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TYÖN TAVOITE  

Kansallismuseon vuolukiviseinän koekonservointityö toteutettiin syys-
joulukuussa 2013. Työn tavoitteena oli kartoittaa kiviseinän kunto ja eri vauriot 
sekä löytää sopivat konservointi- ja korjausmenetelmät vuolukivikoristeille. 
Kaikki työvaiheet suunniteltiin tarkasti ennen toteuttamista ja työ tehtiin 
mahdollisimman hellävaraisesti ja alkuperäistä säilyttäen. Seinän vauriot, tehdyt 
korjaukset ja eri työvaiheet dokumentoitiin.  

Dokumentoinnin ja vauriokartoituksen jälkeen kokeiltiin erilaisia 
puhdistusmenetelmiä. Tavoitteena oli löytää työhön sopiva tekniikka, joka ei 
puhdista pintoja liikaa eikä vaurioita kiven pintaa. Vanhat haljenneet tai 
irtonaiset saumat poistettiin. Saumaustyötä varten tehtiin kokeiluja uusiin 
irrallisiin vuolukiven palasiin, ja lähtökohtana saumalaastireseptiin käytettiin 
kansallisteatterilla käytetyn saumalaastin reseptiä. Myös irronneiden 
kivenpalasten liimausta varten tehtiin kokeiluja eri liimoilla uusiin vuolukiven 
palasiin. Puuttuvia vuolukivikoristeita varten tutkittiin alkuperäisten koristeiden 
veistotyötä ja teetettiin sepällä samanlaiset työkalut millä kivikoristeet on 
alunperin veistetty. Puuttuvat koristeet veistettiin vuolukivestä perinteisin 
menetelmin. Konservointitöiden yhteydessä tutustuttiin kansallisteatterin 
vuolukivikoristeiden korjaus- ja konservointiraporttiin ja raportin tietoja 
hyödynnettiin eri työvaiheissa. Kansallisteatterilla käytiin myös paikan päällä 
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tarkastelemassa konservoituja vuolukivikoristeita ja uusittuja saumauksia ennen 
töiden aloittamista.  

Työn aikana päätettiin lisätyönä kunnostaa myös ikkunakarmit ja -puitteet. 
Ikkunakarmien kohdalta selvisi saumalaastien poistamisen jälkeen laajempia 
vaurioita kuin mitä oli aluksi havaittu. Ikkunatyö vaati paljon suunnittelua ja 
työtä. Samalla mietittiin ratkaisua ikkunoiden välin kosteusongelmaan. Karmien 
alle rakennettiin vedenkeräyskaukalo ja putkisto, joka johti veden pois 
rakenteista. Karmit ja puitteet päätettiin palauttaa alkuperäiselle tammipinnalle 
poistamalla myöhemmät maalikerrokset. Alaikkunoiden kalterit piti irrottaa 
ikkunatyötä varten ja samalla kunnostettiin myös kaltereiden pinnat.  

Aikaisemmista korjaustoimenpiteistä ei löydy tarkkaa tietoa. Museon 
peruskorjauksen yhteydessä vuosina 1997-2000 luonnonkiviset seinäpinnat oli 
pesty ja osittain saumattu uudestaan. Samassa korjauksessa myös tammiset 
ikkunat oli korjattu ja maalattu. Aikaisemmissa korjauksissa kivien saumauksia 
oli korjattu erilaisilla saumalaasteilla ja elastisilla massoilla. Koristeiden 
vaurioita oli myös kitattu monin paikoin elastisella massalla ja ylimpien 
männynoksakoristeiden kaatoja ja saumoja oli korjattu kovalla halkeilevalla 
massalla. Jossain edellisessä korjauksessa kiviin oli asennettu 8mm:n rst-tappeja 
tukemaan rakennetta. Tapitus oli monissa kohdissa vaurioittanut kiviä ja osa 
tangoista törrötti näkyvissä. Seinästä löytyi myös alkuperäisiä puisia 
kiinnitysvarmennustappeja. Seinän puuttuvat kivikoristeet oli aikaisempien 
korjausten yhteydessä korvattu tummanharmaasta massasta kömpelösti 
toteutetuilla koristeilla. Seinä on ollut syksystä 2011 asti peitettynä verkolla, 
koska huonokuntoisista koristeista on ollut vaarana pudota kivenpalasia. Verkon 
kiinnittämisen yhteydessä on irrotettu pahiten vaurioituneet kivenpalat. Palat 
eivät olleet käytettävissä uusimpien korjausten yhteydessä.  

 

TIETOJA RAKENNUKSESTA 

Kansallismuseon rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Herman Gesellius, 
Armas Lindgren ja Eliel Saarinen. Urakoinnista vastasivat rakennusmestarit 
August Pettersson ja Frans Johansson. Museo rakennettiin vuosina 1905-1910 ja 
se avattiin yleisölle vuonna 1916. Nykyisin Kansallismuseo on Senaatti-
kiinteistöjen omistuksessa. 

Rakennuksen ulkoasu jäljittelee Suomen eri aikakausien arkkitehtonisia piirteitä, 
mm. keskiaikaisia kirkkoja ja linnoja. Julkisivun arkkitehtuuri edustaa 
kansallisromantiikkaa ja sisäosat ovat pääasiassa jugendia. Rakennuksen 
julkisivu on suurelta osin rapattu ja tornissa on myös tiilipintaa. Tyylille 
ominaisesti julkisivumateriaalina on käytetty myös kotimaista graniittia ja 
vuolukiveä. Katot ovat liuskekiveä ja kuparia. Julkisivussa käytetty vuolukivi on 
erinomainen materiaali kivikoristeisiin sen pehmeyden ja muokattavuuden 
takia. Pehmeänä kivilajina vuolukivi on ollut suosittu materiaali myös reliefeissä 
ja kuvanveistossa. Kansallismuseon pääsisäänkäynnin puoleisissa seinissä on 
runsaasti kansallisromanttiselle tyylille tyypillisiä luontoaiheita kuten eläimiä ja 
kasveja.  
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DOKUMENTOINTI JA VAURIOKARTOITUS 

Seinä valokuvattiin yksityiskohtaisesti ennen toimenpiteitä. Valokuviin on 
merkitty eri vauriotyypit ja saumat eri laastityyppeineen. (kuva 1.) 
Vauriokartoituskuviin merkittiin eri väreillä alkuperäiset laastisaumat ja uusitut 
saumat. Erilaiset liat ja vauriot merkittiin kuviin erikseen. Yhteen kuvaan 
merkittiin mustumat (kuva 2.), valumat (kuva 3.) ja levä/sammalkasvustot ja 
toiseen kuvaan eri vauriotyypit (halkeama(kuva 4.), kopo, reikä, myöhemmät 
kiinnitykset, paikkaus, kiveä puuttuu). Vauriokartoituskuvat löytyvät liitteenä 
tekstin lopusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Haljennut sauma, sekä vanhoja 
epäsiistejä paikkauksia. 

 

Kuva 2. Mustumia vuolukiviseinässä.  

Kuva 3. Kuvan yläosassa suolavalumia ja 
koristeen keskellä vanhat paikkaukset 
irronneet. 

Kuva 4. Keskelle 
vuolukivikoristetta 
ilmestyneet halkeamat. 
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Vuonna 2011 asennettu suojaverkko irrotettiin ennen vauriokartoituksen 
aloittamista ja verkon kiinnitysreiät paikattiin myöhemmin muiden paikkausten 
ohella. Työn edetessä valokuvattiin eri työvaiheita ja seinän eri kohdat kuvattiin 
myös toimenpiteiden jälkeen. Eri toimenpiteet dokumentoitiin liitteenä löytyviin 
kuviin. Kuviin on merkitty uusitut laastisaumat, uudelleen asennetut, liimatut ja 
tapitetut kivet, paikkaukset, täytetyt halkeamat, uudet vuolukivikoristeet, 
saumojen patinointimallit sekä suolahapolla tai kalkkipuhalluksella käsitellyt 
pinnat. 

 

Vanhoista saumoista teetetyt ohuthienäytteet 

Laastinäytteitä otettiin viidestä eri kohdasta. Osassa saumoista oli käytetty 
ainoastaan sementtipitoista laastia ja osassa näytteistä oli käytetty 
kalkkisementtilaastia. Runkoaineena oli käytetty mm. graniittista hiekkaa, jonka 
runkoainekoot vaihtelivat näytteestä riippuen. Näytteissä on myös mainittu 
olleen erittäin vähän ilmahuokosia, joiden puuttuminen on vaikuttanut 
kielteisesti pakkasenkestävyyteen ja saattanut aiheuttaa osan saumojen 
halkeamista. Tarkemmat tiedot näytteistä löytyvät liitteenä. 
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TOIMENPITEET 

Puhdistaminen 

Puhdistamistyö aloitettiin pinnan erilaisilla koepuhdistuksilla. Tavoitteena oli 
välttää ylipuhdistamista ja saavuttaa patinan säilyttävä puhtausaste. Pehmeän 
vuolukiven herkän vaurioitumisen vuoksi puhdistustyöhön oli valittava 
hellävaraisia menetelmiä ja työvälineitä.  

Pintojen puhdistamiskokeilut aloitettiin erilaisilla kuivapuhdistusmenetelmillä.  
Kuivapuhdistussienet ja erilaiset harjat poistivat hyvin pintojen irtolikaa. 
Seuraavana kokeiltiin vesipesua erilaisilla harjoilla, sienillä ja liinoilla. Tämän 
jälkeen testattiin vielä vesipesuun eri saippuoita ja 10% 
ammoniumbikarbonaattia. Eroa pesutuloksessa pelkän vesipesun tai saippuan 
tai suolan lisäämisellä veteen ei silmämääräisesti havaittu. Päätettiin kuitenkin 
käyttää saippuaa seinien pesemisessä, koska pinnoilla on rasvaista likaa, johon 
saippuavesi toimii paremmin kuin pelkkä vesi. Työvälineiksi valittiin pehmeitä 
harjoja ja sieniä. (kuvat 5. ja 6.) 

 

 

 

 

 

Kokeiden jälkeen päädyttiin puhdistusmenetelmään, jossa kaikki kivipinnat 
harjattiin aluksi pehmeillä siveltimillä ja harjoilla irtoliasta. Tämän jälkeen 
pinnat pestiin vesi-fairyseoksella ja huuhdeltiin lopuksi juoksevalla vedellä. 
Pesemiseen käytettiin erilaisia pehmeitä harjoja, hammasharjoja ja pesusieniä. 
Vesi-pesuainepesu kirkasti pintoja hyvin ja poisti myös orgaanisen lian. 
Joidenkin koristeiden pintaan jäi vielä jonkin verran tiukassa olevaa 

Kuva 5. Koristeen vasen 
puoli puhdistettu vesi-
fairyseoksella. Oikea puoli 
likainen. 

Kuva 6. Koristeen vasen puoli 
puhdistettu samoin kun kuvassa 5. 
Oikea puoli likainen. 
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levä/sammalkasvustoa. Nämä kasvustojen jäänteet päätettiin jättää, koska ne 
eivät aiheuta lisävauriota ja niiden poistaminen muilla keinoilla olisi helposti 
ylipuhdistanut pintoja.  

Vesi-pesuainepesun jälkeen kivipinnoille jäi vielä paikoitellen kova musta 
likakerros sekä kalkkikiteytymiä, joihin pesu ei vaikuttanut mitenkään. Mustaa 
likaa oli eri puolilla seinäpintaa ja koristeiden syvänteissä. Yhden kiven koko 
pinta oli värjäytynyt pikimustaksi. Myös ikkunoiden kohdilla oli smyygeissä 
mustia valumia. Musta lika vaikuttaa olevan vain esteettinen haitta, eikä se 
vaurioita kiveä. Mustat valumat tekevät kuitenkin varsinkin seinän alimmissa 
osissa seinästä erittäin epäsiistin näköisen. Kalkkikiteytymät olivat paikoitellen 
jopa 2cm paksuja ja niitä oli erityisesti katon kotkakoristeen alaosissa sekä 
seinän tornin puoleisessa nurkassa. Kalkkikiteymät olivat muodostuneet 
paikkoihin missä seinän rakenteisiin päässyt kosteus tuli ulos saumojen kohdilta.  

Mustiin kohtiin kokeiltiin monia eri aineita ja puhdistustekniikoita, mutta 
mikään menetelmä ei toiminut halutulla tavalla. Eri aineita kokeiltiin pintaan 
sellaisenaan eri vahvuisina sekä erilaisina geeleinä ja hauteina. Geelejä tehtiin 
liivatteella, metyyliselluloosaliisterillä ja hauteita bentoniitilla ja paperisavella. 
Vaikutusajan jälkeen pinnat neutraloitiin ja harjattiin vielä vedellä ja saippualla 
ja huuhdeltiin. Eri pituisia vaikutusaikoja kokeiltiin. Mustumien ja 
kalkkikiteytymien puhdistamisessa kokeiltiin ammoniumbikarbonaattia, sinolia, 
isopropyylialkoholia, sitruunahappoa, ammoniakkia, vichyä ja etikkaa. 
Ammoniumbikarbonaatti (5%) bentoniittisavihaude oli mustuneella pinnalla 
viikon. (kuva 7.) Pintaa harjattiin välillä vedellä ja saippualla ja haude laitettiin 
takaisin vaikuttamaan. Hauteella ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta 
mustumaan. Mustumiin kokeiltiin myös erilaisia mekaanisia 
puhdistustekniikoita kuten karkeaa pesusientä ja hienoa hiomapaperia. Näistä 
toimi parhaiten hienolla hiomapaperilla (360) hiominen. Tällä tekniikalla 
mustuman sai pois. Hiomapaperi kuluttaa kuitenkin helposti myös kiven pintaa, 
joten tätä tekniikkaa ei päädytty käyttämään.  

Kivikoristeisiin oli tehty harmaalla paikkamassalla pieniä paikkauksia ja peitetty 
esimerkiksi uusien metallitankokiinnitysten reikiä. Harmaa massa pehmeni 
jonkin verran kuumalla vesihöyryllä ja pehmentynyt massa poistettiin 
mekaanisesti kirurginveitsellä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. 
Bentoniittisavihaude 
vaikuttamassa 
mustuman päällä. 
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Kalkkikiteytymien poisto 

Kalkkikiteytymien poistoon testattiin samoja puhdistustekniikoita, hauteita ja 
geelejä kuin mustumien poistoonkin. Hauteilla ja geeleillä ei ollut vaikutusta 
kiteytymiin. Ainoa aine, mikä vaikutti kiteytymiin, oli suolahappo. Paksuimmat 
kerrostumat kiteytymistä poistettiin mekaanisesti kirurginveitsellä ja pienellä 
poralla ja erilaisilla pienillä hiomakärjillä. Suolahappoa käytettiin 3% liuoksena 
ja sitä levitettiin kiteytymäkohtiin pieni alue kerrallaan. (kuvat 8,9 ja 10) Pintaa 
harjattiin pienillä harjoilla ja neutraloitiin tämän jälkeen ja pestiin vedellä ja 
saippualla ja huuhdeltiin lopuksi. Työ oli hyvin hidasta ja tarkkaa ja happoa piti 
lisätä pintaan todella monta kertaa ennen kuin kiteytymä oli hävinnyt. Kivikovan 
kiteytymän poisto pehmeän kiven pinnasta vaati huolellisuutta ja vaikutti siltä, 
että kalkkikiteytymät ovat haurastuttaneet kiven pintaa. Osa kiteytymistä 
päätettiin kuitenkin jättää paikoissa, joissa ne eivät näy niin pahasti. Näitä kohtia 
täytyy jatkossa seurata, miten puhdistetut kohdat eroavat puhdistamattomiin 
kohtiin.  

 

 

 

 

 

Kuva 8. Paksut kalkkikiteytymät ennen 
toimenpiteitä. 

Kuva 9. 3% suolahappo vaikuttamassa 
kalkkikiteymän päällä. 

Kuva 10. 
Toimenpiteen 
jälkeinen 
puhdistettu 
pinta. 
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Kalkkikiteytymistä etsittiin tietoa ulkomaisista lähteistä ja muiden 
vuolukivikohteiden raporteista. Samantyyppisiä kalkkikiteytymiä oli ollut mm. 
Norjassa sijaitsevassa Nidaroksen Katedraalissa. Raportissa kerrottujen 
tutkimusten mukaan kalkkikiteytymät ja -valumat johtuvat kunnostustöissä 
käytetyn sementin karbonatisoitumattomien ainesosien liukenemisesta. 
Raportissa kerrottiin testeistä joilla oli yritetty poistaa kiteytymiä. Bentoniitistä, 
selluloosasta ja heikosta haposta tehdyllä pastalla pystyttiin poistamaan ohuet 
(0,5mm) kalkkikiteytymäkerrokset, mutta paksumpiin kerroksiin pasta ei 
toiminut. Raportin mukaan paksuimmat kiteytymät päätettiin jättää ja miettiä 
toimivampaa keinoa. 

 

Mustumien kalkkipuhallus 

Kun puhdistuskokeilujen jälkeen todettiin mustumien olevan yhä tiukasti 
seinässä, alettiin pohtia muita kivipinnoille sopivia puhdistustekniikoita. 
Irrallisiin vuolukivenpalasiin testattiin puhalluspuhdistustekniikoita ja 
mallikiven pintaa tarkasteltiin puhalluksen jälkeen. Kiven pintaan testattiin 
puhallusta mikrohiekalla ja kalkilla. Mikrohiekan todettiin kuluttavan hiukan 
vuolukiven pintaa, joten tämä puhallusmateriaali ei tullut kysymykseen. 
Kalkkipuhallus sen sijaan näytti toimivan hyvin eikä vaurioittanut mallikiven 
pintaa lainkaan. Pitkällisten pohdintojen jälkeen saatiin lupa tehdä pienet 
puhdistusmallit kalkkipuhalluksella museon seinän alaosan ikkunasmyygiin ja 
yhteen koristeeseen. Koepuhallus näytti toimivan hyvin eikä vaurioita syntynyt, 
joten lopulta saatiin lupa puhdistaa loputkin mustumat tällä tekniikalla. Tässä 
vaiheessa oli kuitenkin mahdotonta enää puhaltaa seinän yläosan mustumia, 
koska tämä olisi edellyttänyt koko seinäpinnan pesua ja työ oli saatava pian 
valmiiksi. Päädyttiin siis jättämään seinän yläosan mustumat puhdistamatta ja 
puhaltamaan vain seinän alaosan ikkunasmyygien valumat. (kuvat 11. ja 12.) 

Puhallus tehtiin hyvin kevyesti eikä se irrottanut aivan paksuimpia kohtia 
mustasta liasta, mutta ohuemmat mustat valumat hävisivät pinnasta. Kiven 

pinnan patina säilyi osittain eikä pinta vaurioitunut 
puhalluksesta. Kalkkipuhalluksen jälkeen puhalletut 
alueet pestiin vielä vedellä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvat 11. ja 12. Kuvat 
ennen ja jälkeen 
puhdistuksen. 
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Vanhojen saumalaastien poisto 

Vanhat haljenneet ja huonokuntoiset laastisaumat poistettiin. (kuva 13.) Vanha 
irtonainen, haljennut tai haurastunut saumalaasti poistettiin varovasti niin, ettei 
vaurioitettu pehmeää kiveä. Työkaluina käytettiin pieniä talttoja ja vasaraa, 
erilaisia metalliteriä ja lastoja sekä Fein Multimasteriin asennettua 
timanttilaikkaa. (kuva 14.) Saumat puhdistettiin huolellisesti noin 20 mm 
syvyydeltä laastijäännöksistä ja pölystä. Aikaisemmissa korjauksissa käytetty 
elastinen saumamassa poistettiin ja jätettiin sitä vain muutamiin kohtiin, joissa 
sauma oli ehjä ja hyvin kiinni. Vanhan saumalaastin takaa löytyi ikkunoiden 
smyygeistä karmin ja kiven välistä pellavatilkettä. Ikkunasmyygien saumoja on 
myöhemmin korjattu osittain elastisella massalla ja tiivisteenä on käytetty 
solumuovitiivisteitä.  

 

 

 

 

Saumalaasti 

Saumalaastia valittaessa tehtiin useita kokeita erivärisillä ja -rakeisilla 
runkoaineilla sekä erilaisilla sideainesuhteutuksilla. Runkoaineen 
rakeisuuskäyrä pyrittiin saamaan optimaaliseksi tarkastamalla raejakaumaa 
seulomalla. Ohjeellisina laasteina olivat Suomen Kansallisteatterin 
vuolukivikorjauksissa vuonna 1999 käytetyt laastit (Thorborg von Konow: TUR -
vuolu KS 65/35/600 sekä Torquil McNeilage: hydraulinen kalkki NHL 
3.5/hiekka, kvartsifilleri, vuolukivijauhe). Harkinnan jälkeen päätettiin tässä 
saumaustyössä korvata märkäkalkki hydraulisella kalkilla myöhäissyksyisen 
korjausajankohdan vuoksi (Kajaste, Kokkonen). Vaihtoehtoisina sideaineina ovat 
Kansallisteatterissa käytetty KS ja pelkkään kalkkiin perustuva KKh. 
 

Uuden laastin runkoaine koostuu saumahiekasta, puhallushiekasta, 
mikrohiekasta ja vuolukivijauheesta. Runkoaineen erilaisilla hiekoilla pyrittiin 
saamaan mahdollisimman kattava raekokojakauma, jotta isompien 
hiekkarakeiden koloihin saataisiin mahdollisimman paljon pienempää ainesta. 
Näin valmiiseen saumaan ei jää isoja täytteettömiä koloja, jotka osaltaan voisivat 
huonontaa pakkasenkestävyyttä valmiissa saumassa.  

Kuva 13. Vanha laasti poistettu ja 
kohta puhdistettu. 

Kuva 14. Sauman poistossa käytetyt välineet. 
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Jotta runkoaineiden rakeisuusjakauma saatiin tarkoin selvitettyä tehtiin siitä 
seulontakokeita, jolla saavutettiin optimaalinen raekokojakauma. Suurin 
raekoko on 1,2mm ja pienin on 0,01mm.  

Runkoaineen suhde sideaineisiin; kalkkiin ja sementtiin on Khs 65/35/600.  

Leveät saumat 

Runkoaine: 60 % saumahiekka (0,5-1,2 mm), 15 % puhallushiekka (0,1-0,6 mm), 
15 % mikrohiekka, 10 % vuolukivijauhe 
Sideaine:  Plus sementti ja NHL 3,5  
 
Esimerkki 2kg ohjeesta: 
1030g saumahiekka 
257g puhallushiekka 
257g mikrohiekka 
172g vuolukivijauhe 
100g harmaa sementti (Plus sementti) 
186g NHL 3,5 
 

Vuolukivikoristeissa oli myös ohuempia halkeamia, joihin tehtiin hieman 
ohuempi laasti samoilla ainesosilla, mutta isompi raekoko jätettiin pois. Koska 
halkeamat olivat keskellä kivikoristeita, päätettiin sauma-ainekseen lisätä 
hieman pigmenttejä, jotta sauma sulautuisi kiven sävyyn. 

Ohuet saumat 

Runkoaine: 80 % puhallushiekka (0,1-0,6 mm), 10 % vuolukivijauhe, 10 % 
mikrohiekka 
Sideaine: sementti ja NHL 3,5  
Pigmentti: 5 % sideaineen määrästä (vihreä umbra, luonnon terra ja 
rautaoksidimusta) 
 
Saumaustyö 

Ennen saumaamista saumattavat kohdat kostutettiin. Saumalaasti sekoitettiin 
ensin vispilällä vellimäiseksi seokseksi ja sekoittamista jatketaan niin, että 
saadaan laastiin aikaiseksi ilmavuutta pakkasenkestoa ajatellen. Sekoittamisen 
jälkeen löysään massaan lisättiin kuiva-ainesta sen verran että saumalaastista 
saatiin koostumukseltaan riittävän kiinteää. Saumoja jälkikasteltiin kolme kertaa 
päivässä viiden päivän ajan.  

 

Saumojen patinointimallit 

Seinäosuuden yläosassa sijaitsevan Kotkakoristeen saumat ovat erittäin paksut 
ja alttiina säärasitukselle. Tämän vuoksi päätettiin kyseisiin saumakohtiin tehdä 
vesilasipigmenttiseoksella vahvistava kerros. Vesilasia laimennettiin vedellä 
50/50-suhteella. Vesilasiin lisättiin myös pigmenttejä, joilla saumoihin saatiin 
hyvin vaalea patinointikerros. Sävy ei saanut olla liian tumma, koska aidon 
patinan tummentava vaikutus ajan kuluessa oli otettava huomioon. Vesilasiin 
lisättiin luonnon terraa ja vihreää umbraa. Seos siveltiin kertaalleen ennalta 
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sovittuihin saumoihin. Patinoinnin sävystä tehtiin ensin malleja erilliseen 
saumalaasti mallipalaan ennen lopullisen värin valintaa. Patinoidut kohdat on 
merkitty myös vauriokartoituskuviin. 

 

Paikkauslaasti koristeiden puuttuviin kohtiin 

Katon kotkakoristeen molemmin puolin oli kivestä lohjennut palaset 
myöhempien metallitappien asentamisen yhteydessä. Vauriokohdat oli kitattu 
harmaalla massalla joka nyt poistettiin ja kolot paikattiin uudella laastilla. (kuvat 
15. ja 16.) Toisen alaikkunan smyygistä poistettiin vanha sähköjohdon osa ja 
vauriokohta paikattiin tällä samalla laastilla. Myös muutamia koristeiden 
isompia vauriokohtia(kuva 17.) ja yläikkunan smyygin vaurioita korjattiin 
laastilla. Paikkalaastissa käytettiin kalkkilaastilla heikennettyä juotosbetonia. 
Laastia sävytettiin hiukan tarpeen mukaan ja pinta viimeisteltiin laastin 
kuivuttua erilaisilla taltoilla. Pienimmät kolhut ja vauriot koristeissa päätettiin 
jättää.  

Paikkauslaasti: 

Kalkkilaasti K 100/600  (0-1,2) 50% 
Juotosbetoni 50% 
6% pigmenttiä sideaineen määrästä (musta ja luonnon terra) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15. Ennen paikkausta. 

Kuva 16. Paikkauksen jälkeen. Myös 
saumakohta on uusittu. 

Kuva 17. Vuolukivikoristeen kaksi alinta 
’kaarta’ olivat murtuneet. Myös ne 
uusittiin paikkauslaastilla. 
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Halkeamien täyttö  

Seinän vuolukivissä oli erikokoisia halkeamia siellä täällä.  Varsinkin seinän 
ulkokulma oli pahasti halkeillut. Halkeamat täytettiin ohuella saumalaastilla, 
jotta sadevesi ei pääsisi kulkeutumaan rakenteisiin ja pahentamaan kivien 
vaurioitumista. (kuvat 18. ja 19.)) Aivan pienimpiin halkeamiin saumalaastia ei 
saatu juuri menemään. Alle 2mm leveät halkeamat täytettiin saumalaastilla, 
jonka resepti on muuten sama kuin ohuemman saumalaastin, mutta siitä on 
seulottu 0,25mm ylittävät rakeet pois. 

 

 

Pienten halkeamien täyttö 

Runkoaine: 80 % puhallushiekka, 10 % vuolukivijauhe, 10 % mikrohiekka 
Sideaine: sementti ja NHL 3,5  
Pigmentti: 5 % sideaineen määrästä (vihreä umbra, luonnon terra ja 
rautaoksidimusta) 
 
Ikkunapenkkien kivissä oli saumojen kohdalla syvät halkeamat. Halkeamat 
täytettiin leveiden saumojen saumalaastilla ja täyttö jätettiin hieman vajaaksi 
kiven yläpinnasta. Uraan tehtiin lopuksi kittaus elastisella massalla. Elastisen 
massan väri valittiin mahdollisimman hyvin kiven väriä vastaavaksi ja päälle 
ripoteltiin vielä saumalaastia kuivana. Elastiseen massaan päädyttiin, koska se 
kestää kiven mahdollisen vähäisen liikkumisen. 

Halkeamien täyttö: saumalaasti ja Sikaflex-15LM 

 

 

Kuvat. 18. ja 19. Pienien 
halkeamien täyttöä. 
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Kivikoristeiden korjaukset ja irronneiden kivien kiinnittäminen 

Pieniä irronneita kivipalasia kiinnitettiin injektointiepoksilla. Ennen liimausta 
kiveen ajettiin tartunnan parantamiseksi urat, jotta kiinnitysmassalle saatiin 
riittävästi tilaa ja karhea tartuntapinta. (kuva 20.) Kiinnityksissä hyödynnettiin 
vanhoja puutappeja varten porattuja reikiä. Injektiomassa levitettiin 
liimattavalle alustalle sekä terästangon reikään. Ylimääräiset ulos pursunneet 
kiinnitysmassat poistettiin kipsilastalla ja saumat tiivistettiin samalla massalla. 
(kuva 21.) 

 

  

 

Julkisivun yläosassa olevasta männynoksakoristeesta oli keskilinjan vasemmalla 
puolella toiseksi ylimmäinen oksa lohjennut irti alustastaan. (kuva 22.) Oksan ja 
alustan välissä oli 1-3 mm rako. Oksan ja rungon välinen halkeaman alaosa 
tukittiin saumalaastilla ja sen annettiin kovettua vuorokauden ajan. Sauman 
yläosaan avonaiseksi jätetystä halkeamasta injektoitiin irronneen kappaleen 
taakse kaksikomponenttinen  epoksimassa. Paikoin hyvinkin kapean halkeaman 
vuoksi massana käytettiin matalaviskoosista epoksia. Epoksin kovetuttua sauma 
siistittiin veistäen saumalaastin pinta siistiksi ja oksan yläosan halkeama 
tukittiin Hiltin injektiomassalla. (kuva 23.) 

 

 

 

Kuva 20. Kiveen tehdyt urat ennen 
liimausta. 

Kuva 21. Liimauksen jälkeen. 

Kuvat 22. ja 23. Oksakoristeen liimaus ennen ja 
jälkeen. 
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Edellisessä korjauksessa kiviin porattuja rst-tukirautoja jouduttiin työstämään. 
Tankojen päät olivat osittain pintojen yläpuolella ja ne oli peitetty epäsiististi 
harmaalla massalla, joka nyt poistettiin. Törröttäviä tankojen porattiin 
matalammaksi ja reiät peitettiin saumalaastilla. Seinästä löytyi myös 
alkuperäisiä puisia kiinnitysvarmennustappeja, joista osa oli täysin kunnossa ja 
osa oli lahonnut. Muutamiin tyhjiin reikiin seinän yläosassa injektoitiin liimaa ja 
asennettiin haponkestävä kierretanko varmistamaan koristeen kiinnitystä. 
Seinässä olleen suojaverkon kiinnikereiät täytettiin myös saumalaastilla.  

Seinän ja tornin kulmassa oli yksi kivi siirtynyt paikoiltaan ja selvästi irti 
seinästä. Kivi irrotettiin seinästä poraamalla kiven taustan laastit auki 40 cm:n  
pituisella 8 mm:n halkaisijalla olevalla kiviterällä. Kivi oli aiemmin tuettu 
ruostumattomalla terästangolla, joka nyt sahattiin rautasahalla poikki ja 
poistettiin kiven irrotuksen yhteydessä. Kiven ylä- ja alapuoliset saumat avattiin 
monitoimityökalun kiviterällä. Kiinnityksessä käytettiin haponkestäviä 
kierretankoja, jotka porattiin koristeen läpi. Koriste kiinnitettiin seinään 
saneerauslaastilla. Kierretankojen päät peitettiin saumauslaastilla ja kivi 
saumattiin saneerauslaastin kovetuttua.  

Alempien pienten ikkunoiden ikkunapenkkien keskellä oleva koristekivi oli halki 
ja irti alustastaan ja siihen päätettiin tehdä lisätuenta haponkestävillä 8mm:n 
kierretangoilla. (kuva 24.)Kierretangot kiinnitettiin injektiomassalla kivien 
taustan tiilimuuriin noin 20 cm:n syvyyteen. Kiven kiinnitystä oli yritetty 
parantaa aikaisemminkin, mutta tapit oli kiinnitetty niin, ettei niistä ollut hyötyä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kivien kiinnittäminen: saneerauslaasti StoColl KM 
Kierretankojen kiinnitys ja irronneiden kiven palasten liimaus: injektiomassa, 
Hilti HIT-HY 70  
Männynoksakoristeen injektointi: ARALDITE BY 158 injektointiepoksi 
Reikien paikkaus: saumalaasti  

Kuva 24. Koristekiven kiinnitystangot 
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Kotkakoristeen tuuletus 
 

Kotkakoristeen länsipuolen leveä pystysauma avattiin noin 35 cm:n syvyyteen. 
Avattaessa todettiin saumalaastin olevan kosteaa ja rapautunutta. Tätä lähes 
pylvään keskiosaan asti avattua saumaa päätettiin hyödyntää kosteuden kulun ja 
tuuletuksen lisäämiseksi rakenteeseen. Ari Leppäniemen ehdotuksen mukaisesti 
saumaan asennettiin 12 mm kokoinen haponkestävä teräsputki, jonka seinämän 
paksuus on 1,5 mm. (kuva 26.) Sauma tiivistettiin paisuvalla tiivistenauhalla ja 
täytettiin saumalaastilla. (kuva 25.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 25. Saumassa syvemmälle 
asennettu tiivistesauma. Kivestä 
lohjennut kohta täytettiin aiemmin 
tekstissä mainitulla 
paikkamassalla. 

Kuva 26. Valmiit paikkaukset, 
saumat sekä alaosassa näkyvä 
teräsputki. 
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Koristeiden vedenohjauksen korjaukset 

Ylimpien männynoksakoristeiden yläpinnoilla ei ollut kaatoja, joten niihin 
muodostui vesipesiä. Yläpinnoille oli jo aikaisemmissa korjauksissa muotoiltu 
kaatoa harmaalla massalla, joka oli halkeillut ja irronnut pinnasta. Nyt vanha 
massa poistettiin ja kivien yläpintaan tehtiin kaadot kalkkisementtilaastilla (KS 
35/65/500).  (kuva 27.) 

 

 

 

 

Puuttuvat kivikoristeet 

Uusien vuolukivikoristeiden valmistamista varten tutkittiin seinän alkuperäisiä 
koristeita.  Veistojäljestä ja koristeiden muodosta saatiin selville minkä 
muotoisilla ja kokoisilla työkaluilla kiviä on veistetty ja pinnoista pystyi 
päättelemään myös työstötekniikan. Tarvittavia työkaluja teetettiin sepällä ja 
työn edetessä osa työkaluista muokattiin vielä työmaalla sopiviksi. Vuolukiveä 
uusia koristeita varten tilattiin Tulikivi Oyj:n Nunnalahden louhokselta. Uusi 
kiviaines on alkuperäisiin vuolukivikoristeisiin verrattuna hyvin tasalaatuista. 
Uusien koristeiden patinoituminen alkaa asteittain ja harmaa kivi muuttuu 
vuosien saatossa rusehtavaksi.  

 

 

 

 

 

Kuva 27.  Koristeiden yläpintaan tehty kaato. 
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Uusien koristeiden tekeminen aloitettiin mittaamalla puuttuvien koristeiden 
karkeat mitat. Aluksi koristetta työstettiin paineilmavasaralla ja 
kulmahiomakoneella. (kuva 28.) Viimeistely tehtiin tätä työtä varten 
muotoilluilla käsityökaluilla kun koriste oli jo kiinnitetty seinään. (kuva 29.) 
Lopullinen muoto kiviin saatiin erilaisilla taltoilla portugalin vasaralla 
naputtelemalla. (kuva 30.) Kivien kiinnityksessä käytettiin saneerauslaastia ja 
haponkestäviä kierretankoja, jotka kiinnitettiin injektiomassalla.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kuva 28. Vuolukiven työstöä 
paineilmavasaralla. 

Kuva 29. Koriste kiinnitetty ilman 
lopullista muotoa. 

Kuva 30. Lopullinen kiven viimeistely 
ja uudet saumat. 
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Kivien kiinnittäminen: saneerauslaasti StoColl KM 
Kierretankojen peittäminen ja koristeiden saumaus: saumalaasti  
Kierretankojen kiinnitys: injektiomassa, Hilti HIT-HY 70  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 31, 32 ja 
33 
Ensimmäisessä 
kuvassa puuttuva 
pala, seuraavissa 
asennus ja 
vimeistely. 
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Ikkunakarmit ja – puitteet 

Karmit 

Karmien puurakenteiden ulkopinnat yläikkunoissa olivat lahonneet suurelta 
osin. Suurissa alaikkunoissa lahovauriot olivat paikallisempia rajoittuen karmien 
alaosiin. Kaikissa karmeissa lahovaurioiden todettiin olevan pääasiassa 
karmirakenteen pinnassa ja huulloslistan alueella, eivätkä vauriot ulottuneet 
syvemmälle karmiin (kuva 34.) 

 

  

 

 

Neljästä yläkarmista poistettiin Fein Multimasterilla karmin lahovaurioitunut 
ulkopinta huulloksen syvyydeltä. Alempien suurten ikkunoiden karmeista 
jouduttiin lahovaurion takia vaihtamaan kokonaan oikeanpuoleisin karmin 
ulkopinta ja alakappaleiden pinnat huulloksen syvyydeltä. Muuten suurista 
karmeista vaihdettiin vain sivukappaleiden alaosat karmien ulkopinnoista. 
Osittain vaihdettujen lahonneiden alakarmien ulkohuullosten laajuudet ovat 
noin 50-70 cm alhaalta ylöspäin. Liitokset tehtiin noin 45 asteen kulmaan, jotta 
vesi valuisi hyvin pintaa pitkin ja liimaus olisi mahdollisimman kestävä (kuvat 
35. ja 36.) 

Kuva 34. Lahovaurioitunut ikkunakarmi 
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Tilkeraoista poistettiin irtonaiset saumalaastikappaleet ja lisättiin pellavarivettä 
karmin ulkopinnan tasoon asti. Uudet tammiset karmien ulkopinnan huullokset 
sovitettiin paikoilleen ja liimattiin kosteudenkestävällä puuliimalla. Lisäksi 
jokainen uusi kappale ruuvattiiin ruostumattomalla teräsruuvilla paikoilleen. 
Ruuvit upotettiin noin 5-8 mm syvyyteen ja ruuvia varten tehty upotus peitettiin 
liimaamalla upotuksen päälle tamminen puutulppa (kuva 37.) 

Kuva 35. Karmista poistettu lahovauriot 

Kuva 36. Uuden ja vanhan ulkohuulloksen liitos 
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Karmit pintakäsiteltiin imeyttämällä pintaan puuöljyä märkää märälle –
menetelmällä 3-4 kertaa. Sen jälkeen uudet puupinnat käsiteltiin sävytetyllä 
lakalla alkuperäisen värityksen mukaiseksi. Lopuksi pinnat lakattiin kahteen 
kertaan. 

Puupaikkauksien liimaus: kosteudenkestävä puuliima Kiilto B3 
Ikkunakarmien pintakäsittely: Owatrol D.1-puuöljy ja Epifanes Clear Varnish 
öljylakka 
 
Puitteet 

Ikkunapuitteet olivat pääsääntöisesti hyväkuntoisia eikä niissä ollut 
lahovaurioita. Maalipinnoissa ja lasituskittauksissa oli sään aihuttamaa 
kulumista. Kunnostustyössä vanha maali poistettiin puupinnalle. Pahoin 
tummentuneet  puupinnat käsiteltiin oksaalihapolla. Irtonaiset lasituskittaukset 
uusittiin pellavaöljykitillä. Kulmaraudat irrotettiin ja puhdistettiin ja 
kulmarautojen alla oleva  puu käsiteltiin puuöljyllä ennen rautojen takaisin 
asentamista (kuvat 38. ja 39.) 

Kuva 37. uudet ulkohuullokset ja ruostumaton ruuvi, jonka 
päällä on puutulppa. 
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Ikkunapuitteet pintakäsiteltiin imeyttämällä puuöljyä märkää märälle –
menetelmällä 3-4 kertaa. Lopuksi pinnat lakattiin kahteen kertaan. 
Lasituskittaukset maalattiin sävytetyllä alkyydivahvisteisella pellavaöljymaalilla 
ikkunoiden sävyyn sopivaksi (kuva 40.) 

Kittaukset: Dana lim, glasmesterkit-pellavaöljykitti, alkydivahvisteinen öljymaali  
Ikkunapuitteiden pintakäsittely: Owatrol D.1 puuöljy, Epifanes Clear Varnish 
öljylakka 

Kuva 38. Puhdistamaton kulmarauta 

Kuva 39. Korjattua lasikittausta 
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Pellitykset 
Karmin ja kiven välinen saumalaasti päätettiin korvata kuparipellillä. Ratkaisulla 
pyritään saamaan ikkunoille parempi suoja, koska saumalaasti oli irtonaista ja 
halkeillutta, eikä sillä ollut kunnollista tartuntapintaa kiven ja karmin välissä. 
Patinoidut kuparipellit (Nordic Brown) muotoiltiin karmiin ja ikkunasmyygiin 
sopiviksi ja kiinnitettiin messinkiruuveilla. Karmin yläosaan asennettiin 
tuulipelti suojaamaan säärasituksilta ja kosteudelta. Karmin sivupellitykset 
suojaavat karmin ja ulkovaipan välistä tilaa ja pitävät sen tuulettuvana. Alapelti 
muotoiltiin tippalaudan mukaan. Kiven ja pellin väliin laitettiin tiivistemassa 
suojaamaan ja estämään kosteuden pääsyä rakenteeseen. (kuva 40). 

Tiivistemassa: Sikaflex-15LM 
 

 

 

 

Kalterit  

Alaikkunoiden kalterit oli irrotettava, jotta ikkunakarmit saatiin kunnostettua. 
Samalla saatiin tehtyä karmiin kaukalo ja putkitus ikkunoiden välitilaan 
kertyvälle vedelle ja uudet pellitykset karmien ympärille.  

Kaltereiden ylä- ja alapuoliset vanhat kiinnityslaastit piikattiin varovasti pois. 
Alapuolisista kiinnitystangoista poistettiin hitsatut lisätapit. Kaltereiden 
pystytankojen päitä jouduttiin alapuolelta lyhentämään kaltereiden pois 
saamiseksi. Kaltereista kaavittiin pois vanha irtonainen maali, ja ruostuneet 
paikat puhdistettiin koneellisesti teräsharjalaikalla. Tämän jälkeen pinnat 

40. Valmis ikkuna pellityksineen 
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käsiteltiin ruosteenestopohjamaalilla sekä mustalla alkydimaalilla. Kaltereiden 
takaisinasennuksen saumauksissa ja kiinnittämisessä käytettiin juotosbetonia. 

Kaltereista löytyi kolme aikaisempaa mustaa maalikerrosta (0. Metalli 
1. Musta S 8500-N 2. Musta S 9000-N 3. Musta S 9000-N) Värisävyt määriteltin 
silmämääräisesti käyttäen NCS second edition värikartastoa. 
 
Kaltereihin käytetyt maalit: Teknos Ferrex ruosteenestopohjamaali, musta 
Tikkurila Panssarimaali, musta 
Saumaus ja kiinnittäminen: Fescon Oy juotosbetoni 600/3 
 
Ikkunoiden kosteusongelma 

Ikkunoiden väliin sisäpuolelta kertyvän veden ulos ohjaaminen päädyttiin 
tekemään kaukaloiden ja putkitusten avulla. 

Ikkunapenkin alapuolisen harkon saumasta porattiin pitkällä 12 mm terällä 
viistosti ylöspäin (n. 45 astetta) karmin alapuoleen asti ulottuvat reiät. 
Läpivientireikiin asennettiin 12 mm kupariputket. Putken päät karmin alla 
taivutettiin käsin sekä valmiita mutkia hyväksi käyttäen, jotta saatiin 
oikeanlainen kulma suhteessa kaukaloon. Kaukalon ja putken väliset liitokset 
kiinnitettiin toisiinsa liimaavalla tiivistysmassalla. Kaukalo kiinnitettiin karmiin 
ruuveilla ja saumaliimamassalla. Ikkunakarmin läpi porattiin viistot reiät 
kaukaloon ja niihin asennettiin läpimitaltaan 10 mm putket, jotka ulottuvat 
kaukaloon asti.   

Tiivistys: Kiilto, liimamassa 

Pellitys 

Katon kulmapellin vedenohjausta parannettiin. Kulma muotoiltiin uudelleen 
niin, ettei vesi enää ohjaudu seinän rakenteeseen. Kulmaa pitkin valuva vesi oli 
vaurioittanut alempia kivikoristeita.(kuvat 41. ja 42.) 

  

 Kuvat 41. ja 42. Kuvat vanhasta ja 
uudesta pellistä. 
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Vesikaton pellin ylösnostoa kiristettiin kotkakoristeen takana. Edellinen 
halkeillut ja irronnut elastinen massa poistettiin ja liittymä kitattiin uudelleen 
elastisella saumausmassalla. Saumausmassan väri valittiin mahdollisimman 
hyvin kiven väriä vastaavaksi.  

Kittaus: Sikaflex-15LM 

 

MAHDOLLISET JATKOTOIMENPITEET, SEURANTA 

Joulukuun runsaiden sateiden myötä kävi ilmi, että vesi kulkeutuu tornin 
vuotavista saumoista suoraan korjattuun seinään. Vesi pääsee kulkeutumaan 
seinärakenteen tiilien ja kivien väliin. Tilanteen vakavuus todettiin tornin kuntoa 
tarkasteltaessa ja jatkotoimenpiteitä pyritään kiirehtimään. Todettiin, että 
paikallisilla korjaustoimenpiteillä ei pystytä tilannetta parantamaan. 

Katolla kotkapylvään sivuseinämän kivi on haljennut kauttaaltaan, mutta 
halkeama ei näytä menevän koko kiven läpi. Nyt halkeama täytettiin, mutta 
vaurio ei vaatinut toistaiseksi muita toimenpiteitä. 

Ikkunoiden sisäpuitteiden tiivistys todettiin erittäin huonoksi ja kaikkiin 
sisäpuitteisiin lisättiin tiivisteet puitteen huullokseen. Huono tiivistys on 
vaikuttanut osaltaan ikkunoiden välin kosteusongelmaan.  

 

LIITTEET 

Vauriokartoitusten selitykset 

Vauriokartoituskuvat 

Raportti vanhojen saumalaastien ohuthienäytteistä 

Kotkakoristeen tuuletuksen periaatepiirros 

Tietoa vuolukivestä  
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NÄYTTEET  
Tilaajan toimittamina ja merkitseminä 5 kpl pieniä palanäytteitä laasteista. 
Näytteet arvioitiin suunniteltuun testaukseen soveltuviksi.  
 
TUTKIMUKSET  
Näytteistä valmistettiin useiden esi-impregnointien jälkeen noin 0,025 mm 
paksut ohuthienäytteet 53 mm (pituus) x 32 mm (leveys) sekä 75 mm (pituus) x 
25 mm (leveys) kokoisille näyte-laseille. Ohuthieet tutkittiin 
polarisaatiomikroskoopilla. Tutkimuksissa noudatettiin standardia ASTM C 856-
11 soveltuvin osin. Betonialan Ohuthiekeskus FCM Oy:llä on FINAS-akkreditointi 
ohuthietutkimuksille (akkreditoitu testauslaboratorio T208, SFS-EN ISO/IEC 
17025). Yhdestä ohuthieestä otettiin mikroskooppivalokuva (kuva 1).  
 
TULOKSET  
Tutkimustulokset koskevat tähän toimeksiantoon sisältyneitä ohuthienäytteitä. 

Näyte 1, ylimmän koristeosan saumalaasti  
Näytteen poikkileikkauksen pituus ohuthieessä on 35-40 mm (=ulottuvuus 
syvyyssuunnassa) ja leveys 32 mm. (Alkuperäisen palanäytteen koko 55 mm x 
30 mm x 45 mm).  
 

 Laastin sideaine koostuu sementistä. 
  Laastin karbonatisoituminen on vähäistä, sillä ulkopinnassa 

karbonatisoitumissyvyys on 1,0-2,5 mm. 
 Vesi-sementtisuhde ja sementin hydratoitumisaste ovat tavanomaisia. 
  Runkoaineena on graniittinen hiekka, jonka suurin raekoko ohuthieessä 

on # 0,7 mm. Sideaine-runkoainekontaktit ovat pintavyöhykettä lukuun 
ottamatta ehjiä.  

 Laastikerroksen huokoisuudessa esiintyy vaihtelua ja ilmamäärä 
vaihtelee arviolta välillä 1-5 %. Huokosten koko on pääosin välillä Ø 0,05-
2,0 mm. Vähän huokostiloja sisältävillä alueilla laastin 
pakkasenkestävyyden voidaan arvioida olevan heikko.  

 Huokostiloissa on monin paikoin paksuja (jopa >0,10 mm) ettringiitin 
kaltaisia täytteitä, jotka indikoivat kosteuden kulkeutumista laastissa. 
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Sisäpinnan puoleisessa päässä ohuthienäytettä huokostilat ovat lähes 
säännönmukaisesti umpeenkasvaneita.  

 Näytteessä esiintyy uloimman 4 mm:n paksuisessa vyöhykkeessä 
kaikkiaan 5 kpl pinnan suuntaisia, 0,01-0,04 mm leveitä, 2- >18 mm pitkiä 
mikrohalkeamia, jotka ovat todennäköisimmin pakkasrasituksista 
johtuvia. Sisäpinnan puoleisessa päässä ohuthienäytettä on lisäksi yksi 
pinnan tason suuntainen, noin 3 mm pitkä mikrohalkeama.  

 
Näyte 2, eteläseinän laattojen saumalaasti  
Näytteen poikkileikkauksen pituus ohuthieessä on 20-28 mm (=ulottuvuus 
syvyyssuunnassa) ja leveys 53 mm. (Alkuperäisen palanäytteen koko 55 mm x 
30 mm x 5 mm). Näytteessä esiintyy kolme päällekkäistä laastikerrosta.  
 
Päällimmäinen laastikerros:  
 

 Päällimmäistä, keskimäärin 1 mm:n paksuista pintalaastia on jäljellä vain 
osalla matkaa.  

 Laastin sideaine koostuu sementistä, jossa on mukana myös 
masuunikuonaa.  

 Laasti on karbonatisoitunutta.  
 Vesi-sementtisuhde on keskimääräistä alhaisempi, mutta sementin 

hydratoitumisaste on tavanomaista tasoa.  
 Runkoaineena on graniittinen hiekka, jonka suurin raekoko ohuthieessä 

on # 1,0 mm. Sideaine-runkoainekontaktit ovat enimmäkseen ehjiä.  
 Laastissa on vain harvakseen pieniä ilmahuokosia (Ø <0,3 mm), joten 

laastin pakkasen-kestävyyden voidaan arvioida olevan heikko.  
 Huokostilat ovat täytteettömiä.  
 Näytteessä jäljellä olevassa laastikerroksessa ei ole halkeilua.  

 
Keskimmäinen laastikerros:  
 

 Laasti koostuu kalkkirikkaasta kalkin ja sementin seoksesta (sementin 
määrä arviolta vain luokkaa 10 %). Kalkkia esiintyy yleisesti 
sekoittumattomina kalkkipaakkuina (suurimmat kokoa # 1 mm).  

 Laasti on karbonatisoitunutta. 
  Vesi-sideainesuhde on tavanomainen.  
 Runkoaineena on graniittinen hiekka, jonka suurin raekoko ohuthieessä 

on # 1,0 mm.  
 Laastin ilmamäärä vaihtelee arviolta välillä 1-3 %. Näin vähän 

huokostiloja sisältävän laastin pakkasenkestävyyden voidaan arvioida 
olevan heikko.  

 Huokostilat ovat täytteettömiä.  
 Laastissa esiintyy vähän kalkkirikkaille laasteille tyypillistä 

kuivumiskutistumamikrohalkeilua, mutta tästä ei muodostu 
halkeiluverkkoa.  

 Kerros puuttuu noin 8 mm:n pituiselta osuudelta, ja muutenkin se on 
irrallaan alustastaan noin puolella osuudella näytteen leveydestä.  
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Pohjimmainen laastikerros:  
 

 Laastin sideaine koostuu sementistä. Sementti on karkearakeisempaa 
kuin muissa osa-kerroksissa.  

 Laasti on karbonatisoitunut ulkopinnasta 2-11 mm:n verran.  
 Vesi-sementtisuhde on keskimääräistä korkeampi. Sementin 

hydratoitumisaste on keski-määräistä alhaisempi.  
 Runkoaineena on graniittinen hiekka, jonka suurin raekoko ohuthieessä 

on # 2,5 mm. Runkoaineen määrä on sideaineen määrään nähden varsin 
vähäinen. Sideaine-runko-ainekontaktit ovat pintavyöhykettä lukuun 
ottamatta ehjiä.  

 Laastikerroksen huokoisuudessa esiintyy vaihtelua ja ilmamäärä 
vaihtelee arviolta välillä 1-3 %. Huokosten koko on pääosin välillä Ø 0,05-
1,0 mm. Näin vähän huokostiloja sisältävän laastin pakkasenkestävyyden 
voidaan arvioida olevan heikko. Ulkopinnan tuntumassa esiintyy 
ympäristöä yleisemmin pientä epämääräisen muotoista huokostilaa 
(hiertämisestä johtuvaa?).  

 Huokostilat ovat täytteettömiä.  
 Kerroksessa ei ole halkeamia.  

 
Näyte 3, ikkunan smyygiliitoksen laasti  
Näytteen poikkileikkauksen pituus ohuthieessä on 17-22 mm (=ulottuvuus 
syvyyssuunnassa) ja leveys 67 mm. (Alkuperäisen palanäytteen koko 70 mm x 
10 mm x 20 mm).  
 

 Laastin sideaine koostuu sementistä.  
 Laasti on kauttaaltaan osittaiskarbonatisoitunutta.  
 Vesi-sementtisuhde ja sementin hydratoitumisaste ovat tavanomaisia.  
 Runkoaineena on graniittinen hiekka, jonka suurin raekoko ohuthieessä 

on # 1,4 mm. Sideaine-runkoainekontakteissa on avoimuutta 
harvarakenteisuudesta johtuen.  

 Laastikerroksen huokoisuudessa esiintyy vaihtelua. Uloimman 5-6 mm:n 
paksuisessa vyöhykkeessä ilmamäärä vaihtelee arviolta välillä 5-10 %. 
Muualla on runsaasti epämääräisen muotoisia huokostiloja ja laasti on 
harvarakenteista, ja ilmamäärä on arviolta jopa luokkaa 25-40%.  

 Huokostilat ovat täytteettömiä.  
 Laastissa ei esiinny halkeilua.  

 
Näyte 4, julkisivukoristeen ”oksan haara” saumalaasti  
Näytteen poikkileikkausten (2 kpl) pituudet ohuthieessä ovat enimmillään 17 
mm ja 9 mm (=ulottuvuus syvyyssuunnassa), ja leveydet 40 mm ja 33 mm. 
(Alkuperäisten palanäytteiden koot 35 mm x 15 mm x 10 mm ja 35 mm x 10 mm 
x 5 mm).  
 

 Laasti koostuu kalkkirikkaasta kalkin ja sementin seoksesta (sementin 
määrä arviolta luokkaa <1/3).  

 Laasti on karbonatisoitunutta.  
 Vesi-sideainesuhde on tavanomainen.  
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 Runkoaineena on graniittinen hiekka, jonka suurin raekoko ohuthieessä 
on # 1,2 mm.  

 Laastin ilmamäärä vaihtelee arviolta välillä 10-15 %. Huokostilat ovat 
epämääräisen muotoisia (Ø 0,05-1,5 mm). Laastilla voidaan ilmamäärän 
puolesta arvioida olevan jonkinasteista pakkasenkestävyyttä märissä 
olosuhteissa.  

 Huokostilat ovat täytteettömiä.  
 Laastissa esiintyy hyvin vähän kalkkirikkaille laasteille tyypillistä 

kuivumiskutistumamikro-halkeilua.  
 Ei esiinny muuta halkeilua.  

 
Näyte 5, koristepylväiden saumalaasti  
Näytteen poikkileikkauksen pituus on enimmillään 8 mm (=ulottuvuus 
syvyyssuunnassa) ja leveys 48 mm. (Alkuperäisen palanäytteen koko 50 mm x 5 
mm x 5 mm.)  
 

 Ulkopinnassa on ohuelti suhteellisen tiivistä maalilta näyttävää 
pinnoitetta. Siinä ei havaittu kuitumaisia ainesosia. 

  Laasti koostuu kalkkirikkaasta kalkin ja sementin seoksesta (sementin 
määrä arviolta luokkaa 1/3). Kalkkia esiintyy erittäin yleisesti 
sekoittumattomina kalkkipaakkuina (suurimmat kokoa # 1 mm). 
Sementti on keskimääräistä karkearakeisempaa.  

 Laasti on karbonatisoitunutta.  
 Vesi-sideainesuhde on tavanomainen.  
 Runkoaineena on graniittinen hiekka, jonka suurin raekoko ohuthieessä 

on # 1,0 mm. Mukana on myös vähän kalkkikiveä.  
 Laastissa on vain satunnaisia pieniä ilmasulkeumia ja ilman määrä on 

arviolta vain luokkaa 1 %, joten laastin pakkasenkestävyys märissä 
olosuhteissa voidaan arvioida heikoksi.  

 Huokostilat ovat täytteettömiä.  
 Laastikerroksessa ei esiinny halkeilua.  
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Kuva 1. Mikroskooppivalokuva ohuthienäytteestä nro 5. Kuvassa 
sekoittumattomia kalkkipaakkuja (ruskeat isot rakeet) laastissa. Laastissa ei ole 
kuvan alueella lainkaan ilmahuokosia. Kuva-ala on noin 2,5 mm x 3,0 mm. Nikolit 
II. 
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TIETOA VUOLUKIVESTÄ 

Vuolukiven ominaisuudet 

Rakennuksen julkisivumateriaali on vuolukiveä ja rapattua pintaa. Vuolukivi eli 
pyrofylliitti on metamorfinen, pääosin karbonaattiryhmän mineraaleista ja 
talkeista koostuva kivilaji. Metamorfisille kivilajeille on tyypillistä 
pintakuvioinnin voimakas suuntautuneisuus sekä juovikkuus. Vuolukivi koostuu 
talkista(40-50%), magnesiitista(40-50%) ja kloriitista(2-10%), sekä 
magnetitiista(0-15%). Vuolukivessä talkki ja magnesiitti ovat kiinnittyneet 
lujasti toisiinsa siten, että talkkisuomut ovat kasvaneet magnesiitin sisälle 
muodostaen näin yhtenäisen, tasaisen kivimassan.  

Vuolukiven nimi on muotoutunut sanasta vuojonkivi. Se viittaa Vuojolaan eli 
Gotlantiin, mistä kiveä tuotiin. Vuolukiven väri vaihtelee harmaan eri sävyistä 
vihertävään. Vanhennuttuaan vuolukivessä saattaa olla myös 
oransseja(ruostemaisia) sävyjä, joita kutsutaan karbonaattisuoniksi. 
Talkkipitoisuus tekee vuolukivestä helposti työstettävän. Poikkeuksellisen 
suuren magneettipitoisuutensa ansiosta sen lujuusominaisuudet ovat hyvät. 
Vaikka vuolukivi on helposti työstettävää, se ei silti ole huokoista. Rakenteeltaan 
se on tiivis ja tilavuuspainoltaan 2980kg/m3.  Kiven kemiallinen kestävyys on 
hyvä. 

Esiintymät 

Suomessa vuolukiveä esiintyy Suomussalmella, Kuhmossa ja Juuan 
Nunnalahdessa. Nunnalahdella louhinta aloitettiin vuonna 1893 geologi 
Benjamin Frosteruksen tutkimusten perusteella. Vuolukiviesiintymiä on eri 
puolilla maailmaa mm. Yhdysvalloissa, Kanadassa sekä Venäjällä Uralin alueella 
ja Karjalassa. 

Käyttö 

Nykyisin vuolukiveä käytetään määrällisesti eniten rakennusmateriaalina: se 
soveltuu lähes kaikkiin sisätilojen rakenteisiin sekä säänkestävänä useimpiin 
ulkotilojen kivirakenteisiin. Suhteellisen pehmeänä vuolukivi ei sovellu kovan 
kulutuksen kohteena oleviin pintoihin, kuten portaisiin tai lattioihin. Vuolukivi 
on ollut suosittu materiaali myös tulisijoissa, reliefeissä ja kuvanveistossa. 

Rapautuminen ja ongelmat vuolukivisessä julkisivussa 

Vuolukiven yleisiä ongelmia on kiven pintaan ilmestyvät raot ja halkeamat, joihin 
pääsee sisälle vettä ja se saattaa jäätyä kiven sisässä. Rapautumisesta kertovat 
myös liuenneet karbonaattisuonet, jotka esiintyvät oransseina viiruina. Muita 
ongelmia on ilmansaasteista johtuvat erittäin tiukassa olevat kipsimustumat, 
sekä kalkkisuolasaostumat. 

 

 


