja lämmöneristystä, 
jotka muodostivat merkittävän kustannus-
erän viimeisessä korjauksessa, ei tarvitse 
enää uusia seuraavalla kerralla.

Restaurointiarkkitehti Martti Jokinen työs-
kentelee Museoviraston rakennushistorian 
osastossa.

Karjaan toimistotalon vaurioitumattomat marmorilevyt.
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ART DECO -SEMINAARI 21.4.
Balderin sali, Aleksanterinkatu 12, kello 15.00.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Mitä on art deco ja onko sitä meillä? 

Pienimuotoisen seminaarin puheenvuorot pitävät 
• tutkija, arkkitehti Tommi Lindh
• professori Riitta Nikula ja
• professori Simo Paavilainen  

Teoreettisen osan jälkeen tutustutaan Helsingissä sijaitseviin kohteisiin. 
Järjestetty bussikuljetus.
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K U T S U  K E V Ä T K O K O U K S E E N

Rakennustaiteen seuran kevätkokous pidetään tiistaina 27.4.2004 kello 17.00 Taiteen 
talossa, Lintulahdenkatu 5.

Kokousen esityslista

1.  Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
2.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
3.  Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
4.  Vuoden 2003 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen.
5.  Tilintarkastajien lausunto sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle.
6.  Muut asiat.
7.  Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!

RTS_1_04 4.4.2004, 11:1152



53

J Ä S E N T I E D O T E  1 : 2 0 0 4

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A  
R Y : N  T O I M I N T A K E R T O M U S  
V U O D E L T A  2 0 0 3

Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous järjestettiin 15.4. Stakesin ja 
Senaatti-kiinteistöjen toimitiloissa, (Lintu-
lahdenkuja 4). Kokouksessa oli läsnä 18 
jäsentä. 

Syyskokous järjestettiin 4.12. Helsingin 
yliopiston filosofian ja sosiaalipsykologian 
laitosten tiloissa (entinen anatomian laitos, 
Siltavuorenpenger 20 A). Kokoukseen 
osallistui 30 jäsentä.

Rakennustaiteen seuran Puurakennuspal-
kinto -rahasto
Toimintavuonna ei jaettu Puurakennus-
palkintoa.

Esitelmätilaisuudet ja seuran ekskursiot
Kevätkokouksen yhteydessä tutustuttiin 
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komo-
sen suunnittelemiin Stakesin ja Senaatti-
kiinteistöjen uusiin toimitiloihin. 

Kevätekskursiolla 24.5. tutustuttiin itäisen 
Helsingin uudisrakennuskohteisiin. Ret-
kelle osallistui 40 henkeä. 

Venäjän jokimatkalle 1.–7.6. osallistui 11 
henkeä.

Kesäekskursio 15.–17.8. tehtiin Pohjois-
Jyllantiin.

21.10. järjestettiin avoin Kalkki- ja kivi 
-rakennusmateriaaliseminaari Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa. 
Tilaisuudessa esitelmöivät maalarimestari 

Päivi Karlsson, prof. Vilhelm Helander, 
TkT Thorborg von Konow, DI Vilho Pek-
kala, TkT Matti Pentti ja arkkitehti Martti 
Jokinen. Tilaisuuteen osallistui 90 hen-
keä.

Syyskokouksen yhteydessä tutustuttiin 
Helsingin yliopiston uusittuihin tiloihin 
Arppeanumissa, Metsätalossa ja entisessä 
anatomian laitoksessa arkkitehtien johdol-
la.

Arkkitehtihaastattelut
Seura jatkoi arkkitehtien haastattelututki-
musta. Aloitettiin kaikkien haastattelujen 
kopioiminen cd-muotoon Suomen raken-
nustaiteen museon kirjastolle tehtävää 
lahjoitusta varten. Vuoden aikana tehtiin 
kaksi uutta haastattelua.

Aloitteet ja kannanotot
Seura antoi lausunnot Loviisan Almin ta-
losta, Helsingin olympiastadionin katta-
miskilpailun tuloksesta sekä Aarnivalkea-
Maarinnitty II asemakaavanmuutoksesta 
Tapiolassa. Seura teki valituksen sekä laati 
vastaselityksen KHO:lle Kotka-Apteekkia 
koskevasta päätöksestä. Seura laati myös 
kannanoton koskien Helsingin olympia-
stadionin suojelua.

Jäsentiedotteet
Seura julkaisi vuoden aikana neljä jäsentie-
dotetta. 
Kevät- ja kesäekskursioille osallistuneille 
jaettiin erilliset ekskursiomonisteet.
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Internet-sivut
Seuran Internet-sivut ovat olleet jäsenistön 
käytössä.

Taiteentutkija-lehti
Seura julkaisee Taiteentutkija-lehteä yh-
dessä Taidehistorian seuran kanssa.

Seura jatkoi Helsingin seudun kulttuuri-
ympäristöoppaan suunnittelua.

Edustukset
Seura on yhteisöjäsenenä ICOMOS-järjes-
tössä (International Council on Monu-
ments and Sites).
Seura on Tieteellisten seurain valtuuskun-
nan jäsen.

Seuran edustajana Suomen rakennustai-
teen museon edustajistossa olivat arkkiteh-
ti Jorma Mukala, arkkitehti Pekka Pakkala 
ja arkkitehti  Mona Schalin (toimikausi 
2001–2003).
Seuran edustajana Alvar Aalto -mitalitoi-
mikunnassa oli arkkitehti Pekka Pakkala 
(toimikausi 2001–2005).

Seuran talous
Seuran tulot ovat koostuneet jäsenmak-
suista (20 e / jäsen, 10 e / opiskelijajäsen, 
400 e / ainaisjäsen ja 170 e / tukijäsen sekä 
valtionavustuksesta, jota vuonna 2003 
myönnettiin 5.000 euroa. Opetusministe-
riö myönsi lisäksi arkkitehtien haastattelu-
tutkimukseen 5.000 euroa. 

Jäsenet
Seurassa oli vuoden 2003 lopussa 643 jä-
sentä, joista 162 ainaisjäsentä ja yksi tuki-
jäsen. 

Johtokunta
Seuran puheenjohtajana toimi arkkitehti 
Mikael Sundman ja varapuheenjohtajana 
FT, dosentti Renja Suominen-Kokkonen. 
Johtokunnan jäsenet olivat arkkitehti Olli-
Paavo Koponen, arkkitehti Tommi Lindh, 
FT Anne Mäkinen, arkkitehti Roy Mänt-
täri, FK Kristiina Paatero, arkkitehti Mona 
Schalin, FL Helena Soiri-Snellman ja FL 
Elina Standertskjöld.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 
kymmenen kertaa. Lisäksi kokouksia piti-
vät johtokunnasta muodostetut työryh-
mät.

Taloudenhoitaja ja sihteeri
Seuran taloudenhoitajana toimi merko-
nomi Minna Aromäki. 
Sihteerinä toimi FM Hanna Galtat.

Tilintarkastajat
Tilintarkastajina toimivat Päivi Pirkkalai-
nen ja Vilhelm Helander.

Johtokunta
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���������������������

������������� ����������������� �����������������

 VARSINAINEN TOIMINTA ��� ���

 YLEISTOIMINTA

         TUOTOT

        Julkaisujen myyntituotot ����� ������

        Muut yleistoiminnan tuotot ��������� �����

     * YLEISTOIMINNAN TUOTOT YHT ��������� ������

         KULUT

        Palkat ja palkkiot ��������� ���������

        Sosiaalikulut ������� �������

        Jäsentiedotteet ��������� ���������

        Ekskursiot ���������� ���������

        Muut yleistoiminnan kulut ��������� ���������

     * YLEISTOIMINNAN KULUT YHT ���������� ����������

     ** YLEISTOIMINTA YHTEENSÄ ���������� ����������

 HAASTATTELUTUTKIMUS

         Tuotot �������� ��������

         Kulut �������� ���������

     ** HAASTATTELUTUTKIMUS YHTEENSÄ ���� �����

 PUURAKKENNUSPALKINTORAHASTO

         Kulut ���� ���������

     ** PUURAKENNUSPALKINTORAHASTO YHTEENSÄ ���� ���������

     *** VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ���������� ����������

 VARAINHANKINTA

        TUOTOT

        Jäsenmaksutuotot ��������� ��������

     ** VARAINHANKINTA YHTEENSÄ ��������� ��������

     *** TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ��������� ���������

 YLEISAVUSTUKSET

        Valtionavustus �������� ��������

     **** TILIKAUDEN TULOS �������� ���������

 TILINPÄÄTÖSSIIRROT

        Vapaaehtoisten varausten muutos ���� ��������

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ + (ALIJÄÄMÄ -) �������� �������
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���������������������

���� ����������

����������������� ���������� ����������

PYSYVÄT VASTAAVAT ��� ���

Aineelliset hyödykkeet

   Koneet 0,17 0,17

     ** Aineelliset hyödykkeet yht 0,17 0,17

Sijoitukset

   Osakkeet 790,48 790,48

   Osuudet 9 325,27 9 325,27

     ** Sijoitukset yht 10 115,75 10 115,75

     **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT 10 115,92 10 115,92

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

   Myyntisaamiset lyhytaikaiset 0,00 138,54

   Jäsenmaksusaamiset 0,00 510,00

   Siirtosaamiset lyhytaikaiset 0,00 0,00

     ** Lyhytaik.saamiset yht 0,00 648,54

Rahat ja pankkisaamiset

   Kassa 861,33 1 127,53

   Sampo 800016-251558 12 159,49 9 369,56

   Sampo 800018-461924 0,00 176,27

     * Rahat ja ps yht 13 020,82 10 673,36

     **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT 13 020,82 11 321,90

     ***** VASTAAVAA YHT 23 136,74 21 437,82

���������������������

OMA PÄÄOMA

   Puurakennuspalkintorahasto 5 828,49 5 828,49

   Ed.tilikausien tulos 14 352,42 14 725,50

     * Tilik.voitto(tappio) 1 050,79 -407,73

     **** OMA PÄÄOMA YHT 21 231,70 20 146,26

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

   Ostovelat 811,65 0,00

   Ennakonpidätysvelka 1 042,28 1 089,91

   Sotu-velka 51,11 54,25

   Siirtovelat 0,00 147,40

     ** Lyhytaikainen vpo yht 1 905,04 1 291,56

     **** VIERAS PÄÄOMA YHT 1 905,04 1 291,56

     ***** VASTATTAVAA YHT 23 136,74 21 437,82
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RAKENNUSTAITEEN SEURA

TILINPÄÄTÖKSEN 2003 LIITETIEDOT

Osakkeet ja osuudet

Elisa Communications Oyj, 150 kpl kirjanpitoarvo 790,48
markkina-arvo 31.12.2003 1 590,00

Gyllenberg International A, 70,2352 kpl hankinta-arvo 9 946,34
      lisäys 9.4.2003 3,8266 kpl hankinta-arvo 9.4.2003 323,08

10 269,42
markkina-arvo 31.12.2003 6 529,21

Rahasto

Puurakennuspalkintorahasto 1.1.2003 5 828,49
31.12.2003 5 828,49

Helsingissä 31. päivänä maaliskuuta 2004

RAKENNUSTAITEEN SEURA
SAMFUNDET FÖR BYGGNADSKONST

Mikael Sundman Sten Björkman

Olli-Paavo Koponen Tommi Lindh

Anne Mäkinen Roy Mänttäri

Kristiina Paatero Kirsi Saarikangas

Mona Schalin Helena Soiri-Snellman

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen tilintarkastuskertomus. 

Helsingissä 31.3.2004

Päivi Pirkkalainen Vilhelm Helander
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Puheenjohtaja
Arkkitehti MIKAEL SUNDMAN
toimi:   Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 

Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki, 
p. 09-169 4262, gsm 050-540 2248, 
fax 09-169 4290

koti:    Puistokatu 1, 00140 Helsinki, p. 09-629 767
sp:      mikael.sundman@ksv.hel.fi

Varapuheenjohtaja
FT, dosentti, professori (mvs.) KIRSI SAARIKANGAS
toimi:  Kristiina-instituutti, PL 59, 00014 Helsingin 

yliopisto, p. 09-1912 2759
koti:    Mechelininkatu 26 A 5, 00100 Helsinki, 

p. 09-493662
sp:     kirsi.saarikangas@helsinki.fi

Jäsenet

FK, tutkimuspäällikkö STEN BJÖRKMAN
toimi:   Espoon kaupunginmuseo, Ahertajantie 5, 

02100 Espoo, p. 09-8165 7032, 
gsm 050-364 7947

sp:      sten.bjorkman@espoo.fi

Arkkitehti OLLI-PAAVO KOPONEN
toimi:   Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 527, 

33101 Tampere, p. 03-365 3296 (to-pe)
koti:    Kidetie 4, 02460 Kantvik, p. 09-298 2334
sp:      koponen.opa@kolumbus.fi

Arkkitehti TOMMI LINDH
toimi:   Museovirasto, rakennushistorian osasto, 

PL 169, 00511 Helsinki, p. 09-4050 9459 
          (virkavapaalla 1.1.2004-31.12.2004)
koti:     Ritarinkaari 17, 06100 Porvoo, 

p. 019-543982, gsm 044-5621625
sp:      tommi.lindh@saunalahti.fi

FT, tutkija ANNE MÄKINEN
toimi:   Helsingin kaupunginmuseo, PL 4300, 00099 

Helsingin kaupunki, p. 09-169 3438, 
gsm 040-554 1002

sp:      anne.makinen@hel.fi

Arkkitehti ROY MÄNTTÄRI
toimi:   Arkkitehtitoimisto Roy Mänttäri, Kapteeninka-

tu 8 F 12, 00140 Helsinki, p. 09-625 034, 
          gsm 040-505 1312
koti:    Sateentie 2 A 57, 02100 Espoo
sp:      roy.manttari@ark.inet.fi

FK, tutkija KRISTIINA PAATERO
toimi:   Suomen rakennustaiteen museo, Kasarmika-

tu 24, 00130 Helsinki, p. 09- 8567 5141
koti:     Jokiniementie 5 F 64, 00650 Helsinki, 

p. 09-777 4236
sp:      kristiina.paatero@mfa.fi

Arkkitehti MONA SCHALIN
toimi:   Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit, 

Punavuorenkatu 4 B, 00120 Helsinki, fax 
09-673120, gsm 040-532 9558

koti:     Selkämerenkatu 7 A 6, 00180 Helsinki, 
p. 09-685 479

sp:      mona.schalin@pp.inet.fi

FL, tutkija HELENA SOIRI-SNELLMAN
koti:     Rauhankatu 1 c B 35, 20100 Turku, 

p. 02-231 5108
sp:      helena.soiri-snellman@abo.fi

Sihteeri
FM HANNA GALTAT
toimi:   Suomen rakennustaiteen museo, Kasarmika-

tu 24, 00130 Helsinki, p. 09-8567 5100 
koti:     Palosuontie 8 B, 00660 Helsinki, gsm 050-

5578507
sp:      sihteeri@rakennustaiteenseura.fi

Taloudenhoitaja
Merkonomi MINNA AROMÄKI
toimi:   Suomen rakennustaiteen museo, Kasarmika-

tu 24, 00130 Helsinki, p. 09-8567 5112
sp:      minna.aromaki@mfa.fi
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J Ä S E N M A K S U N  
M Y Ö H Ä S T Y M I N E N

Rakennustaiteen seuran toiminnalle on aiheutunut merkittävää haittaa jäsenmaksujen 
myöhästymisestä. Johtokunta on kokouksessaan 16.1.2002 päättänyt, että jäsentiedotetta 
ei enää lähetetä jäsenelle, jonka jäsenmaksu on puoli vuotta myöhässä. Mikäli maksu on 
edelleen suorittamatta ko. vuoden lopussa, erotetaan jäsen seurasta. Mahdollisia puuttuvia 
jäsentiedotteita ei lähetetä jälkikäteen. 

R A K E N N U S T A I T E E N  S E U R A N  
J Ä S E N E K S I
voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 20 euroa (opiskelijajäsen 10 euroa) seuran tilille

SAMPO pankki 800016-251558

viestinä on ehdottomasti mainittava maksajan nimi ja osoite !  

TERVETULOA JÄSENEKSI
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00140/120
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