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Suomen Kansallismuseon tornin korjaus
Johdanto
Suomen Kansallismuseon rakennus
Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen. Rakennus valmistu
1910 ja se otettiin museona käyttöön 2016. Rakennus on muurattu tiilistä ja verhoiltu harmaagraniitilla ja koristeltu
veistetyillä vuolukivikoristeilla. Tyylillisesti rakennus edustaa kansallisromantiikka, johon myös veistokset viittaavat.

Lähtökohdat tornin korjaustyölle
Rakennuksessa oli suoritettu kuntotarkastukset 2013 ja 2014 jolloin todettiin, että välipohjarakenteissa ja tiilimuurissa
oli kosteusvaurioita. Graniittisaumoissa oli nähtävissä runsaasti kalkkivesivalumia, joka viittasi myös siihen, että rakenteisiin pääsi kulkeutumaan kosteutta. Ensimmäiset korjaustyöt suoritettiin osalle vesikattoja kesällä ja syksyllä 2013.
Tolloin tehtiin pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella olevalle vuolukivipinnalle mallikorjaus.
Varsinaiset tornin kosteusvaurioiden korjaustyöt aloitettiin huhtikuussa 2016 ja työt saatiin päätökseen kesäkuussa
2017.

Suunnittelu ja työn dokumentointi
Rakennesuunnittelija kohteessa toimi DI Ari Leppäniemi Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:stä ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Jaakko Penttilä Wilhelm Helander, Juhani Leiviskä arkkitehdit SAFA:sta. Tilaajan edustajana on toiminut
rakennuttajapäälliköt Selja Flink ja Janne-Pekka Niininen. Mukana käyttäjän Suomen Kansallismuseon edustajana on
ollut työmaan aikana käyttöpäällikkö Tomi Nikander.
Työmaan purku- ja rakennustöiden eri vaiheet on valokuvattu ja dokumentoitu. Osan töistä on dokumentoinut rakennusurakoitsija Rakennus IKJ Oy ja osan konservaattori Tiina Sonninen Konservointi T. Sonninen Oy:stä. Raportissa on
käytetty lähteinä rakennesuunnittelija Ari Leppäniemen ja arkkitehti Jaakko Penttilän laatimia asiakirjoja, työmaakokouspöytäkirjoja ja katselmusmuistioita. Dokumentointityö on tehty Senaatti-Kiinteistöjen toimeksiantona ja yhteyshenkilönä on toiminut rakennuttajapäällikkö Selja Flink.

Suomen Kansallismuseon tornin korjaustyöt
Työt aloitettiin rakennustelineiden rakennustöillä, jonka jälkeen aloitettiin välittömästi graniittiverhouksen purkutyöt
ja tornin yläosan tiilisaumojen avaukset. Graniittiiverhouksen purkutöiden jälkeen poistettiin tiilimuurista huonokuntoinen aines ja rakenne kuivatettiin, slammattiin ja asennettiin tuuletuskanavat ja lämmityskaapelit. Tämän jälkeen
saumattiin tiilipinnat ja aloitettiin graniittiverhouksen muuraustyöt.
Tornin sisäosissa oli myös kosteusvaurioita ja välipohjien huonokuntoiset rappauspinnat kunnostettiin ja lisättiin raudoituksia. Tornin ja eteläpuolen näyttelytilan ikkunat kunnostettiin ja lakattiin.
Kun kivityö ulkopuolelta oli saatu päätökseen aloitettiin vuolukivikoristeiden kunnostus. Pinnat puhdistettiin huonokuntoiset saumat poistettiin ja saumattiin uudelleen. Pääsisäänkäynnin koristeelliset kupariset ulko-ovet kunnostettiin
ja samalla korjattiin ja maalattiin pääsisäänkäynnin vanha kuparinen valaisinlyhty. Tornin ja alaosan graniittipinnat
puhdistettiin ja kaarikäytävän huonokuntoiset rappauspinnat uusittiin ja maalattiin.
Muut suoritetut työt käsittivät tornin sähköjen uusimiset ja ilmanvaihdon parantamisen. Alempiin torniosan ikkunoihin lisättiin kalterit turvallisuussyistä ja museon sisällä tehtiin kosteusvaurioiden kunnostustöitä.
Espoossa 5.1.2019

Tiina Sonninen
FM, konservaattori, FIIC
GSM 0400 482977
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Työmaanaikaiset rakennustelineet ja muut työmaarakennelmat

Työn dokumentointikuvaus aloitettiin
5.4. 2016, jolloin telinetyöt olivat jo alkaneet. Ennen telineiden rakennustöitä
tornin julkisivut oli valokuvattu urakoitsijan toimesta ja ne ovat liitteinä urakoitsijan työmaanaikaisessa dokumentoinnissa. Urakoitsija merkitsi kaikki tornin kivet
vuolukiviä lukuun ottamatta urakoitsijan
valokuviin. Lisäksi urakoitsija merkitsi ja
dokumentoi valokuviin ja rakennustelineillä oleviin vanerisuojiin kaikki asennustöissä tarvittavat korkomerkinnät ja
muut mitat sekä halkeilleet kivet.

8

Ohessa suunnitelmat telineiden tuennasta kuudennen telinekerroksen kohdalta. Tornin seiniin puhkaistiin aukot teräspalkkeja varten. Palkit hitsattiin alhaalla ja nostettiin sen jälkeen paikoilleen aukkojen kautta rakenteen läpi. Rakennepiirustuksissa on esitetty telineiden tuenta rakenteessa.

9

HEB-teräspalkkien hitsaustyöt tehtiin alhaalla ennen paikoilleen asennusta. Kuvassa teräspalkkien hitsaustyöt ja asennukseen tarvittavien pultinreikien poraukset. Kuvattu 28.4.2016.

10

Tukipalkkien sijainnit muutettuna seinään porattujen reikien mukaiseksi.

11

Telineiden tuentaa varten seinistä irrotettiin kivet ja porattiin aukot tiilimuurin läpi. Ikkunoista irrotettiin puitteet karmeineen ja aukot tuettiin alaosasta teräspalkilla.

12

13

Teräspalkkien aukkojen tuennat ja muut valmistelut kuvattuna 28.4.2016. Aukkojen sijainti näkyy kuvassa ylhäällä ja alemmassa kuvassa on ikkuna-aukon alaosan teräspalkkituentaa, jolla ikkunaan sijoittuva palkki saatiin samaan korkoon vieressä olevien aukkojen kanssa. Viereiset kuvat ovat seinään avatuista aukoista, joista on poistettu graniittiset julkisivukivet. Kuvissa erottuu taustalla olevaa muurauslaastia tiilipinnassa sekä metallikiinnikkeet,
joilla julkisivun kivet ovat olleet tuettuina tiilimuuriin. Katkaistut metallikiinnikkeet on merkitty edellisen sivun
kuviin nuolilla.

14

Teräspalkkien nostotyöt suoritettiin kahdella nosturilla. Kuvattu 3.5.2016.

15

Etelä-pohjoissuuntaisten palkkien asennus. Tukipalkkien asennuksen jälkeen teline rakennettiin kattamaan koko torni. Kuvattu 3.5.2016.
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Kuvissa tukipalkit asennettuina ja tornin yläosan telinetyöt aloitettu. Kuvattu 4.5. ja 15.5.2016.

17

Teräspalkit tornin sisäpuolella ja irrotettuja ikkunoita.

Teräspalkit tornin ulkopuolella telineen seitsemännessä
kerroksessa. Kuvattu 28.7.2016.
18

Teräspalkit kuvattuna tornin sisällä, kuvassa vasemmalla 25.5.2016 ja ulkopuolella, kuvassa oikealla 28.7.2016.
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Telineiden ulkoasun suunnittelusta on vastannut arkkitehti Jaakko Penttilä, Arkkitehtitoimisto Helander Leiviskä Oy:stä.

Torni verhoiltiin käyttäjän Suomen Kansallismuseon suunnittelemalla mainospeitteellä. INVA-sisäänkäyntiin suunniteltiin rakennuksen historiasta kertova näyttely. Näyttelyn suunnittelusta vastasi arkkitehti Jaakko Penttilä Arkkitehtitoimisto Helander Leiviskä Oy:stä. Näyttely kiinnosti museossakävijöitä ja erityisesti keväällä 2017 opintoretkellä olleita
opettajia ja oppilaita.
20

Museon sisäänkäynnin sivulle rakennettiin työmaan käyttöön huoltotöitä, kivien lastausta ja varastointia varten erillinen tila. Tila maalattiin mustaksi rakennuksen käyttäjän toiveesta.

Tornityömaan talvikauden lämmitys
hoidettiin nestekaasulla. Rakennustelineiden kerrostasoille lisättiin puhaltimet ja lämpötilaa seurattiin IoLiving
tiedontallennuslaitteilla. Lämpötilasta saatu tieto tallennettiin pilvipalveluun.
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Tornin kuntokartoituskuvat
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Yleistä tornin rakenteista ja koristeista
Suomen Kansallismuseon graniittiverhoillun tornin korkeus on 32 metriä. Tornin runko on muurattu tiilestä ja ulkopinta
on vuorattu luonnonkivillä, harmaalla graniitilla. Torniosan sisätilojen seinissä on joko hyvin ohut slammaus- tai rappauspinta ja alemmissa huoneissa on ollut puinen alapaneelit, jotka on myöhemmin poistettu. Tornin yläosan sisäseinien vaalea slammaus on lähes kauttaaltaan kulunut pois. Luonnonkivimuurin paksuus vaihtelee 120-130 mm välillä,
ikkunasyvennyksissä paksuus on 240-250 mm. Seinien kokonaispaksuus on vaihdellen noin 720-900 mm. Julkisivun
luonnonkivet on sidottu kivihakojen avulla tiilimuuriin.
Kuudennessa kerroksessa on kivestä muuratut ulospäin työntyvät parvekkeet. Parvekkeet on sijoitettu jokaisella seinällä ja niissä on koristeellinen hammastettu luonnonkivestä muurattu alaosa, kaiteet ja kuparipellillä päällystetty ovi. Tornin luonnonkivimuurauksen yläpuolella on vielä kaksi tiilistä muurattua kerrosta, joiden välissä on kuparipellitetty osa.
Ylimmässä tiiliosassa on niin ikään joka seinällä isot lähes koko seinän korkuiset ulkopuolelta kuparipellillä päällystetyt
puiset taitto-ovet. Tiilipintaiset kerrokset kapenevat ylöspäin mentäessä ja niissä on tiilistä muurattua hammaslistakoristelua. Tornin suippokärkinen katto on tehty kuparipeltistä.
Museon pääsisäänkäynnissä, pääportaalissa ja vasemmalla seinällä, oikeanpuoleisen holvikäytävän kaariaukkojen pilareissa ja ylhäällä räystäällä on veistettyjä vuolukivikoristeita. Vuolukivikoristelut ovat tehneet Suomessa 1900-luvun
alussa työskennelleet norjalaiset kuvanveistäjät Hans Uthusien ja P. Fredheim.
Tornin välipohjat ovat pääosin massiivisia teräsbetonilaattoja, jotka on vahvistettu ratakiskopalkeilla ja näiden välillä
olevilla betoniteräksillä. Kuudennen kerroksen parveketason välipohjassa on kaksoislaattarakenne, jossa on ratakiskoilla vahvistetut palkkikaistat. Kaksoislaatan keskiosassa on yksi palkkikaista, jonka alapinnassa on tankoraudoitus. (Lähde
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy Kuntokartoitus 2013)

Tornin kuntokartoitus
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy suoritti tornin julkisivujen kuntotutkimuksen 15.1.2013. Tuolloin todettiin luonnonkivien laastisaumoissa paikoittain halkeilua ja pintakerroksen irtoilua. Pääosin laastisaumat olivat hyvässä kunnossa.
Saumavauriot olivat tornin etelä- ja länsisivuilla kohdissa, joissa on myös luonnonkivissä halkeamia.
Tornin kaakkoisnurkalla on molemmin puolin luonnonkivissä pystysuuntaiset halkeamat, keskialueilla oli muutamia
yksittäisiä halki olevia kiviä. Sisäpuolella tiilimuurin sisänurkissa ja ikkunapielissä oli pystysuuntaisia halkeamia. Tornin
ulko- ja sisäpuolelle tehtyjen varmistuspulttausten perusteella voitiin todeta, että halkeilua oli esiintynyt jo pitkään.
Kuntotutkimuksen mukaan lämpöliikkeet ovat aiheuttaneet laastin ja kivien välisen tartunnan pettämisen ja kivien halkeilun. Pääosa julkisivukivistä oli kiinni seinärakenteessa eikä julkisivuissa voitu havaittu kiviverhouksen pullistumisesta
ulospäin. Luonnonkivien avauskohdissa tiilimuurin ulkopinnassa oli paikoin tiilten rapautumista.
Kuntotarkastuksessa tornin tiilimuuri todettiin paikoin kosteaksi. Luonnonkivi pinnoissa oli nähtävissä laastisaumoista
tulleita kalkkipitoisia valumajälkiä, joka oli merkki seinärakenteen runsaasta kosteuspitoisuudesta. Seinärakenteen kosteus oli aiheuttanut myös sisäseinien rappaus- ja slammauskerrosten rapautumista ja suolojen kiteytymistä tiilimuurin
sisäpintaan.
Tutkimuksen mukaan yksi ulkoseinärakenteen kosteuslähteistä on ollut viistosade. Lisäksi todettiin rakenteiden välisten
liitosten kuten parvekeliittymien, vedenpoiston toimivuus huonoksi, ja josta on aiheutunut paikallisesti runsas sadevesirasitus. Sadevesi ja kosteus on päässyt kulkeutumaan huonokuntoisten laastisaumojen kautta seinärakenteeseen
ja sitä kautta edelleen kapillaarisesti tiilimuurin sisään. (Lähde Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy Kuntokartoitus 2013)

26

Pahimmat kalkkivesivalumat ovat torniosan alimman ikkunan alapuolella ja vuolukivissä pääsisäänkäynnin
ympärillä. Seuraavalla sivulla on detaljikuvia kovettuneista kalkkivesivalumista.

27
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Tornin yläosat
Tornin yläosan tiilipinnassa on muutamia halki olevia ja kulmista murtuneita tiiliä sekä joitakin pinnasta rapautuneita
tiiliä. Edellisen peruskorjauksen yhteydessä osa huonokuntoisista tiilistä on uusittu ja ks. tiilet erottuvat sileämpinä
muusta pinnasta. Tehdyissä tutkimuksissa todettiin muurauslaastin olevan lujuudeltaan heikohkoa ja saumojen pintakerroksen paikoin halkeilleen. Saumat todettiin syviksi, jonka arvioitiin lisäävän seinän ulko-osan kosteusrasitusta.
Tornin kuparipeltikatteessa ei todettu silmämääräisesti tarkasteltuna selviä vuotokohtia, mutta puurakenteissa oli kuitenkin jonkin verran jälkiä kosteudesta. Tutkimuksen mukaan yhdeksännen välipohjatason luukkuja oli pidetty ajoittain
auki, jolloin tornin sisäilman kosteus oli päässyt tiivistymään kylmällä ilmalla huipun puu- ja teräsrakenteisiin. Lisäksi
todettiin, että tasojen seitsemän ja kahdeksan kohdalla olevan katto-ontelon pohjalla oli rakennusjätteitä, jotka olivat
osin peittäneet räystäällä olevat tuuletusritilät.

Uusittuja tiiliä ja vanhaa rapautunutta saumausta.

29

Torinissa oleva aukko, kuparipellitetyt ovet ja vauriot aukon alaosassa ja tiilipinnoissa. Sivuvalossa erotuvat kiiltävimpinä edellisen peruskorjauksen aikana vaihdetut uudet tiilet.

30

Kuparipellitetty väliosa, jossa pellitys on hyväkuntoinen. Alemmassa kuvassa on tiilestä muurattu alaosa, jossa
tiilien saumat ovat rapautuneet.

31

Purkutyöt kuudennen kerroksen parvekkeen sivuseinällä. Kuavttu 13.7.2016.

32

Purkutyöt
Purkutyöt ja siihen liittyvät tutkimukset ja suojaukset
Delete Tutkimus Oy:n oli tutkinut aiemmin 2014 torniin liittyvien rakenteiden ja rakennuspintojen haitta-ainepitoisuudet. Tutkimusten mukaan parvekeluukkujen kittaukset sisälsivät lyijyä ja kuudennen välipohjatason asfalttilattia
PAH-yhdisteitä. Rakennustöiden aikana urakoitsija velvoitettiin tarkkailemaan mahdollisten haitta-aineiden johdosta
vanhoja rakenteita ja materiaaleja, joiden oletettiin sisältävän ks. haitta-aineyhdisteitä.
Töiden alussa kiinnitettiin myös erityistä huomiota suojauksiin kuten vuolukivien, vesikaton, museoon johtavien kulkuteiden, rakennustyömaan kulku- ja haalausaukkojen ympärystöjen ja tornin sisäpuolella kaikkiin säilytettäviin vanhoihin rakenteisiin ja pintoihin. Lisäksi huomioitiin pölyn leviämisenesto museotiloihin silloin kun niiden viereisissä tiloissa suoritettiin purku- ja rakennustöitä.

Laasteille tehdyt testit työmaan aikana
Täyttö- ja saumauslaastien pakkasenkestävyys testattiin pakkasrasituskokeilla ennen varsinaisen työn aloitusta ja tarvittaessa myös työn aikana. Koekappaleina käytettiin 40x40x160 mm³:n laastiprismoja. Koekappaleet valmistettiin ohjeellisten vesimäärien mukaisesti vastaaviin jäykkyyksiin, joita myös asennustyössä käytettiin. Tuoreen laastin vesimäärä, tilavuuspaino ja ilmapitoisuus mitattiin laastiprismojen valmistuksen aikana.
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Luonnonkiviverhouksen irrotus ja puhdistus
Luonnonkiviverhouksen purkutyöt aloitettiin välittömästi kun telineet oli tarkastettu, kivet numeroitu ja tarvittavat
korkomittaukset sekä muut tarvittavat merkinnät oli tehty kivikaavioihin. Kivien irrotus aloitettiin ylhäältä alaspäin sen
jälkeen kun tiiliosan alla olevan graniittilistan paikoilleen jätettävien kivien kiinnitys ja paikalla pysyvyys oli varmistettu.
Kaikki kivien tuennat tehtiin suunnittelijan ohjeiden mukaisesti.
Pienet ja kevyet kivet nostettiin käsin pois paikaltaan ja suurempien kivien yläpintaan porattiin reiät nostamista varten.
Kivet irrotettiin sähkökäyttöisen ketjutaljan avulla paikoiltaan. Nostot varmistettiin vielä kiven ympärille asennettavalla nostoliinalla. Kivien nosto ja muu käsittelyt pyrittiin tekemään, siten etteivät kivet vaurioidu. Tiilimuurista poistettiin
vanha rappaus ja huonokuntoinen rapautunut tiilipinta ja pinnat kuivatettiin.
Kivet puhdistettiin pölystä ja laastista sekä niiden paikkamerkinnät varmistettiin vielä spray-maalilla kivien taustapinnalle. Kivet siirrettiin telineiltä alas työmaa-aikaiseen varasto-/työskentelytilaan, josta ne siirrettiin myöhemmin varastoon. Kivissä olevat vanhat kalkkivesivalumat sekä ikkunakarmien ja juuripellitysten liittymistä kiiviin jääneet elastiset
saumausmassajäänteet poistettiin jo työmaalla ennen varastointia. Lisäksi edellisten korjausten yhteydessä telinekiinnityksiä varten asennetut metalliankkurit poistettiin kivien ulkopinnasta. Kaikki reiät ja halkeamat paikattiin saumauksen yhteydessä saumauslaastilla.
Kivet varastoitiin metallilavoille ja suojattiin mahdolliselta ruostumiselta. Lavat numeroitiin ja kullekin lavalle varastoiduista kivistä pidettiin kirjaa ja tiedot tallennettiin tietokoneelle. Mahdollisen sekaantumisen estämiseksi lavoihin kiinnitettiin vielä kovalevypalat, joihin merkattiin lavalla olevat kivet. Varastossa ja kuljetusten aikana kivilavat suojattiin
suojapeitteillä.

Seinä kuvattuna ennen purkutöitä 4.7.2016.
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Kuvat parvekkeen alaosasta, jossa kivet ovat numeroituina. Muissa kuvissa on tiiliosan alapuolella oleva graniittilista tuettuna paikoilleen teräs kannakkeilla. Kuvattu 4.7.2016.
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Purkutyöt tornin yläosassa. Tiilipinnoista poistettiin huonokuntoinen rapautunut aines niistä kohdista, joista vesi oli päässyt kulkeutumaan rakenteisiin. Kuva 4.7.2016.
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Kuvat tiilirungosta, jossa erottuvat rakenteessa olevat rautapalkit; seinien vaakatuet ja kulmien pystytuet. Lisäksi jokainen kivikerros oli tuettu tiilimuuriin metallihakasilla, jotka erottuu kuvassa alhaalla vasemmalla. Kuvattu
13.7.2016.
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Kuvat parvekkeen alaosan viereisestä tiilipinnasta, jossa erottuvat tukiraudat ja parvekkeen alaosan tuennasta, joista purettiin ylhäältä vain kaideosat. Kuvassa alhaalla oikealla on kivikerrosten korkeusmitat takaisin asennusta varten.
Seuraavalla sivulla on purkutöiden jälkeen kuvattuja pintoja mm. viidennen telinetason kohdalta itä- ja länsiseinätt.
Alaosan kiviä ja juuripeltejä ei purettu. Kuvattu 13.7.2016.
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Kuvattu 8.8.2016.
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Puhdistetut kivet odottamassa lavalla kuljetusta varastoon. Kivien taustoissa on varmennusmerkkaus spraymaalilla. Kuvattu
13.7.2016.
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Seinärakenteen tukirautoja pitkittäin kulmissa ja vaakasuoraan rakenteessa. Toisella rivillä kuvissa on seinän
alaosassa olevat sidekivet, joista toinen on murtunut ja
kuvassa seinän sisällä.
Alimmat kuvat ovat vuolukivikoristeen viereisestä seinästä. Seinän rakennetta tukemaan oli lisätty rautapalkkeja. Vuolukivikoristeet lisättiin myöhemmin ja niitä varten seinään jätettiin paikat odottamaan ja seinän
graniittivuoraus tehtiin valmiiksi.
Vuolukivikoristeet portaalissa suojattiin vanerilevyillä
kivien purkutöiden ajaksi. kuvattu 8.8.2016.
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Työmaakokouksen yhteydessä 8.8.2016 katselmoitiin mm. kuparipellitetyn ullakkorakenteen puuosien kunto ja ikkunat. Ullakon puuosat todettiin hyväkuntoisiksi. Ikkunat sen sijaan olivat paikoin karmeja myöten täysin läpilahot.
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Ikkunapuitteissa ja karmeissa olevia lahovaurioita. Ikkunat korjattiin ja pintakäsiteltiin urakoitsijan verstaalla. Kuvattu 21.7..2016.
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Ikkuna-aukkojen yläosan tukirakenteita. Kuvattu
21.7.2016.
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Kuvassa arkkitehti Jaakko Penttilä ja rakennesuunnittelija Ari Leppäniemi.

Tornin luukut irrotettuina. Lattian ja ikkuna- aukkojen kohdalta on poistettu haitta-aineet. Kuvassa alhaalla on lattian tukirakenteena olevat
rautapalkit. Kuvattu 17. ja 18.8.2016.
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Kuvassa parvekkeiden työmaan aikainen tuenta rakenteen alapuolelta teräspalkeilla.
Oheisesta kuvasta saa mittasuhteet rakenteille.

Kuudennen telinekerroksen parvekkeet purettuina ja kuvassa alhaalla vasemmalla erottuu lattian tukiraudoitukset.
Kuvassa alhaalla oikealla oviluukut irrotettuina ja odottamassa kuljetusta verstaalle. Kuvattu 8.8. ja 18.8.2016.
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Tiiliosan saumat avattuina. Edellisen peruskorjauksen yhteydessä tornin huonokuntoisia rapautuneita tiiliä uusittiin. Kuvassa alhaalla
erottuu reikätiiliä aukkojen reunoissa. Kuvassa
alhaalla oikealla on sormimitta avatun sauman
syvyydestä. Kuvattu 17.8.2016.
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Ylempi kuparipeltilista irrotettiin ja alla olevat kohdat kunnostettiin. Kuvassa keskellä erottuu uudempia reikätiiliä, joita on käytetty edellisissä korjauksissa. Kuvattu 8. ja 18.8.2016.
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Tornin julkisivujen korjaus ja luonnonkivipintojen takaisin muuraustyöt
Suoritetut korjaustyöt tiilimuurissa, tuuletuskanavistojen ja lämmityskaapeleiden asennukset
Kivien irrotuksen jälkeen vanha rappaus ja tiilimuurin rapautunut ulkopinta poistettiin ja pinnat kuivatettiin. Rakenteen kuivuttua tiilimuurin ulkopinta slammattiin ja luonnonkivillä muuratun alueen alaosaan asennettiin kumibitumikermikaistat. Slammatun tiilimuurin ulkopintaan asennettiin tuuletuskanavisto ja lämmityskaapelit.
Luonnonkivet asennettiin muuraamalla takaisin paikoilleen ja muuraustyön yhteydessä kivet tuettiin ruostumattomilla kiinnikkeillä tiilimuuriin (kaksi kiinnikettä/kivi). Kulmassa olevan syöksytorven tausta kunnostettiin ja syöksytorvisyvennykseen asennettiin maalattu rst-pelti. Kivien saumaustyöt tehtiin pakkasenkestävällä laastilla. Tornin yläosan tiilestä muuratuilta alueilta uusittiin huonokuntoiset ja vaurioituneet tiilet ja tiilisaumojen pintakerros. Urakoitsija on
dokumentoinut kaikki tämän korjaustyön aikana vaihdetut tiilet.
Kaikki suoritetut toimenpiteet on selostettu myös kuvasivuilla.
Työmaan alkaessa tarkastettiin sisällä olevan Akseli Gallen-Kallelan maalaaman freskon kunto, joka todettiin hyväksi.
Maalausten pinnassa ei havaittu selkeitä halkeamia tms. muuta sellaista, jonka vuoksi freskon kuntoa olisi tarkkailtava
koko työmaan ajan tai maalauksia olisi pitänyt tukea piikkaustöiden aikana.

Parvekkeiden korjaustyöt
Parvekelattioiden pintabetoni/-asfaltti poistettiin ja parvekeluukut karmeineen kunnostettiin. Parvekeluukkujen kynnysrakenteita korotettiin, ettei kosteus pääse kulkeutumaan sisälle torniin. Parvekkeiden lattioihin lisättiin vedeneristys polyuretaanielastomeeristä ja vesieristeen ylösnostojen suojaksi asennettiin kuparipellitykset. Parvekkeiden lattioihin valettiin uusi pintalaatta pakkasenkestävästä betonista. Ylemmän kerroksen parvekkeiden kuparipeltiverhotut
kaiteet kunnostettiin ja parvekeluukkujen ulkopuolelle asennettiin uudet teräskaiteet.

Kivien uudelleenasennus
Taustan tuuletuskanavat
Slammattuun taustapintaan kiinnitettiin konenauloilla tiheästä kuumasinkitystä verkosta valmistettu tuuletuskanavisto. Yksittäisiä julkisivukiviä jouduttiin hieman ohentamaan asennettujen kanavien kohdalta, jotta kivet saatiin pysymään seinän linjassa. Asennustyön jälkeen tuuletuskanaviston pinta slammattiin yli täyttölaastilla. Vaakakanaviin kivisaumojen kohdalle asennettiin haponkestävät tuuletusputket. Rakenteen alareunaan ja siellä, missä tuuletuskanavisto
ei ole jatkuva, sijoitettiin vaakakanavan alimpaan kohtaan putket siten, että mahdollinen vesi pääsee valumaan ulos eikä vesipusseja pääse muodostumaan. Putket asennettiin noin 30 mm kivipinnasta ulos.

Kivien takaisin asennus
Kivet muurattiin valmiskuivalaastilla (KS 35/65/500) siten, että sauman ulkopintaan jäi noin 30 mm:n saumausvara.
Käytetty muurauslaasti on koostumukseltaan sama kuin tiilimuuriin käytetty taustalaasti. Kivien asennuksissa ja linjassa
pitämiseksi käytettiin apuna puukiiloja, jotka poistettiin laastin kuivuttua vuorokauden kuluttua. Kerralla asennettava ja
valettava luonnonkivimuurin korkeus oli noin 60 cm. Kylmänä vuodenaikana muuraustyöt tehtiin lämmitetyssä sääsuojassa (Kaupunkikaasu). Sääsuojan lämpötilaa ja laastin lujuudenkehitystä seurattiin lämpötilamittauksilla, joiden avulla varmistettiin riittävä laastin lujuus ennen seuraavan kivikerroksen asentamista. Lämpötila- ja kosteusmittatulokset
tallennettiin pilvipalveluun (IoLiving) urakoitsijan toimesta.
Halkeilleet kivet tapitettiin ruostumattomin terästapein ja liimattiin sään- ja auringon uv-säteilyn kestävällä kiviliimalla, Tenax Kiviliimalla.

Kivien kiinnitys
Kivet kiinnitettiin ruostumattomilla ø 8 mm kierretangoilla taustarakenteeseen keskimäärin 2 kpl/kivi. Kivien kiinnitysperiaate on esitetty rakennetyyppipiirustuksessa. Kivikiinnikkeiden ankkurointilujuus varmistettiin vetokokeiden avulla
ennen kivien kiinnitysten aloittamista.
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Kivien taustalaasti
Taustalaastilla täytettävät onkalot puhdistettiin ja taustan slammattu pinta kasteltiin noin vuorokausi ennen laastitäyttöjä ja työn alkaessa kuivat kohdat vielä kertaalleen. Kivien taustat täytettiin tiiviisti valmislaastilla, lisähuokoistetulla
kuivalaastilla (KS35/65/500), jonka maksimiraekoko oli 3 mm.

Kivipintojen pesu ja työstöt
Kivipinnat pestiin matalalla paineella ennen saumaustöiden alkamista siten, että kivien pintaan jäi vanhaa vuosien
saatossa muodostunutta patinaa. Tornin ja vesikaton liittymäkohdissa julkisivukivien pintaan tehtiin noin 30 mm syvä
ura, johon ylösnostopellitysten reunat taitettiin ja urat tiivistettiin elastisella saumausmassalla.

Luonnonkiviverhouksen saumaustyöt
Ennen saumausta saumat puhdistettiin käsin työkaluilla ja lopuksi paineilmapuhalluksella. Luonnonkiviverhous saumattiin noin 30 mm:n syvyyteen ulkopinnasta valmislaastilla. Käytetyn laastin pakkasenkestävyys tutkittiin ennen työn
aloitusta. Työn etenemisestä ja työnaikaisista sääoloista ja jälkihoitotoimista pidettiin työmaapäiväkirjaa ja kaikkien
käytettyjen laastien valmistuserät kirjattiin ylös.
Optimaalinen kivien asennuslämpötila telineellä on noin 10-15 °C. Työmaan lämmitys suunniteltiin siten, että
lämmitysteho oli riittävä kaikissa olosuhteissa ja jakautunut tasaisesti työkohteissa. Lämmitysmenetelmänä oli kuumailmalämmitys. Urakoitsija huolehti koko kylmänkauden ajan lämmityssuunnitelman toteutumista kontrolloimalla
jatkuvasti lämpötiloja, mukaan lukien lämpösuojan ja laastin sisäisten mittauspisteiden lämpötiloja.
Saumauksen jälkihoito tehtiin huolellisesti, jotta kalkkivalumat julkisivupinnoille voitiin minimoida. Saumat pidettiin
kosteina vähintään 14 vuorokauden ajan. Saumapintojen kuivumista seurattiin silmämääräisesti ja sääolot kirjattiin
ylös. Urakoitsija laati jälkihoitosuunnitelman, jossa on otettu huomioon eri sääolosuhteet, talviaikana myös lämmitysolosuhteet, ja niiden vaikutus laastin kuivumisnopeuteen ja jälkihoitotapaan.

Luonnonkiviverhouksen syvä- ja pintasaumaukset
Eteläsivun holvikaariseinän luonnonkiviverhotuille alueille tehtiin syväsaumaus (ks. julkisivupiirustukset). Paikallisesti
osaan saumoja tehtiin vain pintasaumaus.
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Parvekkeiden, ikkuna-aukkojen ja pilareiden huonokuntoisten rappausten uusiminen
Parvekeaukkojen pielien ja keskipilarien rappaukset uusittiin ja aukkojen yläreunaan jätettiin kohta, jossa oli ehjää vanhaa rappausta. Käytettyjen laastien valmistuserät dokumentoitiin urakoitsijan toimesta.

Vanhan rappauksen poistot
Vaurioitunut vanha rappauslaasti poistettiin kiinteään tiilialustaan ja pinnat puhdistettiin pölystä. Kaikki metalli- ja teräsosat puhdistettiin ja ruostesuojattiin korroosionsuojalaastilla. Rappausverkkona käytettiin pistehitsaamalla koottua
kuumasinkittyä rappausverkkoa, jossa lankajako oli 19 mm molempiin suuntiin ja langan halkaisija 1,0 mm.

Rappaustyöt
Rappauspinnan muodot ja pintastruktuuri tehtiin vanhan pinnan mukaisesti hiertämällä. Tartuntarappauksessa käytettiin peruslaastina märkää kalkkilaastia K 100/1200, jonka runkoaineen maksimi raekoko on 4 mm. Peruslaastiin lisättiin sementtiä tilavuusosina 1/5 (KS 35/65/500). Täyttörappaus tehtiin noin 15-20 mm paksuna kerroksena kostutetun
pohjustusrappauksen päälle. Täyttörappauksessa käytettiin peruslaastina märkää kalkkilaastia K 100/1200, jonka runkoaineen maksimi raekoko oli 4 mm. Peruslaastiin lisättiin sementtiä tilavuusosina 1/8 (KS 50/50/600).
Pintarappauslaasti levitettiin noin 5 mm paksuisena kerroksena kostutetun täyttörappauksen päälle. Pintarappauksessa käytettiin peruslaastina märkää kalkkilaastia K 100/800, jonka runkoaineen maksimi raekoko on 1,2 mm. Peruslaastiin lisättiin valkosementtiä tilavuusosina 1/10 (KS 65/35/550). Rappauspinta hierrettiin puulastalla. Rappauspinnat
maalattiin kalkkimaalilla materiaalitoimittajan tuoteohjeita noudattaen. Maalauskerrokset olivat pohja-, väli- ja pintamaalaus. Pohja- ja välimaalauksessa maalia ohennettiin tarvittaessa 10-20 % kalkkivedellä.

Vesikaton kunnostus, tornin ja vesikaton liittymäkohdat ja tornin kuparipeltikate
Vesikatteen korjauksia tehtiin telineen tukirakenteiden läpivientikohtiin, vesikaton ja tornin liittymiin sekä etelään
suuntautuvan lappeen räystäälle holvikaariseinän kohdalle. Ylösnostopellitykset uusittiin rakenneleikkauksen mukaisesti. Kaikki huonokuntoiset aluslaudoitukset ja kantavat puurakenteet uusittiin. Tornin kavennuskohdassa olevan katon kuparipeltiverhousta avattiin vain sen verran, että ontelossa oleva rakennusjäte voitiin poistaa.
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Taustarakenteen kunnostus ja kuivatus
Yleistä
Luonnonkivien purkutöiden jälkeen taustarakenteen tiilipinnan ulkopinnassa oleva rapautunut huonokuntoinen aines
poistettiin piikkaamalla siten, että taustapinnasta tuli mahdollisimman tasainen. Kaikki vanhat kivihakaset poistetiin tai
katkaistiin. Korjaustöiden suunnittelija määritteli taustan tiilipinnan piikkaussyvyyden, josta tehtiin myös haitta-aineselvitykset. Lähtökohtana oli, että tiilimuurin ulkopinnasta piikataan pois noin yhden tiiliskiven verran. Haitta-ainepurkujen ja niistä tulleiden jätteiden käsittelyssä noudatettiin ks. töihin liittyviä ohjeistuksia ja määräyksiä.
Tiilimuurin kosteuspitoisuus pyrittiin saamaan mahdollisimman alhaiseksi ennen luonnonkivien uudelleen asennusta. Urakoitsija huolehti tarvittavien näytteiden otosta ja toimitti ne edelleen rakennesuunnittelijalle mitattavaksi, joka määritteli myös vaadittavat kuivumisajat pinnoille. Rakennustyöt aikataulutettiin siten, että taustan tiilirakenne sai
kuivua noin 6-8 viikkoa. Kosteimmat kohdat olivat pääosin tornin alaosissa, jonne kosteus oli päässyt vuosien saatossa
kulkeutumaan. Tiilimuurin tavoitekosteuspitoisuus oli luokkaa 1-2 p-% rakenteista piikatuista tiilinäytteistä mitattuna.
Kohdissa joista julkisivukiviä ei purettu, kuten vuolukivialueet, varauduttiin huomattavasti pidempiin tiilimuurin kuivumisaikoihin. Kuivumisen jälkeen tasaiseksi piikattu taustan tiilipinta puhdistettiin pölypuhtaaksi paineilmalla. Pinta kostutettiin ja slammattiin kalkkisementtilaastilla (KS 35/65/500). Laasti on sama mitä käytettiin luonnonkivien taustatäytössä. Laasti ruiskutettiin rappausruiskulla ja harjattiin tasaiseksi. Slammauskerroksesta tehtiin noin 5 mm paksuinen.

Kuvat tiilimuurista vuolukivikoristeiden ympärillä. Alla olevat luonnonkivet, joita ei irrotettu on kosteuseristetty kumibitumikermillä.
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Kohdat, joissa on kumibitumikermieristys on tasoitettu ja slamattu.
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Lämmityskaapeleiden asennuspiirustukset

Uudet suojakaiteet

Uudet suojakaiteet

Taso 6

Taso 6

Taso 6

Taso 5

Taso 5

Taso 5

Taso 4

Taso 4

Taso 3

Taso 3

Taso 3

(Aluetta ei mitattu
suojaverkon takia)

Taso 4

Tiilimuuriin asennettun lämmityskaapeliston piirustus Hepacon Oy Antti Heikkilä.
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Uudet suojakaiteet

Uudet suojakaiteet

Uudet suojakaiteet

Taso 6

Taso 6

Taso 5

Taso 5

Uudet suojakaiteet

Uudet suojakaiteet

Taso 6

Taso 4

Taso 4

5

Taso 5

Taso 3

Taso 3

(Aluetta ei mitattu
suojaverkon takia)

4

Taso 4

3

Taso 3

(Aluetta ei mitattu
suojaverkon takia)

Tiilimuuriin asennettun lämmityskaapeliston piirustus Hepacon Oy Antti Heikkilä.
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Slammattu pinta, johon on merkattu kohdat tuuletuskanavien asennusta varten.

Alaosan vuolukivipintoja vasten oleviin kohtiin on asennettu kumibitumikermieristys. Kuvattu 21.9.2016.
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Taustan kumibitumikermieristys
Purettujen alueiden alaosaan, paikalleen jätettyjen kivien yläpintaan asennettiin taustarakenteen pystypinnalle ylösnostettu kumibitumikermieristys. Kermeinä käytettiin TL 2:n hitsattavia kumibitumikermejä (K-MS 170/4000). Ennen
kermieristyksen asennusta kivi- ja laastipinnat oikaistiin suoriksi ja puhdistettiin. Pintoihin siveltiin kumibitumiliuos
(noin 0,5 kg/mÇ) ja kermiteristys kiinnitettiin alustaansa hitsaamalla. Alimman kerroksen kiinnitystä varten pystypintoihin siveltiin lisäksi kuumaa bitumia noin 1,5 kg/mÇ.

Alaosan vuolukivipintoja vasten oleviin kohtiin on asennettu kumibitumikermieristys .
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Tuuletuskanavat asennettuina ja päältä slammattuina
kuvassa alhaalla. Kuvattu 28.9.2016.
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Lämmityskaapelit asennettuina. Kuvattu 17.10.2016.
62

Tornin yläosan tiilipinnat

Yläosan puhtaaksimuuratut tiilipinnat saumattiin ensimmäisessä vaiheessa ennen luonnonkivien muuraustöitä.
63

Valmiit tiilisaumat kuvattuna 28.9.2016.
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Elokuussa pidetty saumausmallikatselmus. 24., 25. ja 31.8.2016.
65

Aukkojen reunat saumattuina ja pellitys uusittuna. 31.8. ja 28.9.2016
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Kivet on tuotu takaisin työmaalle. Käytettyjä laasteja ja kiviin lisättyjä kiinnikerautoja. 21.11.2016
67

Käytetyistä laasteista valmistettiin näytteet, jotka toimitettiin rakennesuunnittelijalle
tutkittavaksi. Tällä pyrittiin varmistamaan laastin pakkasenkestävyys ja tasalaatuisuus.
Luvattu 21.11.2016.
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Alimmat kivet asennettuina vuolukivikoristeen päälle.
Kuvattu 8.10.2016.

Kulman asennustyöt meneillään. 31.10.2016.
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Lähikuvat kivien asennuksesta ja kiinnityksistä.
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Paikoitellen kivien kohdistukset ja asennukset olivat vaativia. Kaikkien mittojen ja korkojen oli oltava tarkasti samat kuin ennen purkua, jotta kivet saatiin muurattua täsmälleen samaan kohtaan.
Asennus- ja muuraustyöt telineen tukipalkkien kohdalla olivat vaativia tilan puutteet/ahtauden vuoksi. Kuvassa alhaalla on tärytin, jolla laastista saatiin ilmakuplat
pois ja laasti saatiin leviämään tasaisesti kivien taakse.
8.11.2016.
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Haljenneita kiviä liimattuna ja paikoilleen muurattuina.

72

Kuvat kivien asennus- ja muuraustöiden eri vaiheista. Kuvattu 6.–18.10.2016.
73

Muurattua seinäpintaa. Kuvissa erottuvat seinään kiinnitetyt metallikiinnikkeet ja saumoissa käytetyt puukiilat, joiden avulla kivimuuri saatiin kiilattua haluttuun
kohtaan/suoraan linjaan. Kuvattu 6.10.2016.
74

Luonnonkivien asennus- ja muuraustyöt lähes valmiina. Kuvattu 21.12.2016.
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Parvekkeiden korjaustyöt
Parvekkeiden lattioista poistettiin betoni- ja asfalttikerrokset. Puiset kuparilevyllä päällystetyt luukut ja karmit kunnostettiin sekä luukkujen kynnysrakenteita korotettiin. Parvekkeiden lattioihin asennettiin uudet vedeneristykset ja vedeneristysten ylösnostojen suojaksi kuparipellitykset. Lattioihin valettiin uusi pintalaatta pakkasenkestävästä betonista. Ylimmän osan parvekkeiden kuparipeltiverhotut kaiteet kunnostettiin ja vanhat kuparipellit uusittiin. Parvekkeiden
luukkujen ulkopuolelle asennettiin uudet teräskaiteet.

Tornin yläosan parveke kuvissa ylhäällä ja alaosan
parveke alhaalla.

76

Rakennesuunnittelijan työtapaselostus parvekkeiden korjausta varten.
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Luukkujen metalliosat kuten karmit ja kaiteen sisällä oleva tukirauta olivat pahoin ruosteessa.
78

Luukut kuvattuina ennen kunnostusta. 25.5.2016.
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TASOJEN 6 JA 8 LUUKKUJEN KU
ko
uk
ia
ar
Ka

150

Luukkujen puuosat säilyvät ennallaan, m
korjaajia kehotetaan lisäämään oma puum
Tehdään tarvittavat puupaikkaukset tarpee
kosteusvaurioiden kohdille. Tehdään käynt
sulkea (ottaen huomioon puun elämisvara
Luukkujen pellitykset oiotaan. Tarpeettom
pellitykset uusitaan (tasolla 6 sinkitty teräsp
Luukkujen alaosaan tehdään tippapelti per
kynnyksen ulkopuolelle. Pellityksen kiinnity
maalattavin lattateräksin, tasolla 8 kuparila
(saranat ja salvat) säilytetään, kunnostetaa
tehdään vastakappaleet salparaudoille. Tas
helpottamaan niiden sulkemista. Tason 8 p
tehdään yht. 8 kpl uutta poistoilmasäleik

~2 175

50

korotettu teräskynnys n. 200

~3 145

Uudet
poistoilmasäleiköt

250

Siderautojen kiinnitys
niittaamalla

(Ulkopuolella peltitaitos raon suojana)

50

Karmit uusitaan mitoiltaan vanhaa L-teräst
(n. 50×50×5 mm). Rakenteiden sallimissa r
vanhoja karmeja väljemmiksi (n. 10 mm) kä
korotetaan kynnykseksi karmiin kiinni hitsa
rak. suunn. mukaan, tasolla 6 parvekkeen
korkeaksi, tasolla 8 lähimmän tiilisauman m
tehdään vanhan mallin mukaan niin, että yl
kummankin luukun yli, ja välipystykarmien
niittaamalla. Muut liitokset voidaan tehdä h

(Mahdollisen
apusalvan paikka)

Ruostumattomien teräsosien maalauskä
- Esikäsittelyt, pintojen puhdistus ja pesu, k
tai peittaamalla
- Pohjamaalaus Rostex Super tai Ferrex
- Maalaus kahteen kertaan alkydimaalilla P

korotettu teräskynnys n. 200

~1 115

"Mustien" teräsosien maalauskäsittely:
- Esikäsittelyt, irtoavan maalin poisto, tarvit
pintojen puhdistus ja pesu
- Maalaukset kuten ruostumattomissa teräs

Tason 6 luukkujen pellitysten maalauskä
- Esikäsittelyt, irtoavan maalin poisto, tarvit
pintojen puhdistus ja pesu
- Vaurioituneiden kohtien pohjamaalaus Ri
- Maalaus kahteen kertaan RK-peltikattom

Tason 8 luukut sisäpuolelta
~1 740

TASOJEN 6 JA 8 LUUKKUJEN KUNNOSTUS

Uusi tippanokka
ko
uk
ia
ar
a
K

korotettu teräskynnys n. 200

(Mahdollisen
apusalvan paikka)

~1 115

SUOMEN KANS

Luukkujen puuosat säilyvät ennallaan, myös eriaikaiset puumerkit. Luukkujen
korjaajia kehotetaan lisäämään oma puumerkkinsä ja korjauksen ajankohta.
Tehdään tarvittavat puupaikkaukset tarpeettomien säleiköiden ym. ja alakehyspuun
kosteusvaurioiden kohdille. Tehdään käyntisovitukset väljästi niin, että luukut on helppo
sulkea (ottaen huomioon puun elämisvara kosteana vuodenaikana).
Luukkujen pellitykset oiotaan. Tarpeettomien säleiköiden ym. ja alaosan kohdalla
pellitykset uusitaan (tasolla 6 sinkitty teräspelti, maalataan, tasolla 8 kuparipelti).
Luukkujen alaosaan tehdään tippapelti periaatedet. piir. 34 mukaan ohjaamaan sadevesi
kynnyksen ulkopuolelle. Pellityksen kiinnitys luukkujen reunoihin vahvistetaan tasolla 6
maalattavin lattateräksin, tasolla 8 kuparilatoin (n. 30×3 mm). Kaikki vanhat helat
(saranat ja salvat) säilytetään, kunnostetaan, maalataan ja öljytään. Uusiin karmeihin
tehdään vastakappaleet salparaudoille. Tason 6 luukkuihin lisätään tarvittaessa apusalvat
helpottamaan niiden sulkemista. Tason 8 pohjoisen- ja lännenpuoleisiin luukkuihin
tehdään yht. 8 kpl uutta poistoilmasäleikköä kuparista periaatedet. piir. 34 mukaan.
Ruostumattomien teräsosien maalauskäsittely:
- Esikäsittelyt, pintojen puhdistus ja pesu, karhennus esim. hiekkapuhaltamalla
tai peittaamalla
- Pohjamaalaus Rostex Super tai Ferrex
- Maalaus kahteen kertaan alkydimaalilla Panssarimaali tai Kirjo
"Mustien" teräsosien maalauskäsittely:
- Esikäsittelyt, irtoavan maalin poisto, tarvittaessa ruosteenpoisto st2½,
pintojen puhdistus ja pesu
- Maalaukset kuten ruostumattomissa teräsosissa.

Tason 8 luukut sisäpuolelta

Uusi tippanokka

150

~2 175

50

korotettu teräskynnys n. 200

Uudet
poistoilmasäleiköt

250

Tason 6 luukut sisäpuolelta

~3 145

Siderautojen kiinnitys
niittaamalla

(Ulkopuolella peltitaitos raon suojana)

50

Värisävyt erillisen värisuunnitelman mukaa
Karmit uusitaan mitoiltaan vanhaa L-terästä vastaavasta ruostumattomasta teräksestä
Ennen vanhojen osien esikäsittelyitä tarkis
(n. 50×50×5 mm). Rakenteiden sallimissa rajoissa uudet karmit voidaan tehdä hieman
pintakäsittelyistä ja värisävyistä.
vanhoja karmeja väljemmiksi (n. 10 mm) käyntisovitusten helpottamiseksi. Alakarmi
korotetaan kynnykseksi karmiin kiinni hitsattavalla 5 mm ruostumattomalla teräslevyllä
rak. suunn. mukaan, tasolla 6 parvekkeen graniittijalkalistan korkeuden mukaan n. 200 mm
korkeaksi, tasolla 8 lähimmän tiilisauman mukaan n. 200 mm korkeaksi. Tasolla 6 karmit
tehdään vanhan mallin mukaan niin, että ylä- ja alakarmiteräkset jatkuvat yhtenäisinä
kummankin luukun yli, ja välipystykarmien väliin kiinnitetään vanhat sideteräkset
niittaamalla. Muut liitokset voidaan tehdä hitsaamalla. Karmit maalataan kauttaaltaan.

Tason 6 luukkujen pellitysten maalauskäsittely:
- Esikäsittelyt, irtoavan maalin poisto, tarvittaessa ruosteenpoisto st2,
pintojen puhdistus ja pesu
- Vaurioituneiden kohtien pohjamaalaus Ritari Ruosteenestopohjamaali
- Maalaus kahteen kertaan RK-peltikattomaalilla
Värisävyt erillisen värisuunnitelman mukaan.
Ennen vanhojen osien esikäsittelyitä tarkistetaan, löytyykö niistä jäänteitä alkuperäisistä
pintakäsittelyistä ja värisävyistä.

SUOMEN KANSALLISMUSEO
MANNERHEIMINTIE 34

00100 HELSINKI

KAUPUNGINOSA 13 (ETU-TÖÖLÖ), KORTTELI 422, TONTTI 5

RATU 2861

TORNIN PERUSKORJAUS
TASOJEN 6 JA 8 LUUKKUJEN KUNNOSTUS, KAAVIO

1/20

VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARKKITEHDIT SAFA
RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSINKI

2.8.2016
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PIIRUSTUS nro

ARK
41

MANNERHEIMINTIE 34

KAUPUNGINOSA 13 (ETU-TÖÖLÖ

TORNIN PERUSKORJAUS

TASOJEN 6 JA 8 LUUKKUJ

VILHELM HELANDER / VILHELM H

RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSIN

2.8.2016

Kuvissa tällä ja seuraavalla sivulla on parvekkeen lattian ja kaiteen eri työvaiheita.
81

82

Luukut sisäpuolelta ennen ja jälkeen kunnostuksen. Oviin lisättiin tuuletusritilät. Kuvattu 25.5.2016 ja 18.1.2017.

83

Ylimmät parvekkeet kunnostettuina. Kuvattu telineiden purkutöiden jälkeen 10.5.2017.

Vanhoja kirjoituksia luukkujen sisäpinnassa.
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85

Tason kuusi uudet suojakaiteet piirustukset

Luukku avattuna 90°

Slammattu pieli

25

n. 280

n. 300

20

Det. 1

Teräskarmi

Rapattu pieli

Luukut 90° avattuina
10

70

n. 150

Det. 2

50
10

33
30

n. 250

Pieleen upotettu kierreteräs Ø12,
kierreteräkseen hitsattu
neliöteräs 25×25 mm,
kannattaa uutta suojakaidetta

Graniittikaide

Riippulukko

Käsijohde, h=1200

Vaakateräs, h=n. 900 graniittikaiteen mukaan

Pieleen upotettu kierreteräs Ø12,
kierreteräkseen hitsattu
neliöteräs 25×25 mm,
kannattaa uutta suojakaidetta

Det. 3

(Korotettu alakarmi)

115

15

30

(Korotettu alakarmi)

käsijohteen korkeus lattiasta 1 200

n. 900 kivikaiteen ylär. mukaan

n. 625

n. 1 115

n. 60

n. 85

Graniittijalkalista

Tason 6 parvekkeiden uudet suojakaiteet sisäpuolelta

TASON 6 PARVEKKEIDEN UUDET SUOJAKAITEET

25

Det. 1

n. 300

25

Uudet suojakaiteet tehdään oheisten detaljien mukaisesti
ruostumattomasta latta-, L-, neliö- ja pyöröteräksestä.
Kootaan hitsaamalla, hitsisaumat viimeistellään hiomalla.
Uudet suojakaiteet maalataan kauttaaltaan.

Käsijohde, pyöröteräs Ø20 mm,
kiinnitys hitsaamalla,
hitsisaumat viimeistellään hiomalla

10
(välipinnat)

Luukku avattuna 90°

Slammattu pieli

(Terästen välissä
ohut kumikaista tms.
kolinan estämiseksi)

Pieleen upotettu kierreteräs Ø12,
kierreteräkseen hitsattu
neliöteräs 25×25 mm,
kannattaa uutta suojakaidetta

Luukun saranapuolella
suojakaiteen varmistus
riippulukolla,
esim. Abloy PL321/50

Riippulukko

Det. 2
10 60

10 60

10 60

10 60

10 60

10 60

10

Ruostumattomien teräsosien maalauskäsittely:
- Esikäsittelyt, pintojen puhdistus ja pesu, karhennus
esim. hiekkapuhaltamalla tai peittaamalla
- Pohjamaalaus Rostex Super tai Ferrex
- Maalaus kahteen kertaan alkydimaalilla Panssarimaali tai Kirjo
Värisävy RAL 7024 "Graphitgrau".

Det. 3

n. 60

n. 620
Neliöteräs 25×25,
hitsattu pieleen
upotettuun
kierretankoon Ø12

Graniittijalkalistan yläreuna

Vaakateräs, hitsattu
lattateräksestä 30×3
ja L-teräksestä 30×30×3
HUOM. Hitsisauma
viimeistellään hiomalla
täysin huomaamattomaksi!

10

10 60

Pystypinnat, neliöteräs 10x10
kiinnitys hitsaamalla, hitsisaumat viimeistellään hiomalla

käsijohteen korkeus lattiasta 1 200

Pieleen upotettu kierreteräs Ø12,
kierreteräkseen hitsattu
neliöteräs 25×25 mm,
kannattaa uutta suojakaidetta

SUOMEN KANSALLISMUSEO
115

n. 900 kivikaiteen ylär. mukaan

n. 60

Uusien suojakaiteiden paikallaanpysymisen varmistus riippulukoin,
1 lukko/suojakaide luukun saranoiden puoleisessa reunassa.
Riippulukot esim. Abloy PL321/50.
HUOM. Mitat tarkistettava paikalta aukkokohtaisesti,
aukkojen mitat saattavat vaihdella!

50
10

n. 150

Uudet suojakaiteet ovat irrotettavissa parvekkeiden huoltoa varten.
Kiinnitystä varten pieliin upotetaan ruostumattomat kierretangot Ø12,
joihin on hitsattu 25×25 neliöteräkset oheisten detaljien
ja rak. suunn. ohjeen mukaan.

(Korotettu alakarmi)

MANNERHEIMINTIE 34

00100 HELSINKI

KAUPUNGINOSA 13 (ETU-TÖÖLÖ), KORTTELI 422, TONTTI 5

RATU 2861

TORNIN PERUSKORJAUS
TASON 6 PARVEKKEIDEN UUDET SUOJAKAITEET,

1/20, 1/5, 1/1

KAAVIO JA DETALJIT
VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARKKITEHDIT SAFA
RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSINKI

18.1.2017
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ARK
40

10 60

Tason 8 luukkujen uudet poistoilmasäleiköt (8 kappaletta), periaate

20

Säleikön kiinnitys linssikantaisin kupari- tai messinkiruuvein

Säleiden kulmat pyöristetään

150
20

25

25

25

20
25

25

25

25

25
(Kuparipellitys)

L-kupari 30×20×3 mm

Kuparilatta 40×3 mm

25

(Luukun peili)

Kuparilatta
15×3 mm

250
25

Säleikön sisäpinnassa hieno kupari- tai messinkiverkko, silmäkoko 4-5 mm (hyönteisten ym. varalta)
15

Pellityksen re
maa
kiinnitys up

Kolmioriman päätä viistetään
oven aukeamispuolella
oven esteettömän käynnin
edellyttämässä määrin

Kolmiorima
45×45

(Mahd. myöhemmin
lisätä laahus
kolmioriman alapintaan)
Silikonikumitiiviste

"Vesieste", maalattu
ruostumaton L-teräs
20×20×3 mm

n. 200 graniittijalkalistan/tiilisauman mukaan

Korotettu kynnys, maalattu
ruostumaton teräslevy 5 mm

20
Kuparilatta
15×3 mm

n. 15

(Luukun peili)

Luukkujen korotetut kynnykset, periaate

Pellitys

Tason 8 luukkujen uudet poistoilmasäleiköt (8 kappaletta), periaate

Sisäpuolella
kuparipelti
taitetaan siististi
aukon reunojen yli

15

(Luukun kehyspuu)

20

(Luukun

SUOMEN KANSALLISMUSEO

(Luukun kehyspuu)

MANNERHEIMINTIE 34

00100 HELSINKI

KAUPUNGINOSA 13 (ETU-TÖÖLÖ), KORTTELI 422, TONTTI 5

Karmi, maalattu
ruostumaton L-teräs
n. 50×50×5 mm

RATU 2861

TORNIN PERUSKORJAUS
LUUKKUJEN KOROTETUT KYNNYKSET

1/1

JA UUDET POISTOILMASÄLEIKÖT
Pellityksen reunan vahvistuksena
maalattu lattateräs 30×3,
kiinnitys uppokantaisin ruuvein

VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARKKITEHDIT SAFA
RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSINKI

Vesieristys ja pinnoite/pellitys
nostetaan korotettua
kynnystä vasten
rak. suunn. mukaan

2.8.2016
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88

Parvekkeen lattian korjaustyön eri vaiheet ja kaiteen asennustyöt.

89

Kuvissa parvekkeen lattian ja pielien kunnostuksen eri työvaiheita.

90

Uudet pellitykset ja kaiteet aukon edessä.

91

Viranomaiskatselmus erkoistutkija Elisa Heikkilä
Museovirastosta tutkii parvekeen kaiteita.
Kuvassa alhaalla on valmis parveke kuvattuna
7.3.2017.
92

Tornin kuudennen kerrostason parvekeaukon suunnitelmapiirustukset.

93

Tornin kuudennen kerrostason parvekeaukon suunnitelmapiirustukset.

94

Torni kuvattuna valmiina 10.5.2017.

95

Kiinnitys karmiin uppokantaruuvein
n. 500
n. 250
n. 250

n. 500
n. 250
n. 250

40

n. 289

n. 289
n. 1 525

n. 289

n. 289

n. 248
n. 825

n. 330

Neliöteräs 10×10

40

n. 289

Lattateräs 40×3
Lattateräskehyksen
ja neliöterästen
liitos hitsaamalla,
hitsisauma hiotaan siistiksi

n. 330

armiin uppokantaruuvein

40
n. 289

n. 500
n. 250
n. 250

40

Ikkuna itään, taso 3 (tornihuone)
Ikkuna länteen, taso 4

n. 248
n. 825

n. 500
n. 250
n. 250

n. 330

Neliöteräs 10×10,
niittikiinnitys
(vaakateräs vuorotellen
pystyteräksen ulkoja sisäpuolella)

n. 289

n. 289

Neliöteräs 10×10

Lattateräs 40×3
Lattateräskehyksen
ja neliöterästen
liitos hitsaamalla,
hitsisauma hiotaan siistiksi

Ikkuna pohjoiseen, taso 4

n. 289
n. 1 525

TORNIN ALIMPIEN IKKUNOIDEN UUDET SUOJAKALTERIT

n. 289

Uudet suojakalterit tehdään oheisten detaljien mukaisesti latta- ja neliöteräksestä.
Kootaan hitsaamalla, hitsisaumat viimeistellään hiomalla. Neliöterästen liitokset niitataan.
Uudet suojakaiteet maalataan kauttaaltaan.

Ikkuna pohjoiseen, taso 4

n. 330

Uudet suojakalterit asennetaan karmeihin ulko- ja sisäpuitteiden väliseen tilaan uppokantaisin ruuvein.
(Tarvittaessa sisäpuite irrotetaan asennuksen ajaksi.)

Neliöteräs 10×10,
niittikiinnitys
(vaakateräs vuorotellen
pystyteräksen ulkoja sisäpuolella)

Ikkuna itään, taso 3 (tornihuone)
Ikkuna länteen, taso 4

Kalterien mitoitus:
Tarkat mitat paikalta aukkokohtaisesti, aukkojen mitat saattavat vaihdella!
Piirustuksessa esitetyt mitat vain suuntaa-antavia!
Lattateräskehyksen ulkomitat karmin valoaukon mukaan,
pysty- ja vaakaneliöteräkset lattateräskehykseen siten,
että ne tulevat aina ulkopuitteen jakopuitteiden (spröissien) keskilinjaan.

Teräsosien maalauskäsittely:
- Esikäsittelyt, pintojen puhdistus ja pesu

- Pohjamaalaus Rostex Super tai Ferrex
Neliöteräs 10×10,
niittikiinnitys
- Maalaus kahteen kertaan alkydimaalilla
TORNIN
ALIMPIEN IKKUNOIDEN UUDET SUOJAKALTERIT
(vaakateräs
vuorotellen
pystyteräksen ulkoVärisävy RAL 8019 "Graubraun".
ja sisäpuolella)
Uudet suojakalterit tehdään oheisten detaljien mukaisesti latta- ja neliöteräksestä.

SUOMEN KANSALLISMUSEO

Panssarimaali tai Kirjo

MANNERHEIMINTIE 34
KAUPUNGINOSA 13 (ETU-TÖÖLÖ), KORTTELI 422, TONTTI 5

Kootaan hitsaamalla, hitsisaumat viimeistellään hiomalla. Neliöterästen liitokset niitataan.
Uudet suojakaiteet maalataan kauttaaltaan.

TORNIN PERUSKORJAUS

Uudet suojakalterit asennetaan karmeihin ulko- ja sisäpuitteiden väliseen tilaan uppokantaisin ruuvein.
(Tarvittaessa sisäpuite irrotetaan asennuksen ajaksi.)

TORNIN ALIMPIEN IKKUNOIDEN UUDET SUOJAKALTE

Kalterien mitoitus:
Tarkat mitat paikalta aukkokohtaisesti, aukkojen mitat saattavat vaihdella!
Piirustuksessa esitetyt mitat vain suuntaa-antavia!
Lattateräskehyksen ulkomitat karmin valoaukon mukaan,
pysty- ja vaakaneliöteräkset lattateräskehykseen siten,
että ne tulevat aina ulkopuitteen jakopuitteiden (spröissien) keskilinjaan.

Neliöteräs 10×10,
niittikiinnitys
(vaakateräs vuorotellen
pystyteräksen ulkoja sisäpuolella)

VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARK
RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSINKI

2.3.2016

Teräsosien maalauskäsittely:
- Esikäsittelyt, pintojen puhdistus ja pesu
- Pohjamaalaus Rostex Super tai Ferrex
- Maalaus kahteen kertaan alkydimaalilla Panssarimaali tai Kirjo

SUOMEN KANSALLISMUSEO

Värisävy RAL 8019 "Graubraun".

MANNERHEIMINTIE 34

RATU 2861

TORNIN PERUSKORJAUS
TORNIN ALIMPIEN IKKUNOIDEN UUDET SUOJAKALTERIT

1/20, 1/1

VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARKKITEHDIT SAFA
RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSINKI

2.3.2016
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Luonnonkiviverhouksen saumaustyöt
Ennen saumausta saumoista poistettiin kaikki irtonainen aines, laasti ja pmekaanisesti ja viimeisteltiin paineilmapuhalluksella. Luonnonkiviverhous saumattiin noin 30 mm:n syvyyteen ulkopinnasta mitaten valmislaastilla. Työn etenemisestä ja työnaikaisista sääoloista ja jälkihoitotoimista pidettiin työmaapäiväkirjaa ja laastien valmistuserät kirjattiin
ylös. Saumauksessa käytettiin samaa laastia kuin taustan muuraamisessa valmiskuivalaastia (KS 35/65/500).
Saumaustyön jälkeen saumauksia pidettiin kosteana liian nopean kuivumisen ja halkeilun minimoimiseksi. Saumat
pidettiin kosteina noin kahden viikon ajan. Saumapintojen kuivumista seurattiin silmämääräisesti ja sääolot kirjattiin
muistiin.

97

Luonnonkivien saumauksen mallikatselmoiti 6.1.2017.

98

Ilmastointiputken pää valmiissa saumassa.
99

Valmista saumattua luonnonkiviverhousta. Kuvattu 7.3.2017.

100

Kuva eteläjulkisivun vuolukivialueesta pääsisäänkäynnin yläpuolella ja sivuilla. Piirustus Jaakko Penttilä.
101

Vuolukiven restaurointi- ja kunnostustyöt
Vuolukivien työtavoista pidettiin Museoviraston ja Senaatin kanssa aloituskatselmus 21.12.2016. Museovirastosta olivat läsnä Helena Hirviniemi ja Elisa Heikkilä, joka ohjeisti urakoitsijaa työtavoissa. Senaatista oli läsnä Janne-Pekka Niininen ja urakoitsijan edustajat Jouni Soramäki ja Teuvo Kivimäki sekä konservaattori Tiina Sonninen, joka myös ohjeisti urakoitsijaa saumauksessa ja vuolukivien dokumentoinnissa. Katselmuksessa käytiin läpi pääoven yläpuolella olevat
vuolukivipinnat, jonne oli tehty pinnan puhdistamisesta hiekkapuhallusmalleja. Hiekkapuhallusmallit tehtiin kevyellä 1
bar paineelle ja hienojakoisella (mikro)hiekalla, suuttimena oli ø 3 mm.
Katselmuksessa käytiin läpi käytettävät aineet, kuten kivien pesussa käytettävä mieto pesuaineliuos, joka huuhdellaan
kevyesti pinnasta puhtaalla vedellä. Pesussa käytetään pehmeitä harjoja esim. hammasharjoja, joilla on mahdollista
päästä pieniin koloihin. Sovittiin, että vuolukivipinnoista poistetaan ainoastaan epäsiistit selvästi erottuvat tummentumat saumojen ympäriltä ja alhaalta portaalin kaaripinnoista. Mustumat poistettiin siten, että mustumakohdat ”häivytettiin” ympäröivään pintaan, ettei patinoituneeseen vuolukivipintaan jäisi selviä puhdistusrajoja. Katselmuksessa sovittiin, että saumauksissa käytetään samaa laastiohjetta, jonka mukaan Suomen Kansallisteatterin vuolukivipinnat on
saumattu 1990-luvulla. Lisäksi sovittiin, että saumauksissa on käytettävä erikoistyökaluja kuten puisia tikkuja tai puulastoja, koska normaali saumarauta ei toimi kapeissa saumoissa ja epätasaisessa pinnassa. Lisäksi Elisa Heikkilä korosti, ettei saumalaastia saa pyyhkiä tai levittää pintaan märällä sienellä, koska laastijäämien poisto epätasaisesta pinnasta
on hyvin vaikeaa ja ks. kohdat mustuvat ajanoloon. Katselmuksessa sovittiin, että betoni tai kovat sementtipaikkaukset,
oksat 4-5 kpl uusittaisiin, kuitenkin ensin tekemällä kokeilu, jolla varmistetaan voidaanko paikkakohdat irrottaa vaurioittamatta koristeita. Läsnä mallikatselmuksessa oli Senaatista rakennuttajapäälliköt Selja Flink ja Janne-Pekka Niininen, Suomen Kansallismuseosta Tomi Nikander, Museovirastosta Elisa Heikkilä, urakoitsijan edustajat Jouni Soramäki,
Jelena Soramäki ja Teuvo Kivimäki sekä dokumentoinnista vastaava konservaattori Tiina Sonninen.

Pahoin vaurioituneita ja rapautuneita vuolukivipintoja oli pääsisäänkäynnin ympärillä olevassa holvikaaressa. Kuvattu 1.3.2017.
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Vuolukivien saumauksessa käytetyt tuotteet
Vuolukivien ja niitä ympäröivien luonnonkivipintojen saumauksessa käytettiin soveltuvin osin Suomen Kansallisteatterin Julkisivu- ja kattokoristeiden korjaus, korjaus- ja konservointiraportin ohjeita, Vuolukivien konservointi Elisa Heikkilä, Iittalan kivijaloste oy. 1999.
Kuiva-aineet vuolukivien saumaamista varten sekoitettiin Korjauslaasti TUR-vuolu (Tureida) ohjeen mukaisesti siten, että kuivalaastin määrä puolitettiin ohjeen 25 kilosta 12,5 kiloon ja kvartsifillerin lisäys oli 5%, koska sen tarkkaa määrää
ei ole ilmoitettu ohjeessa. Sementtinä käytettiin SR sementtiä eikä vuolukivijauhoa käytetty. Kalkkina oli SL 90 Nordlkalk
sammutettu kalkkijauho ja hiekkana Fesconin SPH 0,1-0,6 mm.
25 kilon annos
Kalkki (SL 90 T) 2,30 kg
Megasementti (CEM I 42,5 SR) 1,25 kg
Kiviaines
Hiekka 0,-0,6 mm + kvartsifilleri 17,0 kg
Vuolukivijauhe 4,5 kg
Saumalaastia tai saumoja ei sävytetty, koska päätettiin että ajan mukanaan tuoma lika/patina muuttaa saumat ajan oloon tummemmiksi. Saumojen syvät kohdat täytettiin kahteen kertaan ja laastiin lisättiin hieman 1,2 raekoon hiekkaa sekaan. Seuraavana päivänä saumauksesta saumojen pintaosat noin yhden sentin syvyydeltä saumattiin saumalaastilla, jonka runkoaineen raekoko oli 0,6. Saumaus tehtiin pintaan
asti vuolukivien tasoon.
Aloituskatselmuksessa sovittiin, ettei saumoja tai niiden ympärystöjä saanut pyyhkiä kostealla sienellä, jottei saumoista tule pestyn näköistä eikä ympäröivä karkea kivipinta tahriinnu laastista.
(urakoitsija oli kuitenkin pessyt saumoja jonkin verran sienellä ja vuolukiviin oli tullut valkoista kalkkihärmää). Vuolukiviä vasten olevat luonnonkivisaumat saumattiin KS 50/50/600 1,2 mm Fesconin laastilla.

103

Kuvakooste yläosan vuolukivikoristeista kunnostustöiden aikana. Vuolukivet oli suojattu verkolla mahdollisten irtoavien kivien vuoksi ennen työmaan alkua ja luonnonkivien irrotuksen aikana urakoitsija suojasi ks. alueen koristeet vanerilla. Kuvaan on
merkitty valkoisella nuolella koristeen kohdat, joissa on sementtipaikka ja koriste
puuttuu. (Puuttuva koristeen osa palautettiin takaisin.) Punaisella nuolella on merkattu mustumaa saumojen ympärillä. Mustumat ovat tulleet, kun saumalaastia on levinnyt saumauksen aikana ympärillä olevaan pintaan ja se ajan oloon kovettunut ja
tummunut pintaan. Sinisellä nuolella on merkattu kuparipellistä tullut vihreän veden
värjäämä kohta.
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Kuviin on merkattu valkoisella nuolella kohdat, joissa on sementtipaikkaus tai paikkaus on jo irrotettu. ks. kohtiin valmistettiin uudet oksat vuolukivestä. Turkoosilla kupariveden värjäämä kohta ja sinisellä kohta, jossa on paha kalkkivesivaluma ja -kovettuma. Ks. kohdat pehmennettiin savi-selluloosahauteella ja pehmennyt aines poistettiin mekaanisesti. Kohtia ei hiekkapuhallettu, koska viereinen vuolukivipinta on pehmeämpi ja hiekka olisi syövyttänyt sitä. Keltaisella
nuolella on merkattu vuolukivi, jonka etuosa oli halki ja kivi, joka oli irti (kivi oli tuettu jo aiemmin reikänauhalla)
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Kuvassa ylhäällä kiinnitetään irti olevaa vuolukiven etupintaa tapittamalla ja liimaamalla. Avattuja saumoja, joissa
vanha laasti on poistettu mekaanisesti Feinillä tai kulmahiomakoneella ja saumat ovat nyt leveämmät kuin alkujaan.

106

Kuvassa vuolukivikoristeiden keskiosa. Syvennyksissä olevat lintuverkot vaihdettiin pienempiin ja siistimpiin lintuesteisiin. Verkot oli kiinnitetty hakasilla ja vain sellaiset hakaset poistettiin, jotka eivät rikkoneet kiveä. Ikkunapenkeissä
ja syvennyksissä oli paljon mustunutta kovettunutta vanhaa laastia ja kalkkivesivalumaa, jotka poistettiin/häivytettiin
hiekkapuhalluksella (3 mm suutin ja mikrohiekka).
107

Kuvassa vuolukiviset ikkunapenkit. Ikkunat kunnostettiin ja lakattiin. Penkeissä oli
runsaasti mustumaa, mahdollisesti vanhaa laastia tai kalkkivesivalumaa joka oli vähitellen kovettunut ja likaantunut.
108

Kuvat pääsisäänkäynnin ympärillä olevasta kaaresta. Kivissä on halkeampia,
kovettunutta ja mustunutta kalkkivesivalumaa ja liuskoitunutta vuolukivipintaa.
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Yksityiskohtakuvia. Vanhoja ja uusia liimauksia, vesivaluma ikkunapielessä. Kuvaushetkellä oli halki olevan kiven paikkaus meneillään. Nuolen osoittamassa kohdassa vuolukivestä oli halki koko etupinta saumasta ylöspäin.
14.2.2017.
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Pääsisäänkäynnin yläpuolella olevan valaisimen vanhat kaapelit ja kiinnikkeet sekä kohta, josta on lohjennut
pintaa porauksen yhteydessä (jokin aiempi kiinnikkeeseen liittyvä poraus). Kuvassa alhaalla erottuu vuolukivessä liuskoittunutta pintaa.
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Pääsisäänkäynnin kaariaukko oli huonossa kunnossa. Pinnassa oli paljon suolaa, kovettuneita ja mustuneita kalkkivalumia ja paikoin koristeet ovat osittain rapautuneet. Puuttuvat kohdat täydennettiin vuolukivellä
ja laastilla. Pinnat puhdistettiin hiekkapuhaltamalla 3 mm suulakkeella ja mikrohiekalla.

Vanha vuolukivisauma. Vanhassa saumalaastissa erottuu karkeaa hiekkaa ja kalkkia.
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Kuvat uusista paikkauksista, liimauksista, tapituksista sekä sauman ympäriltä puhdistetusta pinnasta.
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Kuvassa ylhäällä vasemmalla saumat korjaamatta, muissa kuvissa pinta on puhdistettu ja saumat korjattu.
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Verkon ruostuneet kiinnikkeet.

Puhdistetut syvennykset.
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Ikkunat siistittyinä ja puitteet lakattuina. Kulmiin alas lisättiin uudet kulmaraudat.
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Ikkunoiden välisessä pilarissa oli iso halkeama ja pinnassa runsaasti kovettunutta kalkkivesivalumaa. Kovettunutta kalkkia poistettiin käyttämällä savi-selluloosahaudetta,
joka oli sekoitettu 3% ammoniumkarbonaattiliuokseen.
Haude oli uusittava useamman kerran, jotta kalkkikovettuma saatiin pehmenemään ja sitä voitiin poistaa mekaanisesti kirurginveitsellä. Kuvattu puhdistuksen jälkeen
7.3.2017.
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Detaljikuva koristeesta pinnan puhdistuksen, saumojen avauksen ja kunnostuksen jälkeen, kuvattu 21.3.2017.
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Pääsisäänkäynnin yläpuolinen vuolukivikaari kuvattuna valmiina 10.5.2017. Syvennyksiin on asennettu liimalla lintuesteet, punainen nuoli.
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Kansallismuseon pääovien konservointi ja lyhdyn kunnostustyöt
IKJ Rakennus Oy irrotti ja kuljetti ovet verstaalleen kunnostusta ja konservointia varten 20.2.2017. Verstaalla 23.2.2017
pidetyssä aloituskatselmuksessa katselmoitiin ovien kunto ja sovittiin suoritettavista toimenpiteistä. Metallikonservointiin erikoistunut esinekonservaattori Lasse Mattila ohjeisti urakoitsijaa ja heidän metallimiestä ovien kupariosien
työtavoissa. Ovien puisiin alaosiin kuparipellin alle oli tehty uudempia paikkauksia kyllästetystä puusta, muilta osin
puurunko todettiin hyväkuntoiseksi eikä kuparilevyjä irrotettu enempää kuin oli tarvetta.
Ovilehdissä olevat vanhat reiät, joita ei enää tarvittu juotettiin umpeen. Nykyinen ovipumppu todettiin käyttökelpoiseksi ja ovipumpun kohdalla olleet ylimääräiset vanhat reiät juotettiin niin ikään umpeen. Ovessa oleva vanha luodinreikä säilytettiin muistona sisällissodan aikaisesta tapahtumasta. Lukkopesien ja saranoiden kohdalla pelti oli hieman irti ja vääntynyt. Ks. kohtiin urakoitsija lisäsi kuparinaulat, joilla pelti saatiin siististi kiinni puupintaan.
Uudesta Nordic Braun patinoinnista tehtiin mallit ja Lasse Mattila teki kokeilut onko patinointia mahdollista vahata ilman, että se liukenee vahaan. Tarkoituksena oli saada kaikki pinnat samaan kiiltoasteeseen. Kokeilun pohjalta kaikki
uudet pellit vahattiin, koska mineraalitärpätti ei liuottanut Nordic Braun patinointiainetta.
Urakoitsija käsitteli vielä patinointiaineella kaikki uudet ruuvien kannat, jotta ne eivät erottuisi liikaa muusta pinnasta.
Vahalla saatiin kaikki roiskeet ja valumajäljet siistittyä ja uudet paikkaukset häivytettyä. Vahaus tehtiin ovien paikoilleen
asennuksen jälkeen myös niiden sisäpuolen pinnoille ja karmeille.
Oven vetimille ei tehty mitään, koska ne todettiin katselmuksessa kauniisti patinoituneiksi. Ovien alaosiin lisättiin myös
sisäpuolelle ruuvit, jolloin pelti pysyy jatkossa paremmin paikallaan eikä ovea käytettäessä ala laahata maata kuten
aiemmin on käynyt. Ruuvit oven alaosiin kiinnitettiin siistillä noin 13-13,5 cm jakovälillä. Lisäksi vasemman puoleisen
ovilehden yläreunasta korjattiin rikkoutunut yläkulma.
Koska karmien kunnosta ei ollut tietoa peltiseppä avasi peltiä karmien alaosista ja saranoiden kohdilta. Karmit ja alla
olevat puupinnat todettiin hyväkuntoisiksi eikä niille tehty mitään toimenpiteitä.

Lasse Mattilan tekemät toimenpiteet kuparipinnoille
-karmien puhdistus
-ovien asennuksessa syntyneiden tahrojen poisto
-karmien vahaus TeCe-Wachs 3534 F vahalla
-ovien vahan täydennys
Ovien lisäksi urakoitsija kunnosti vanhan lyhdyn pääsisäänkäynnistä. Lyhty hiekkapuhallettiin ruosteesta ja vanhasta
mustasta maalista ja rakennetta vahvistamaan lisättiin uusi metallituki lyhdyn yläosaan. Hiekkapuhallus oli tehty siististi eikä se vahingoittanut vanhoja metallipintoja. Urakoitsija on saanut arkkitehdiltä ohjeet lyhdyn pintakäsittelyyn, jotka on esitetty piirustuksessa.

Kuvissa viereisellä sivulla urakoitsija irrottaa ovea ja
valmistelee kuljetusta verstaalle kunnostusta varten.
Kuvattu 20.2.2017.
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Ovien irrotuksen jälkeen pääsisäänkäyntiin asennettiin tukevat väliaikaiset teräsovet.

124

Maassa erottuu ruosteinen neliö, johon ovessa oleva tappi kiinnitetään. Ovi liikkuu/pyörii laakerikuulien
avulla.
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Juotos

Periaateleikkaus A peilin kohdalta

Juotos

n. 128

Kuparipellin paksuus 1,2 mm

(Nurkassa puskusauman alla L-muotoon taivutettu tukilanka)

(Nurkassa puskusauman alla L-muotoon taivutettu tukilanka)

(Nurkassa puskusauman alla L-muotoon taivutettu tukilanka)

(Nurkassa puskusauman alla tukipelti)

Juotos

Ulkopuoli

Kuparireliefi

Peilissä n. 4 mm syvennys reliefiä varten

Sisäpuoli

Juotos

Oletettu peilin liitos
(ei näkyvissä korjaustyön aikana)

n. 134

Hattumutteri

Päistään kiertein varustettu tanko Ø 8 mm

n. 970 (puurungon mitta)

Valettu ruusuke

Juotos

Kuparireliefi

n. 292

Juotos

n. 125

Juotos

Juotos

n. 90
n. 17

n. 292

Ohessa oven mittapiirustus Jaakko Penttilä.
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Sarana, kiinnitys
10 mm U-raudalla

Sarana, kiinnitys
10 mm U-raudalla

Sisäpuolella
(kuparipellin alla)
lattateräs n. 40×3 mm
(vain pää näkyvissä)

A

Sarana, kiinnitys
10 mm U-raudalla

Sisäpuolella
(kuparipellin alla)
lattateräs n. 40×3 mm
(vain pää näkyvissä)

n. 970

Vedin

Saumat

LOPPUPIIRUSTUS

1/20, 1/1

RATU 2861
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Kupariverhouksen ositusperiaate,
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n. 3 340

SUOMEN KANSALLISMUSEO

20.3.2018

n. 990

Käyntiovi

Pääovi ulkopuolelta

Kuparireliefi

Saumat

Ovet kuvattuina katselmuksessa 23.2.2017. Katselmuksessa sovittiin työtavoista ja siitä missä laajuudessa kuparipeltejä avataan ja korjataan.
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Kuvat 23.2.2017 katselmuksesta.
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Ovet kuvattuina 7.3.2017, jolloinovilehden ulkopinnassa oleva levy oli osittain irrotettu.
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Ovi kuvattuna sisäosien puolelta. Kuvissa erottuu peilien syvennyksissä veistetyt kohdat, jossa on kupariosan reliefejä. Osaan puupeilejä oli kirjoitettu mikä reliefi mihinkin kohtaan tulee. Kuvat vasemman puoleisen ovilehden sisäosista. Kuvattu 7.3.2017.
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Oven koristeiden alla olevat auenneet saumat tiivistettiin juottamalla (kuvassa vasemmalla), jotta kosteus ei pääse
kulkeutumaan puuosiin. Oikealla vanha juotos.

Urakoitsijan puuseppä korjaamassa oven alaosan puuosia, joista poistettiin ja vaihdettiin kyllästetyt puuosat hyvälaatuiseen kovaan mäntyyn. Kuvattu 21.3.2017.
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5.4.2017 pidetyssä katselmuksessa käytiin läpi suoritetut korjaukset ja katselmoitiin vahauksen ja patinoinnin sävyjä.
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Lasse Mattila teki oven kuparipinnan puhdistuksesta ja vahauksesta mallit katselmoitavaksi. Samalla kokeiltiin patinoidun uuden pellin vahausta, etteivät uudet korjaukset erottuisi liikaa vanhasta patinoituneesta pinnasta. Kuvattu
5.4.2017.
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Kuvissa ylhäällä on kohdat , jotka olivat irronneet tai koholla kiinnitettyinä puualustaan kuparinauloilla. Kuvassa alhaalla Lasse Mattila puhdistaa pintaa pölystä j aliasta harjaamalla ennen ovien vahausta. Kuvattu 18.4.2017.
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Ovilehti on vahattu ja Lasse Mattila kuumentaa kuumailmapuhaltimella vahattavaa kohtaa toisessa ovilehdessä.

Vanha ovistoppari, joka oli kiinnitetty puualustaan
ruuveilla. Ovistopparit uusittiin.
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Ovet takaisin asennettuina. Ovet vahattiin myöhemmin myös sisäpuolelta, jolloin saatiin roiskejäljet osin poistettua ja
osin tasoitettua ja samalla oville siistimpi yleisilme.
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Det
.1

Pääsisäänkäynnin lyhty
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Uusi lattateräsvanne
vanhan lattarautavanteen
sisäpuolella

Lyhdyn kannatus, periaate (ei mittakaavassa)
(Lisättävät uudet teräsosat esitetty pitkällä katkoviivalla)

Vanha pystylattarauta 20×3

Uusi teräsvanne 15×3 liitetään vanhaan teräsvanteeseen 20×3
matalakantaisella ruuvilla ja mutterilla
Vanhojen rautaosien
niittiliitos säilytetään sellaisenaan

12
Vanhat kannatusraudat 25×2

Lyhdyn kunnostus, periaatteita
Aluksi tutkitaan lyhdyn maalikerrokset ja niistä otetaan näytteet.
Lyhdyn yläreunasta on jo poistettu myöhempi, pop-niitein kiinnitetty messinkilista.
Lähes läpisyöpynyt, 1 mm pellistä taivutettu yläreunalista poistetaan.
Lyhdyn rautaosat hiekkapuhalletaan hyvin varovasti puhtaaksi vanhoista
maalijäänteistä ja ruosteesta. Puhalluksesta tehdään ensin malli.

Vanha pystyrauta 20×3

Uusi teräsvanne 15×3

Reunapelti uusitaan 1 mm pellistä

Vanha rautavanne 20×3
Vanhat kannatusraudat 25×2 Niittiliitos

25

Hitsausliitos
Uudet kannatusteräkset 20×3
Uuden teräsvanteen kiinnitys
vanhaan rautavanteeseen
matalakantaisin ruuvein + mutterein

Kannatuksen varmistus: Lyhdyn ylemmän vanhan rautavanteen sisäpuolelle,
vanhojen kannatusrautojen alapuolelle tehdään uusi vanne- ja kannatusteräsrakenne ruostumattomasta teräksestä oheisten periaate- ja detaljipiirustusten
mukaan. Se kootaan hitsaamalla. Uusi vanne kiinnitetään vanhaan vanteeseen
kuudella ruostumattomalla matalakantaisella pultilla ja mutterilla kohdista, joissa
vanha vanne ei ole syöpynyt. Vanhan rautavanteen ja kannatusrautojen niittiliitokset säilytetään sellaisinaan. Reunapelti uusitaan entisiä mittoja vastaavaksi,
mutta ilman alareunan käännettä, ks. oheinen detaljipiirustus.
Lyhdyn ripustusvarren seinäkiinnityksen kuparinen peiterengas
on jo uusittu vanhan mallin mukaan. Uusi rengas patinoidaan tummaksi.

Det. 1

Sähköasennukset: Lyhdyn sähköistys uusitaan. Valonlähteelle E27-kanta.
Pintakäsittelyt: Rauta- ja teräsosat maalataan kauttaaltaan. Käsittely-yhdistelmä:
Esikäsittelyt, ruostumattomien teräsosien karhennus, pohjamaalaus huolellisesti
Ritari Ruosteenestomaalilla, maalaus kahteen kertaan RK-Peltikattomaalilla.
Värisävy rusehtavanmusta RAL 8019 "Graubraun".
Kupariosat puhdistetaan pesemällä miedolla pesuaineella, huuhtelemalla
ja kuivaamalla. Vihertävä patina säilytetään.
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Kuvassa pääsisäänkäynnin yläpuolella oleva vanha lyhty. Lyhty hiekkapuhallettiin ja sitä vahvistettiin lisäämällä kuparilistat yläosaan. Lyhty maalattiin, mutta kupariosat ainoastaan puhdistettiin jättämällä pintaan patinaa.
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Lyhdyn osat puhdistettuina ja kunnostettuina.
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Tornin sisäosat ja siellä suoritetut korjaustyöt

Pos. 45

+57.35

Taso 9

Pos. 45

"Museovalaisin"

200

2 500

Uudet IV-säleiköt
(yht. 0,2 m2)

Uudet IV-säleiköt
(yht. 0,2 m2)

Uusi valokatkaisija

1 500

Käsisammutin
(Alareuna oven
saranan mukaan)

+53.81

+53.81

+53.81

Taso 8

"Museojohto"

Uusi pistorasia

Kattopintoihin kiinnitettävien valaisinten
tarkka asennuspaikka katsotaan paikalla niin,
että huolto on mahdollista kierreportaasta käsin

Pos. 45

Pos. 45

"Museojohto"

"Museovalaisin"

Käsisammutin
+48.06

+48.06

Taso 7

+48.06

Pos. 45

Kattopintoihin kiinnitettävien valaisinten
tarkka asennuspaikka katsotaan paikalla niin,
että huolto on mahdollista kierreportaasta käsin

Pos. 45

Tason 6 yläosan ja sitä ylemmät valaisimet
eri kytkimellä kuin alemmat
(Tornin yläosa hämäränä opastettujen ryhmien
käydessä tasolla 6)

"Museojohto"

"Museovalaisin"

Luonnonkiviverhouksen yläreuna

Kaiutin
Pos. 45

Pos. 45

+40.38

+40.38

Taso 6

Tasolta 6 alkaen johdot teräsputkissa (useampi johto)
tai sellaisenaan Y-kiinnikkein (yksittäiset johdot)

Uusi johtokotelo,
n. 100 mm irti nurkasta

2 100

Uudet suojakaiteet

Johtokotelot loppuvat tasolla 6
noin portaan kaiteen korkeudelle
(seinänlämmityskaapeleiden
läpivientikorkeudesta riippuen)
+40.38

"Museoj
Valaisimen asennuskorkeus
katsotaan paikalla välipohjan mukaan

Alemmilta tasoilta poistetta
ja "museovalaisimien
(puiset johtokiinnikkeet, vala
otetaan talteen ja käytetään
tasojen 6-8

2 000

Pos. 45

Uusi pistorasia
ulkona ikkunapielessä

Kaiutin

200

2 100

Uusi
suojakaide

Käsisammutin

Pos. 45
Valaisimen asennuskorkeus
katsotaan paikalla välipohjan mukaan

+33.65

+33.65

+33.65

n. 2 307

Taso 5

Uudet pistora
ulkona ikkunap

Uusi pistorasia
ulkona ikkunapielessä

a
1 500

a
(Yläreuna ikkunapenkin
mukaan)

Uusi johtokotelo, n. 100 mm irti nurkasta

2 100

Pos. 45

Pos. 45

Uusi ryhmäkeskus

Uusi
kalteri
Kaiutin

Käsisammutin

1 500

(Yläreuna ikkunapenkin
mukaan)

+29.04

n. 100

+29.04

Taso 4

500

Pos. 45

2 100

Uusi ilmankuivain

200

Uusi johtokotelo,
n. 100 mm irti nurkasta

2 100

Uusi
kalteri

+29.04

Uusi vaakajohtokotelo,
alareuna n. 75 mm lattiasta

(Sähkönsyöttö ullakolta pystykoteloon)

365

Pos. 90

Ilmankuivaimen poistovesiputki

(Uusi IV-säleikkö)

(Johtokotelosta yhteys
portaanalustilaan)

(Uusi IV-kanava)

Pos. 90

Pos. 44

Uusi
kalteri

+24.35

(Lämpöjohdot kiertävät rapatun pilasterin)

LÄNSISEINÄ

Uusi varatie
viereiseen
näyttelytilaan,
teräspalo-ovi EI30
Kiinteä tikas

2. kerros

+19.60

140

(Yläreuna luukun
vuorilistan mukaan)
Käsisammutin

n. 2 750

Uusi lämpöpatteri

+24.35

POHJOISSEINÄ

200

225

500
1 200

2 450

Kaiutin

Opastevalaisin

Uusi valokatkaisija

Uusi lämpöpatteri

Taso 3

Pos. 44

(Uusi IV-säleikkö)

2 450

(Uusi IV-säleikkö)

Tornihuoneen seinien värirajaus,
h=3180 mm lattiasta

n. 250

3 180

365

340

1 500

a

340
Uusi valokatkaisija

n. 250

a

n. 250

(Uusi IV-säleikkö,
ks. piir. 47)

+24.35

ITÄSEINÄ

"Museojohto"

"Museovalaisin"

1 500

Pos. 45

Pos. 45

Käsisammutin
valaisimen linjaan
(Alareuna oven
saranan mukaan)

Uusi valokatkaisija

loppuvat tasolla 6
noin portaan kaiteen korkeudelle
(seinänlämmityskaapeleiden
läpivientikorkeudesta riippuen)

"Museojohto"

"Museovalaisin"

Pos. 45

Pos. 45

"Museovalaisin"

+40.38

+40.38
"Museojohto" loppuu tasoon 6

Valaisimen asennuskorkeus
katsotaan paikalla välipohjan mukaan

Alemmilta tasoilta poistettavien "museojohtojen"
ja "museovalaisimien" käyttökelpoiset osat
(puiset johtokiinnikkeet, valaisinten lasikuvut jne.)
otetaan talteen ja käytetään tarvittaessa varaosina
tasojen 6-8 "museoasennuksissa"

Uusi johtokotelo, n. 100 mm nurkasta

"Museojohto"

2 000

Pos. 45

Käsisammutin
+48.06

Kattopintoihin kiinnitettävien valaisinten
tarkka asennuspaikka katsotaan paikalla niin,
että huolto on mahdollista kierreportaasta käsin
Tason 6 yläosan ja sitä ylemmät valaisimet
eri kytkimellä kuin alemmat
(Tornin yläosa hämäränä opastettujen ryhmien
käydessä tasolla 6)

"Museovalaisin"

Uusi pistorasia
ulkona ikkunapielessä

"Museovalaisin"

"Museojohto"
Uudet pistorasiat
ulkona ikkunapielessä

Uusi pistorasia
ulkona ikkunapielessä
Pos. 45

"Museojohto"

Uusi johtokotelo, n. 100 mm irti nurkasta

+48.06

Kaiutin

Uusi pistorasia

1 300

Uusi johtokotelo,
n. 100 mm irti nurkasta

Tasolta 6 alkaen johdot teräsputkissa (useampi johto)
tai sellaisenaan Y-kiinnikkein (yksittäiset johdot)

Kattopintoihin kiinnitettävien valaisinten
tarkka asennuspaikka katsotaan paikalla niin,
Johtokotelot
että huolto on mahdollista kierreportaasta käsin

200

+53.81

+53.81

+40.38

Uusi johtokotelo,
n. 100 mm nurkasta

Käsisammutin
(Alareuna oven
saranan mukaan)

2 100

Kaiutin

"Museojohto"

200

2 500

Uudet IV-säleiköt
(yht. 0,2 m2)

"Museojohto"

"Museovalaisin"

Uusi pistorasia

Pos. 45
+33.65

n. 2 307

+33.65

Pos. 45

200

500

2 100

Käsisammutin

Uusi ilmankuivain

+29.04

Uusi vaakajohtokotelo,
alareuna n. 75 mm lattiasta

Uusi vaakajohtokotelo,
alareuna n. 75 mm lattiasta

Uusi johtokotelo, n. 100 mm irti nurkasta

(Johtokotelosta yhteys
portaanalustilaan)

340

n. 250

(Uusi IV-kanava)

Uusi pistorasia
ulkona ikkunapielessä

Uudet pistorasiat
ulkona ikkunapielessä

Uusi pistorasia
(ilmankuivainta varten)

+29.04

Uusi johtokotelo, n. 100 mm nurkasta

(Yläreuna ikkunapenkin
mukaan)

1 500

Pos. 45

2 000

Uusi ryhmäkeskus

Uusi pistorasia
ulkona ikkunapielessä

Tornihuoneen seinien värirajaus,
h=3180 mm lattiasta

Pos. 45
Uusi pistorasia

Pos. 44

(Jatkuu viereiseen
IV-konehuoneeseen)

+33.65

Uusi johtokotelo, .n. 100 mm irti nurkasta

n. 2 307

Käsisammutin

200

500
(Yläreuna luukun
vuorilistan mukaan)

1 500

+33.65

Uusi valokatkaisija

2 450

Opastevalaisin

Pos. 45
Valaisimen asennuskorkeus
katsotaan paikalla välipohjan mukaan

Pos. 44

Uusi
kalteri

Kaiutin

3 180

n. 250

(Uusi IV-säleikkö)

Ilmankuivaimen poistovesiputki

Uusi johtokotelo,
n. 100 mm irti nurkasta

Uusi pistorasia

Alemmilta tasoilta poistettavien "museojohtojen"
ja "museovalaisimien" käyttökelpoiset osat
(puiset johtokiinnikkeet, valaisinten lasikuvut jne.)
otetaan talteen ja käytetään tarvittaessa varaosina
tasojen 6-8 "museoasennuksissa"

(Sähkönsyöttö ullakolta pystykoteloon)

365

200

"Museojohto" loppuu tasoon 6
Valaisimen asennuskorkeus
katsotaan paikalla välipohjan mukaan

Kaiutin

Uusi pistorasia

+40.38

+40.38

Kaiutin

Pos. 45

Käsisammutin
valaisimen linjaan
(Alareuna oven
saranan mukaan)

Uusi valokatkaisija
Johtokotelot loppuvat tasolla 6
noin portaan kaiteen korkeudelle
(seinänlämmityskaapeleiden
läpivientikorkeudesta riippuen)

2 100

Uusi johtokotelo,
n. 100 mm irti nurkasta

Tasolta 6 alkaen johdot teräsputkissa (useampi johto)
tai sellaisenaan Y-kiinnikkein (yksittäiset johdot)

Uusi johtokotelo,
n. 100 mm nurkasta

Pos. 45

1 300

Kaiutin

0.38

Uusi johtokotelo, .n. 100 mm irti nurkasta

Valaisimen asennuskorkeus
katsotaan paikalla välipohjan mukaan

+24.35

+24.35

Kaiutin

200
(Yläreuna ikkunapenkin
mukaan)

2 100

EINÄ

Käsisammutin

Uusi ilmankuivain

1 500

Pos. 45

ITÄSEINÄ

+29.04

Uusi vaakajohtokotelo,
alareuna n. 75 mm lattiasta

(Sähkönsyöttö ullakolta pystykoteloon)

Uusi vaakajohtokotelo,
alareuna n. 75 mm lattiasta

+29.04

ETELÄSEINÄ
Uusi pistorasia
(ilmankuivainta varten)

(Johtokotelosta yhteys
portaanalustilaan)

(Uusi IV-kanava)

si valokatkaisija

EINÄ

Tornihuoneen seinien värirajaus,
h=3180 mm lattiasta

n. 250
Pos. 44

(Uusi IV-säleikkö)

Uusi
kalteri

(Jatkuu viereiseen
IV-konehuoneeseen)

3 180

Kaiutin

Pos. 44

Käsisammutin

200

500
(Yläreuna luukun
vuorilistan mukaan)

2 450

Opastevalaisin

+24.35

20.3.2018
D 13.6.2017
C 31.5.2017
B 2.3.2017
A 20.1.2017

LOPPUPIIRUSTUS
LISÄTTY KÄSISAMMUTTIMET JOKAISELLE TASOLLE
JA HENKILÖMÄÄRÄN RAJOITUSKYLTTI TORNIHUONEESEEN
LISÄTTY PORTAAN SUOJAKAIDE IKKUNAN KOHDALLE
TASOLLA 5
LISÄTTY SUOJAKALTERIT KOLMEEN ALIMPAAN IKKUNAAN
TARKISTETTU SÄHKÖASENNUSTEN SIJOITTELUA
KATSELMUKSEN 9.1.2017 MUKAAN

SUOMEN KANSALLISMUSEO
MANNERHEIMINTIE 34

00100 HELSINKI

KAUPUNGINOSA 13 (ETU-TÖÖLÖ), KORTTELI 422, TONTTI 5

1 500

n. 250

365

340

Ilmankuivaimen poistovesiputki

Uusi johtokotelo,
n. 100 mm irti nurkasta

Uusi pistorasia

Uusi ryhmäkeskus

500

+24.35

RATU 2861

TORNIN PERUSKORJAUS
SISÄSEINÄPROJEKTIOT

1/50

VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARKKITEHDIT SAFA
RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSINKI

ITÄSEINÄ

29.12.2016

ETELÄSEINÄ
20.3.2018
D 13.6.2017

141

C 31.5.2017
B 2.3.2017
A 20.1.2017

LOPPUPIIRUSTUS
LISÄTTY KÄSISAMMUTTIMET JOKAISELLE TASOLLE
JA HENKILÖMÄÄRÄN RAJOITUSKYLTTI TORNIHUONEESEEN
LISÄTTY PORTAAN SUOJAKAIDE IKKUNAN KOHDALLE
TASOLLA 5
LISÄTTY SUOJAKALTERIT KOLMEEN ALIMPAAN IKKUNAAN
TARKISTETTU SÄHKÖASENNUSTEN SIJOITTELUA
KATSELMUKSEN 9.1.2017 MUKAAN

SUOMEN KANSALLISMUSEO
MANNERHEIMINTIE 34

00100 HELSINKI

PUH. 09-630722

helander.leiviska@kolumbus fi

PIIRUSTUS nro

ARK
44

Tornin kerrostasot

313
VALOULL

O 326

EI30

312
KÄYTÄVÄ
O 325

Alapuolella
uusi varatie
viereiseen
näyttelytilaan,
teräspalo-ovi EI30

F 364

EI30

F 363

EI30

F 362

VAR
312a

F 361

O 324

B

F 360

316b
IV-KONEH

24.30

24.44

316a
ULL

317
ULL

F 359

24.43

POs
D 282

60
EI

PO

304c
VAR

302

24.55

24.00

304a
KÄYTÄVÄ

D 275

24.00

1/8

Uusi
kalteri

60

A

24.43

PO

D 280

D 279

24.01

(Yläpuolella
uusi IV-kanava)

EI

D 284

D 283

EI30

304b
KÄYTÄVÄ

(Yläpuolella
uusi IV-säleikkö
tasolle 4)

306
TORNIH

A

24.35

TOIMENPIDEALUE

D 281

D 276

Uusi
paloluukku
EI60

D 277

~24.00

305
KÄYTÄVÄ

N

SE

UK

SK

KE
FO

301
PORRASH A

IN
3Y
20

D 278

22.03

A
OS

LÄ

LOPPUPIIRUSTUS
EI60

20.3.2018
B 13.6.2017
A 2.3.2017

LISÄTTY KÄSISAMMUTIN
LISÄTTY SUOJAKALTERI IKKUNAAN

SUOMEN KANSALLISMUSEO

F 32
F 32 5
6

00100 HELSINKI

KAUPUNGINOSA 13 (ETU-TÖÖLÖ), KORTTELI 422, TONTTI 5

F 327
F 328

EI60

MANNERHEIMINTIE 34

RATU 2861

TORNIN PERUSKORJAUS
3. KERROS/TASO 3

1/100

PUH. 09-630722

helander.leiviska@kolumbus fi

20.3.2015

PIIRUSTUS nro

ARK
22

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatesystem:

EI60

RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSINKI

B

VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARKKITEHDIT SAFA

ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

404
KÄYTÄVÄ

Telineiden
kannatuspalkit,
alapinta h=29.50

B
EI
60

Uusi
kalteri

PL v
D 324

EI60

Uusi
ilmankuivain

TOIMENPIDEALUE

Uusi
kalteri

402a
IV-KONEH

TASO 4

Telineiden kannatuspalkit,
alapinta h=31.00

29.04

A

(Alapuolella
uusi IV-säleikkö
tason 3 tornihuoneesta)

Uusi
sähkökeskus

A

Uusi IV-kanava,
suojataan
lautarakenteella
Ot 321

402
ULLAKKO

A 60
F 386

402b
HISSIKONEH

60

D 320

A 60v

EI

27.81

(Alapuolella
uusi IV-kanava
tason 3 tornihuoneeseen)

D 322

A 60

PO

MANNERHEIMINTIE 34

26.39

SUOMEN KANSALLISMUSEO
00100 HELSINKI

KAUPUNGINOSA 13 (ETU-TÖÖLÖ), KORTTELI 422, TONTTI 5

RATU 2861

TORNIN PERUSKORJAUS
TASO 4

1/100

RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSINKI

20.3.2015

PUH. 09-630722

helander.leiviska@kolumbus fi

PIIRUSTUS nro

ARK
23

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatesystem:

ETRS-GK25

F 400

B

VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARKKITEHDIT SAFA

HUOM! TORNIN TASOJEN 4-8 POHJAPIIRUSTUKSET
ON KONSTRUOITU ALEMPIEN KERROSTEN
POHJAPIIRUSTUSTEN, LEIKKAUS- JA JULKISIVUPIIRUSTUSTEN, INS. TSTO MEHDON JA ARKK. TSTO
HELANDER-LEIVISKÄN TEKEMIEN MITTAUSTEN AVULLA.

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

142

EI60

LISÄTTY KÄSISAMMUTIN, TARKISTETTU SÄHKÖKESKUKSEN KOKO
JA ILMANKUIVAIMEN SIJOITUSPAIKKA
LISÄTTY SUOJAKALTERIT KAHTEEN IKKUNAAN

D 318

LOPPUPIIRUSTUS

D 319

A 2.3.2017

401
ULLAKKO

20.3.2018
B 13.6.2017

B

B

TORNI TOIMENPIDEALUETTA

TORNI TOIMENPIDEALUETTA
Uudet suojakaiteet

Uusi suojakaide

40.38

A

A

A

TASO 6

TASO 5

33.65

A

Uudet suojakaiteet

Uudet suojakaiteet
Uudet suojakaiteet

B

B

20.3.2018
B 13.6.2017
A 31.5.2017

LOPPUPIIRUSTUS
LISÄTTY KÄSISAMMUTTIMET
LISÄTTY PORTAAN SUOJAKAIDE IKKUNAN KOHDALLE

SUOMEN KANSALLISMUSEO
MANNERHEIMINTIE 34

00100 HELSINKI

KAUPUNGINOSA 13 (ETU-TÖÖLÖ), KORTTELI 422, TONTTI 5

RATU 2861

TORNIN PERUSKORJAUS
TASOT 5 JA 6

1/100
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatesystem:

VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARKKITEHDIT SAFA
RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSINKI

PUH. 09-630722

ETRS-GK25

helander.leiviska@kolumbus fi

20.3.2015

PIIRUSTUS nro

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

ARK
24

N2000

HUOM! TORNIN TASOJEN 4-8 POHJAPIIRUSTUKSET ON KONSTRUOITU
ALEMPIEN KERROSTEN POHJAPIIRUSTUSTEN, LEIKKAUS- JA JULKISIVUPIIRUSTUSTEN,
INS. TSTO MEHDON JA ARKK. TSTO HELANDER-LEIVISKÄN TEKEMIEN MITTAUSTEN AVULLA.

B

B

TORNI TOIMENPIDEALUETTA

TORNI TOIMENPIDEALUETTA

48.06

A

Parvekeluukuissa
uudet IV-säleiköt yht. 0,2 m2

A

TASO 8

TASO 7

A

53.81

Tässä luukussa säilytetty
vanhat teräskarmit

B

B

20.3.2018
A 13.6.2017

LOPPUPIIRUSTUS
LISÄTTY KÄSISAMMUTTIMET

SUOMEN KANSALLISMUSEO
MANNERHEIMINTIE 34

00100 HELSINKI

KAUPUNGINOSA 13 (ETU-TÖÖLÖ), KORTTELI 422, TONTTI 5

RATU 2861

TORNIN PERUSKORJAUS
TASOT 7 JA 8

1/100

VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARKKITEHDIT SAFA
RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSINKI

20.3.2015

PUH. 09-630722

helander.leiviska@kolumbus fi

PIIRUSTUS nro

ARK
25

HUOM! TORNIN TASOJEN 4-8 POHJAPIIRUSTUKSET ON KONSTRUOITU
ALEMPIEN KERROSTEN POHJAPIIRUSTUSTEN, LEIKKAUS- JA JULKISIVUPIIRUSTUSTEN,
INS. TSTO MEHDON JA ARKK. TSTO HELANDER-LEIVISKÄN TEKEMIEN MITTAUSTEN AVULLA.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatesystem:

ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

143

A

Kuudes kerrostaso kuvattuna tornin korjaustyön alkuvaiheessa 25.5.2016.

144

Tornin välipohjien vauriot
Tornin välipohjalaatoissa on pinnoite- ja korroosiovaurioita. Suurin osa vaurioista on muodostunut laattojen reunaosiin
ulkoseinien tiilimuurista kapilaarisesti siirtyvästä kosteudesta. Laajimmat vauriot ovat kuudennen ja kahdeksannen välipohjatason alapinnoissa, joissa betonilaattojen kosteusrasitusta lisää parvekeovista sisään kulkeutuva sadevesi ja lumi. Korroosio on pienentänyt kuudennen kerrostason kaksoislaatan alapinnassa olevaa palkkikaistan tankoraudoitteiden poikkipinta-alaa ja rata-kiskojen kohdalla olevat vanneteräkset ovat osin ruostuneet poikki. Välipohjalaatoissa on
jonkin verran muodonmuutosliikkeistä ja betonin kutistumasta johtuvia halkeamia.

Tornin ylimmän osan vauriot
Tornin yläosan kuparipeltikatteessa ei ollut selviä vuotoja, mutta puurakenteissa oli muutamia kosteusjälkiä. Yhdeksännen välipohjatason oviaukon luukkua oli pidetty ajoittain auki, jolloin tornin sisäilman kosteus oli tiivistynyt kylmällä
ilmalla yläosan puu- ja teräsrakenteisiin. Välipohjatasojen seitsemän ja kahdeksan kohdalla olevan katto-ontelon pohjalla oli vanhaa rakennusjätteitä, jotka mahdollisesti olivat osin peittäneet räystäällä olevat tuuletusritilät.

Tornin sisäpuoliset korjaustyöt yleistä
Rakennustöiden ajaksi tornin sisäpuolen kaikille tasoille rakennettiin telineet välipohjalaattojen kunnostustöitä varten.
Kaikki välipohjalaattojen alapinnat puhdistettiin betonipinnalle ja ruostuneet teräkset korjattiin laastipaikkauksin sekä
pahoin ruostuneet teräkset uusittiin. Kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen kerroksen välipohjalaattojen alapintaan asennettiin ruostumaton teräsverkko, joka ruiskubetonoitiin. Betonin kuivettua pinnat slammattiin ja maalattiin
arkkitehdin määrittelemään sävyyn.
Kaikki sisäpuolen seinäpinnat osin puhdistettiin ja osin slammattiin ja maalattiin kalkkimaalilla. Kolmannen kerrostason
ns. tornihuoneen seinäpinnat rapattiin ja maalattiin kalkkimaalilla. Kolmannen kerrostason tornihuoneesta avattiin varatie museon toisen kerroksen näyttelysaliin. Avattu vanha aukko varustettiin uudella teräspalo-ovella ja näyttelysalin
puolelle rakennettiin seinään terästikas.
Sisäpuolen puuportaiden kunto tarkistettiin ja tehtiin tarvittavat kunnostukset. Kolmannella kerrostasolla portaan alin
osa oli lahonnut ja se uusittiin. Torniin lisättiin ilmanvaihdon vaatimia säleiköitä ja sisäpuolinen valaistus uusittiin sekä kaikki ikkunat ja parvekkeiden luukut kunnostettiin.

Tornin välipohjien kunnostus
Välipohjien laattojen alapintoihin ja välipohjien yläpintoihin tehtiin ainoastaan paikkauksia, joissa käytettiin polymeerimodifioituja ulkokäyttöön tarkoitettuja sementtipohjaisia laastituotteita. Betonipinnoista poistettiin vanhat maali-,
rappauskerrokset ja huonokuntoinen aines piikkaamalla ja märkähiekkapuhalluksella. Kunnostettavat teräkset piikattiin esille teräksen pituussuunnassa 50 mm ruostuneen alueen ohi terveen teräksen puolelle ja syvyyssuunnassa vähintään 15 mm teräksen taakse. Näin toimimalla mahdollistettiin teräspintojen täydellinen puhdistus ja ruostesuojaus.
Rakenteen pinnassa olevat, pahoin ruostuneet teräkset poistettiin ja korvattiin ruostumattomilla harjateräksillä
(B600KX). Betonissa olevat pienet halkeamat avattiin kulmahiomakoneella ja piikkaamalla halkeaman suuntaisesti.
Avaus ulotettiin vähintään 10 mm syvyyteen ja 10 mm halkeaman kummallekin puolelle. Halkeamien avaamisella varmistettiin, ettei halkeama johdu betoniteräksen korroosiosta. Avatut halkeamat paikattiin korjauslaastilla.
Paljastetut betoniteräkset, roilot ja muut piikatut betonipinnat puhdistettiin painevedellä ja puhdistukseen sopivilla
mekaanisilla työkaluilla. Paljastetut teräkset puhdistettiin ruosteesta, myös takapinnasta, ja suojattiin ympäriinsä korroosionsuojalaastilla. Kostea betonialusta käsiteltiin tartuntalaastikerroksella, joka harjattiin paikattaviin alueisiin täyttämällä myös kaikki huokoset, pienet kolot ja onkalot. Korjauslaastin sekoitus ja paksujen laastipaikkausten kertakasvatukset tehtiin käytettävän laastin toimittajan ohjeiden mukaan. Paikkaukset pidettiin kosteana noin kolme vuorokautta.
Laastitasoituksia tehtiin vain paikallisesti. Betonialusta pidettiin märkänä kastelemalla vrk. ennen varsinaista laastitasoitusta sekä hieman ennen laastin levittämistä tehtiin yksi kevyt kostutus. Laasti ruiskutettiin betonipinnalle ja pinnan
struktuuri tehtiin käsittely-yhdistelmien mukaisesti. Laastitasoitukset pidettiin valmistumisen jälkeen kosteina vesisumutuksella noin kolme vuorokautta.
Välipohjatasojen kuusi, seitsemän ja kahdeksan alapintoihin asennettiin kauttaaltaan uudet ruostumattomat harjateräsverkot. Kuudennen välipohjatason alapinnan raudoitetut palkkikaistat vahvistettiin asentamalla uudet ulkoseiniin
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ankkuroidut ruostumattomat vetoteräkset ja hakaraudoitteet.
Välipohjatasojen kuusi, seitsemän ja kahdeksan alapinnat ruiskubetonoitiin kuivaruiskumenetelmällä (SFS-EN 1504-3
luokka R3) materiaalitoimittajan ohjeiden mukaisesti. Betonin lujuusluokka oli >K30 ja max rae 3 mm. Ruiskubetonipinnat hierrettiin puulaudalla ja pidettiin kosteana noin kolme vuorokautta. Kaikkien laattojen alapinnat maalattiin tai
slammataan tilakohtaisesti ohuesti fillerihiekalla vahvistetulla kalkkimaalilla. Neljännen ja kuudennen tason yläpuolella olevat tornin läpi kulkevat ratakiskot puhdistettiin ja maalattiin kolmeen kertaan alkydimaalilla.

Tornin sisäpintojen, -seinien kunnostus
Kolmannella tasolla tornihuoneen seinien vanhat, puupaneloinnista jäljelle jääneet puuproput poistettiin ja urakoitsija dokumentoi ks. kohdat. Seinien rappaukset uusittiin kalkkisementtilaastilla kolmikerrosrappauksena. Puuttuvat jalkalistat täydennettiin vanhan mallin mukaisesti. Paneloidun seinänosan kosteaan ulkoseinään yhteydessä olleet osat
tarkistettiin ja vaurioituneet osat joko korjattiin tai uusittiin. Kaikki lämmöneristeet tarkistettiin ja täydennettiin selluvillalla. Seinät ja sisäkatto maalattiin kalkkimaalilla arkkitehdin antamilla sävyillä siten, että seinien vanhan puupaneloinnin sijainti on osoitettu värisävyjen avulla. Kaikki puuosat paneloinnit, jalkalistat, portaat kaiteineen ja peiliovet
maalattiin pellavaöljymaalilla arkkitehdin antamaan sävyihin. Tornihuoneen lattialla oleva sähköjohto roilottiin lattiarakenteeseen.
Neljännen ja kuudennen tason seinät ja sisäkatot maalattiin ja slammattiin ohuesti fillerihiekalla vahvistetulla kalkkimaalilla. Seitsemännen ja kahdeksannen tason seinät ja kahdeksannen tason sisäkatto puhdistettiin, mutta jätettiin
muuten entiselleen, vanhaan patinoituneeseen asuunsa. Seitsemännellä tasolla sisäkatto maalattiin ohuesti fillerihiekalla vahvistetulla kalkkimaalilla.
Kolmannen tason tornihuoneesta avattiin pieni vanha umpeenmuurattu aukko varatieksi n. puoli kerrosta alempana sijaitsevaan museon toisen kerroksen näyttelytilaan. Aukkoon lisättiin sileä, teräksinen palo-ovi (luokkaa EI30). Näyttelytilan puolella varatie varustettiin kiinteällä terästikkaalla, pienat ja johteet tehtiin pyörö- ja lattateräksestä. Teräsovi karmeineen ja terästikas maalattiin alkydimaalilla kolmeen kertaan näyttelytilan nykyisen seinäsävyn mukaan.
Tornihuoneen vanha teräspalo-ovi säilytettiin ja sen toimivuus, tiivisteet ja ovensuljin tarkistettiin ja korjattiin (luokka
EI30). Tornihuoneesta Mannerheimintien suuntaisen siiven ullakko-onteloon johtavaan pieneen aukkoon vanhan peilirakenteisen luukun taakse lisättiin teräksinen paloluukku EI60. Ovi ja luukku karmeineen maalattiin alkydimaalilla kolmeen kertaan.
Viereisestä ilmanvaihtokonehuoneesta johdetaan lämmintä ilmaa kolmannen tason tornihuoneeseen ja sieltä edelleen
tornin yläosaan. Tätä varten tehtiin ilmanvaihtoaukot, jotka varustettiin maalattavilla terässäleiköillä. Tornin yläosan
luukkuihin tehtiin kupariritilällä varustetut ilmanvaihtoaukot poistoilmaa varten.
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Pyöreät kelloaukot
Pyöreiden aukkojen vaakasuuntaiset puupaneloinnit kunnostetaan. Puupinnat puhdistettiin molemmilta puolilta ja vaurioituneet paneelit uusitaan
vanhan mallin mukaisesti. Paneloinnin ulkopinta
käsitellään sävytettävällä tervamaalilla (esim. Tervatex/Pajutex Oy). Sisäpuoli jätettiin käsittelemättömäksi. Pyöreiden aukkojen alareunassa oleva
kuparinen vesipelti puhdistettiin.
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Tornin vanhat seinä- ja puupinnat ennen kunnostusta 21.7.2016.
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Ikkunat vietiin kunnostettavaksi, lahot kohdat korjattiin ja vanha lakka poistettiin ja lakkaus uusittiin. Kuvassa näkyy
museon näyttelytilaan johtava uusi varapoistumistie. Kuvassa alhaalla ja viereisellä sivulla rapautunutta tiilipintaa.
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Betoni- ja tiilipinnat hiekkapuhallettuina. Viereisellä sivulla uudet raudoitukset ja valettu lattia.
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Tornin lattiat eri työvaiheissa kuvattuina 25.8. ja
17.10.2016
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Välipohien tasoitustyöt ja kuvassa alhaalla oven
tuuletusritilöiden asennukset. 18.10. ja 31.10 sekä
21.11.2016.

159

Seinän ja katon värimalleja.

Rapattuja ja slammattuja katto- ja seinäpintoja
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Portaan alaosan lahonneet laudat purettuna. Tornin sähkövedot kulkevat kourussa/kotelossa kulmassa portaan takana.
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Tornin sähkövetoja kulmassa ja kourussa seinällä.
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Sähköasennukset tornissa

24.00

24.14

+28.54

24.13

+24.05

15m2
27.51

PO

23.70

24.05

23.71

A 60

A 60v

20m2
10m2

Taso 6 (+40.08)

38.74

20m2

m2

57.05

32.01
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32.01

47.76

32.01

katko

32.01

72m2

28.74

26.86

24.13

25m2

katko

PL v

POs

Portaat kuvattuna alhaalta, puuosien välissä on käytetty tiivisteenä huopaa.
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Tornin seiniin maalattiin alapaneeli kohtiin, joista puinen alapaneeli on aikoinaan purettu pois.
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Pielen rappaus paikataan,
rappaus karmiin asti

NS. TORNIHUONEEN 306 VARATIEN
UUSI TERÄSPALO-OVI JA TERÄSTIKAS

10
40

70

Uusi teräspalo-ovi: Tehdään vanhaan, avattavaan aukkoon.
Mitat tarkistettava paikalla. Umpinainen, sileäpintainen, tyyppihyväksytty
(väh. EI30). Ns. R-karmi ja ovilehti sekä tiivisteet (palotiiviste!) valmistajan
vakiorakennetta (myös alakarmi samaa karmiprofiilia). Karmin kiinnitys
ja tilkintä valmistajan ohjetta sekä oheisten periaatedetaljien mukaan.

10

n. 26

Lattateräksen kiinnitys karmiin poraruuvein
(laipallinen kuusiokantaruuvi 4,2×25,
4 kpl/kiinnityspiste)

Käsijohteen kiinnitys karmiin
lattateräslappujen 50×100×6 avulla

Ovi voidaan pohjamaalata tehtaalla. Valmiiksimaalaus työmaalla.
Heloitus: Hitsatut terässaranat (valmistajan vakio), maalataan
Lukko Abloy 2398, avainpesät, peitekilpi ja vääntönuppi kromatut
(vääntönuppi peitetty hätätilanteessa rikottavalla kuvulla)
Magneettikosketin EA502 (johdotus tornihuoneen toisesta ovesta)
(Tarvittaessa tornihuoneen puolella ovensuljin
Abloy DC330+DC194, väri alumiini)

n. 100 (valmistajan vakio)

Käsijohde,
pyöröteräs Ø25
n. 26

Aluslevy + mutteri M8

Palamaton kivivilla A1 (Paroc Extra tai vast.)

Teräskarmi,
valmistajan vakiorakenne

13

(Teräksien kiinnitys tiilimuuriin)

Lattateräs 3 mm + L-teräs 15×15×3 yhteen hitsattuna
Rappaus+rappausverkko

Varoituskilpi: Ovilehteen tornihuoneen puolelle kiinnitetään varoituskilpi
(polttomaalattua alumiinia) myöhemmin laadittavan työohjeen mukaan.
Teräsosien maalauskäsittely:
- Esikäsittelyt, tarvittaessa ruosteenpoisto st2½, pintojen puhdistus ja pesu
- Pohjamaalaus tehtaalla/verstaalla (tai työmaalla Rostex Super tai Ferrex)
- Maalaus kahteen kertaan alkydimaalilla Panssarimaali tai Kirjo.
Värisävyt erillisen värisuunnitelman mukaan.

2

Sarana

Käsijohteet: Oven karmiin tornihuoneen puolelle kiinnitetään molemmin
puolin käsijohteet (halk. 25 mm pyöröterästä).

Tiilimuuri

Putoamiseste: Oven eteen tornihuoneen puolelle kiinnitetään teräsketju,
lenkin ainevahvuus 10 mm, koko n. 30×35 mm. Kiinnitys U-muotoisin
teräskiinnikkein. Ketjun "vapaassa" päässä karabiinihaka.
Ketju ja kiinnikkeet maalataan.

Sileä, umpinainen teräsovilehti,
valmistajan vakiorakenne

15

RST-kierretanko M8
Porareikä Ø10 mm,
Hilti HIT-HY 270 injektiomassa,
asennussyvyys tiileen ≥180 mm

25

3 5

5

n. 15

Rappaus oven sivulla paikataan

Det. 2 (saranapuoli)

Det. 1

Pos. 44

700
Vanha aukko avataan

10 (sovitusvara)
n. 60

karmi n. 820
aukko n. 840, mitta paikalta

10 (sovitusvara)
(Liukuoven
kiskokotelo)

(Lämpöpatterin johdot)

POHJAPIIRUSTUS, OTE

15 (rappaus)

10 (sovitusvara)

+24.01

Det. 1

170

Magneettikosketin

VAROITUS
Pudotus 2 m!

Avainpesä

VARNING

Vääntönuppi+suojakupu

WARNING

Avainpesä

Kiinteät käsijohteet,
taivutettu Ø25 terästangosta
ja kiinnitetty teräskarmiin

Fall på 2 m!

1 875

(Liukuoven
kiskokotelo)

VARATIE TORNIHUONEESTA 306 NÄYTTELYHUONEESEEN 221
LEIKKAUS, OTE

n. 70

10 (sovitusvara)

Vanha aukko avataan

Kiinteät tikasaskelmat,
taivutettu Ø25 terästangosta

3 870

105 (aukon alareunasta)

Teräsketju putoamisesteenä,
korkeus n. 900 mm
askelman tasosta

275 25

275 25

200

Det. 1

karmi n. 1 790

Det. 1

valoaukko n. 680

KOLMAS KERROS, TORNIHUONE
SISÄSEINÄPROJEKTIO, OTE

aukko n. 1 810, mitta paikalta

Det. 2
1 000

käsijohteen ulkonema 65

Peitekilpi

valoaukko n. 1 650

Ketjun "vapaa" pää

2-m fall!

ASKELMIEN KIINNITYKSET RAK. SUUNN. OHJEIDEN MUKAAN

275 25

n. 2 075

275 25

20.3.1018
LOPPUPIIRUSTUS
A 20.12.2016 LISÄTTY PALO-OVEN KARMIN JA KÄSIJOHTEIDEN SEKÄ TIKAS-

SUOMEN KANSALLISMUSEO

275 25

MANNERHEIMINTIE 34

TOINEN KERROS, NÄYTTELYHUONE 221
SISÄSEINÄPROJEKTIO, OTE

25
445

600
oven keskilinjassa

00100 HELSINKI

KAUPUNGINOSA 13 (ETU-TÖÖLÖ), KORTTELI 422, TONTTI 5

150
+19.60

Tikasaskelmat injektoidaan tiilimuuriin,
porarei'ät Ø30 mm, Hilti HIT-HY 270 injektiomassa,
asennussyvyys tiileen ≥200 mm

TORNIN PERUSKORJAUS

Tikasaskelmat asennetaan sabluunan avulla

JA TIKAS, KAAVIO JA DETALJIT

TORNIHUONEEN VARATIEN UUSI PALO-OVI

RATU 2861

1/20, 1/1

VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARKKITEHDIT SAFA
RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSINKI

17.11.2016

PUH. 09-630722

helander.leiviska@kolumbus fi

PIIRUSTUS nro

ARK
45

Kuvassa museon toisen kerroksen näyttelysalissa oleva
uusi varapoistumistie.
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Tornin yläosan valmiit pinnat. Kellotaulut maalattiin vain ulkopuolelta.
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Ullakon ontelon uusi paloluukku ja tornihuoneen uudet säleiköt

Det. 1

Magneettikosketin

valoaukko n. 920
karmi n. 1 060
aukko n. 1 080, mitta paikalta

Lattateräs 50×3
Avainpesä

Tyyppihyväksynnän edellyttämä palamaton tilke

Peitekilpi
(ontelon puolella vääntönuppi)

n. 100 (valmistajan vakio)

Tiilimuuri,
tarvittaessa
karmisyvennystä
suurennetaan

Det. 1

Teräskarmi,
valmistajan vakiorakenne

Det. 1
Tornihuone 306
Det. 1

Ullakko-ontelo

UUSI PALOLUUKKU
PROJEKTIO

KULKU ULLAKKO-ONTELOON
LEIKKAUS, OTE

Ullakko-ontelo

Sileä, umpinainen teräsovilehti,
valmistajan vakiorakenne

aukko n. 610, mitta paikalta
karmi n. 590
valoaukko n. 450

Uusi paloluukku
EI30
Sarana
(Saranan kohdalla
kolo rappauksessa)
n. 5, oven avautumisen vaatima vähimmäismitta
n. 20

POHJAPIIRUSTUS, OTE
Vanha puuluukku

Tornihuone 306
Pielen rappaus paikataan,
rappaus karmiin asti

Det. 1
20.3.2018

LOPPUPIIRUSTUS

SUOMEN KANSALLISMUSEO
ULLAKKO-ONTELON PALO-LUUKKU
MANNERHEIMINTIE 34

Uusi teräspaloluukku: Tehdään vanhaan aukkoon, josta poistetaan vanha karmi (pellitettyä puuta?).
Tarvittaessa karmisyvennystä tiilimuurissa suurennetaan niin, että paloluukun vapaa kulkuleveys saadaan mahdollisimman suureksi.
Umpinainen, sileäpintainen, tyyppihyväksytty (väh. EI30). Ns. R-karmi ja ovilehti sekä tiivisteet (palotiiviste!)
valmistajan vakiorakennetta (myös alakarmi samaa karmiprofiilia). Karmin kiinnitys ja tilkintä valmistajan ohjetta noudattaen.
Sovituksen näkyvä viimeistely oheisen periaatedetaljin mukaan.

RATU 2861

TORNIN PERUSKORJAUS
ULLAKKO-ONTELON UUSI PALOLUUKKU,

Luukku karmeineen voidaan maalata tehtaalla. Värisävy RAL 7024 "Graphitgrau".
Ullakko-ontelon puoleiset lattateräkset maalataan työmaalla samaan sävyyn, käsittely-yhdistelmä ks. piir. 45.

KAAVIO JA DETALJI

Heloitus: Hitsatut terässaranat (valmistajan vakio), maalataan
Lukko Abloy ME148, avainpesät, peitekilpi ja vääntönuppi kromatut (vääntönuppi ullakko-ontelon puolella)
Magneettikosketin EA502
(Tarvittaessa ullakko-ontelon puolella ovensuljin Abloy DC335+DC199, väri alumiini)

RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSINKI

1/20, 1/1

VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARKKITEHDIT SAFA
PUH. 09-630722

helander.leiviska@kolumbus fi

15.11.2016

PIIRUSTUS nro

ARK
46

Vanha paneeli

Vanha paneeli

00100 HELSINKI

KAUPUNGINOSA 13 (ETU-TÖÖLÖ), KORTTELI 422, TONTTI 5

Ilmanvaihtoaukkojen ympärille uudet "raamipuut"
väliseinän paksuuden mukaan

340
20

300

20

20

20

Säleikön kiinnitys linssikantaisin ruuvein

Ilmanvaihtoaukon pielet viimeistellään
1 mm teräslevyllä

25

L-teräs 30×20×3 mm

325

365

325

25

25

25

25

25

305

Säleikön sisäpinnassa hieno teräsverkko, silmäkoko 4-5 mm

25

25

25

25

Lattateräs 40×3 mm

25

Säleiden kulmat pyöristetään

Ilmavirta
tornin
yläosaan

25

Tasolle 4 johtavan
portaan puoli
(Säleikkö
"ylösalaisin"
asennettuna)

25

Tornihuoneen puoli

20

20

Lattateräs
15×3 mm

Läpivirtaussäleikkö
(Tuloilmasäleikkö kuten läpivirtaussäleikön tornihuoneen puoli,
asennetaan IV-suunnitelmien mukaisen säleikön eteen)

Ilmanvaihtosäleikkö tornihuoneessa

20.3.2018

LOPPUPIIRUSTUS

SUOMEN KANSALLISMUSEO
Ilmanvaihtosäleiköt tornihuoneessa

MANNERHEIMINTIE 34

00100 HELSINKI

KAUPUNGINOSA 13 (ETU-TÖÖLÖ), KORTTELI 422, TONTTI 5

Ilmanvaihtosäleikköjä valmistetaan 3 kappaletta. Toteutettu vakiosäleiköin. Säleiköiden sijoitukset tornihuoneen paneeliseinässä on esitetty sisäseinäprojektiossa, ks. piir. 44. Sijoitukset katselmoidaan paikalla ennen aukkojen tekoa.
Yksi säleikkö asennetaan tuloilmakanavaan IV-suunnitelmien mukaisen säleikön eteen. Kahdesta säleiköstä muodostetaan läpivirtaussäleikkö tornihuoneesta tornin yläosiin.

RATU 2861

TORNIN PERUSKORJAUS

Säleiköt valmistetaan teräksestä ja kiinnitetään paikoilleen oheisten periaatedetaljien mukaisesti. Säleiköt maalataan alkydimaalilla tornihuoneen paneeliseinän sävyyn.
Tuloilmakanavan IV-suunnitelmien mukainen säleikkö varaudutaan maalaamaan samaan sävyyn, mikäli se näkyy häiritsevästi eteen asennetun säleikön läpi. Myös läpivirtausaukon pielet maalataan samaan sävyyn.

IV-SÄLEIKÖT TORNIHUONEESSA

Käsittely-yhdistelmä:
- Esikäsittelyt, pintojen puhdistus ja pesu
- Pohjamaalaus Rostex Super tai Ferrex
- Maalaus kahteen kertaan alkydimaalilla Panssarimaali tai Kirjo, puolikiiltävä

1/1

VILHELM HELANDER / VILHELM HELANDER, JUHA LEIVISKÄ, ARKKITEHDIT SAFA
RATAKATU 1b A 12, 00120 HELSINKI

29.12.2016

Värisävy kuten SAX Feldgrau 4, kellanvihertävä harmaa = NCS S 2510-Y20R. Värisävystä tehdään ensin malli teräskappaleelle paikalla tarkasteltavaksi.
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PUH. 09-630722

helander.leiviska@kolumbus fi

PIIRUSTUS nro

ARK
47

DETALJILEIKKAUS A-A 1:50
LVI-LAITTEIDEN
RAKENTAMISPERIAATE

(W)

URAKKARAJA
NYKYINEN PUTKI TAI LAITE
URAKKA-ALUE
PURETTAVA PUTKI/LAITE

=
=
=
=
=

URAKKA-ALUE

NYKYINEN PUTKI TAI LAITE

URAKKARAJA

=

MERKINNÄT

Matti Remes
MRe
DI
6235A306.DWG

LVI-piirustukset
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MERKINNÄT

(W)

=

URAKKARAJA

=

URAKKARAJA

=

NYKYINEN PUTKI TAI LAITE

=

URAKKA-ALUE

=
=

NYKYINEN PUTKI TAI LAITE

PURETTAVA PUTKI/LAITE

URAKKA-ALUE

Matti Remes
MRe
DI
6235A206.DWG

MERKINNÄT

(W)

=

URAKKARAJA

=

URAKKARAJA

=

NYKYINEN PUTKI TAI LAITE

=

URAKKA-ALUE

=
=

PURETTAVA PUTKI/LAITE
NYKYINEN PUTKI TAI LAITE

URAKKA-ALUE

Matti Remes
MRe
DI
6235A205.DWG

MERKINNÄT

(W)

=

URAKKARAJA

=

URAKKARAJA

=

NYKYINEN PUTKI TAI LAITE

=

URAKKA-ALUE

=
=

PURETTAVA PUTKI/LAITE
NYKYINEN PUTKI TAI LAITE

URAKKA-ALUE

Matti Remes
MRe
DI
6235A105.DWG
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Ulkopuolisten rappauspintojen korjaustyöt ja kivipintojen puhdistukset
Vanhan rappauksen poistot
Eteläsivun holvikaariaukon vaurioitunut vanha rappauslaasti poistettiin tiilialustaan ja pinnat puhdistettiin pölystä.
Kaikki teräkset ja teräsosat puhdistettiin ja ruostesuojattiin korroosionsuojalaastilla. Rappausverkkona käytettiin pistehitsaamalla koottua kuumasinkittyä rappausverkkoa, jossa lankajako oli 19 mm molempiin suuntiin ja langan halkaisija 1,0 mm.

Rappauskorjaukset
Rappauspinnan muodot ja pintastruktuuri tehtiin vanhan pinnan mukaisesti hiertämällä. Tartuntarappauksessa käytettiin peruslaastina märkää kalkkilaastia K 100/1200, jonka runkoaineen maksimi raekoko on 4 mm. Peruslaastiin lisättiin sementtiä tilavuusosina 1/5 (KS 35/65/500). Täyttörappaus tehtiin noin 15-20 mm paksuna kerroksena täyttörappauslaastilla kostutetun pohjustusrappauksen päälle. Täyttörappauksessa käytettiin peruslaastina märkää
kalkkilaastia 100/1200, jonka runkoaineen maksimi raekoko oli 4 mm. Peruslaastiin lisättiin sementtiä tilavuusosina 1/8
(KS 50/50/600).
Pintarappauslaasti levitettiin noin 5 mm paksuna kerroksena kostutetun täyttörappauksen päälle. Pintarappauksessa
käytettiin peruslaastina märkää kalkkilaastia 100/800, jonka runkoaineen maksimi raekoko on 1,2 mm. Peruslaastiin lisättiin valkosementtiä tilavuusosina 1/10 (KS 65/35/550). Rappauspinta hierrettiin puulastalla.

Maalaustyöt
Rappauspinnat maalattiin kalkkimaalilla arkkitehdit antamaan sävyyn. Maalauskerrokset olivat pohja-, väli- ja pintamaalaus. Pohja- ja välimaalauksessa maalia ohennettiin 10-20 % kalkkivedellä.

Vesikourun kunnostus rakennuksen eteläsivulla
Eteläsivun holvikaariaukoin varustetun seinän kohdalla oleva katon vesikouru ja hammaskivien yläpinnan suojapellitykset uusittiin. Etelälappeen alaosasta purettiin kolme liuskekivilaattariviä ja kourun vanhat kuparipellitykset, aluskermi
ja vaurioituneet aluslaudat poistettiin. Vaurioitunut aluslaudoitus uusittiin umpilaudoituksena 32x100 (32x125) havupuulaudoista, jotka kiinnitettiin kuumasinkityillä kampanauloilla 2.8x75 (2 kpl/tukipiste) vanhoihin kattokannattajiin.
Kouruun asennettiin kaksinkertainen TL2:n kumibitumikermi. Aluskermi kiinnitettiin mekaanisesti sekä piste- ja saumaliimaten aluslaudoitukseen. Pintakermi liimattiin alustaan kauttaaltaan. Kermit limitettiin sivusaumoissa noin 100 mm
ja päätysaumoissa 150 mm. Rintataitteissa kermi nostettiin vähintään 300 mm pystypinnalle. Kourun kuparipellitykset
tehtiin 0,6 mm paksusta esipatinoidusta kuparipellistä (Nordic Green Traditional, Aurubis Finland Oy). Kourupellin yläreuna limitettiin 300 mm liuskekivilaattojen kanssa. Pellin yläreuna naulattiin kiinni aluslaudoitukseen profiloiduin kuparinauloin k100 (sik-saknaulaus). Liuskekivilaattojen kohdalla kuparipellin päälle lisättiin kumibitumikermikaista, joka
limitettiin 150 mm vanhan bitumikermin alle. Kourupeltien toinen reuna kiinnitettiin räystään vuolukiviin.
Kuparipeltien päittäissaumat tehtiin lämpöliikkeen sallivina kaksinkertaisina hakasaumoina. Saumojen tiivistysaineena
oli (Abratex ). Pellit kiinnitettiin aluslaudoitukseen jokaisesta saumasta 25 mm leveillä kuparipeltiliuskoilla 300 mm:n
välein. Kaikki kuparipeltiliuskat kiinnitettiin kuparisella profiloidulla naulalla. Purettujen ruoteiden tilalle asennettiin
uudet pystysuuntaiset puuruoteet 22x50 mm (ruoteiden jako on laatan leveys/2). Ruoteet kiinnitettiin haponkestävin
ruuvein aluslaudoitukseen.
Puretut laatat korvattiin uusilla liuskekivilaatoilla (noin 235x465 mm). Laattoihin tehtiin Ø 4 mm:n reiät ja kiinnitettiin
profiloiduin Ø 3x60 mm kuparinauloin puuruoteisiin tai aluslaudoitukseen. Ylin uusittava laattarivi kiinnitettiin kaksinkertaisista kuparipeltiliuskoista tehdyin kiinnityskoukuin.
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Holvikaariseinältä, rakennuksen eteläpuolen katonlappeelta korjattiin räystään vedeneristykset. Räystäsrakenteen kautta on päässyt kulkeutumaan kosteutta/vettä
alas kivimuuria ja muurattua tiiliseinää pitkin.. Kuvattu
14.2.2017.
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Vesikaton ja torniosan liittymän korjaustyösuunnitelma.
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Tornin kivipintoja vasten olevia lahovaurioita eteläisen sivusiiven kattohirsissä. Kuvattu 7.12.2016.
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Katon hirret korjattuina ja pinta kermitettynä. Kuvattu 1.2.2017.
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Näyttelysalin kosteusvaurioseinästä poistettiin pinnasta kaikki maalikerrokset, jotta rakenne saatiin kuivatettua. Ikkunat vietiin kunnostettaviksi urakoitsijan verstaalle.
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Seinän vierustalta avattiin lattiaa rakenteiden kunnon tarkistusta ja kuivattamista varten.
Kaikki näyttelysalin ikkunat kunnostettiin ja pintakäsiteltiin, lakattiin.
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Kaarikäytävän holvien ja kivipilareiden vaurioita ja aikaisemmin tehtyjä kiviliimauksia ja halkeamapaikkauksia.
Rappauspinnoissa oli runsaasti kosteusvaurioita ja rappaus oli paikoin erittäin huonokuntoista, hiekoittunutta ja
siinä oli suolavaurioita Kuvattu ennen rappausten poistamista 8.5.2017.
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Vaurioita ja paikkauksia rappaus- ja kivipinnoissa.
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Kuvat ennen ja jälkeen korjauksia 8.5. ja
28.5.2017.
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Rappauspinnat korjattuina ja maalattuina. Maali on hiekanvärinen kalkkimaali. 28.6.2017.
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Senaatti kiineistöjen rakennuattajapäälliköt
Selja Flink ja Janne-Pekka Niininen muuraamassa aikakapselia tornin ylimpien luonnonkivimuurauksen taakse. Kuvattu 11.1.2017.
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Urakoitsijan, rakennuttajan ja käyttäjän edustajat muuraamassa aikakapselia muistoksi kunnostuksesta 2016-2017.
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Työmaa kuvattuna lopetusvaiheessa 28.6. 2017.
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