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1.
1.1

PERUSKORJAUSHANKE
Johdanto

Kansalliskirjaston rakennus on yksi Helsingin rakastetuimmista

den arvojen yhteensovittaminen ja keskinäinen arvottaminen

rakennuksista. Vuodesta 1845 rakennus on tarjonnut sivistys-

ei aina ole ristiriidatonta, sillä eri käyttäjäryhmät kokevat raken-

tä kaikille niille rohkeille, jotka ovat tiedon temppelin ovista

nuksen omien, usein varsin erilaistenkin tarpeidensa kautta.

rohjenneet sisään. Vuodesta 1893 eteenpäin, kun pohjoissali

Luonnollisena muutostöitä rajoittavana tekijänä on lähes aina

avattiin yleiseksi lukusaliksi ja saliin asennettiin sähkövalaistus,

rajallinen budjetti, mikä arvokkaan rakennuksen kohdalla on

ei tiedonjanoisten enää tarvinnut kiirehtiä varaamaan yleisön

useinkin rakennushistoriaa säilyttävä ilmiö. Kirjaston kohdalla

lukuhuoneena toimineen eteishuoneen ainoita ikkunapaikko-

budjetti on luonnollisesti ollut osatekijä muutostöiden laajuut-

ja. 1970-luvun laajojen muutostoimien jälkeen myös kirjaston

ta määriteltäessä, mutta painavampana kriteerinä on kuitenkin

salit käsikirjastokokoelmineen ovat olleet kaikille avoimia, tie-

ollut kirjastorakennuksen historiallisten, rakennustaiteellisten ja

toa, sivistystä ja tutkimusta tukevia, kauniita ja levollisia tiloja.

kulttuurihistoriallisten piirteiden vaaliminen. Näiden kahden
muutoksia määrittävän tekijän, rahan ja arvojen, puitteissa on

Vuosien 2013-2015 aikana toteutettu laaja, C. L. Engelin kirjas-

pyritty löytämään ratkaisuja, joilla Kansalliskirjasto pystyisi par-

ton päärakennukseen keskittyvä peruskorjaus pyrki vaalimaan

haalla mahdollisella tavalla toimimaan vanhassa rakennuksessa

tätä kokonaisuutta: yhteiskuntamme historiaa, rakennetun ym-

ja palvelemaan kansalaisia ja tutkijoita muuttuvassa maailmas-

päristön kauneutta ja tiedon helppoa saavutettavuutta. Näi-

samme.

2016
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1.2

Dokumentoinnista

Tämä dokumentointi on tehty Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksen toimeksiantona Kansalliskirjaston peruskorjauksen 2013 - 2015 aikana. Raportti on viimeistelty työmaan valmistumisen jälkeen. Vuosien 2010-2012 aikana tehty Engelin
osan julkisivujen kunnostus on dokumentoitu aiemmin kahteen
erillisraporttiin (Liite 5).
Rakennusta ja sen peruskorjausta dokumentoitiin prosessin aikana eri näkökulmista ja eri tahojen toimesta poikkeuksellisen runsaasti. Kaikki konservointitehtäviä tehneet urakoitsijat velvoitettiin
tekemään omasta työstään dokumentointiraportti. Tämän koko
hanketta käsittelevän raportin tehtävänä on toimia esittelynä yksityiskohtaisille dokumentoinneille ja toisaalta analyyttisenä avaiPentti Pietarila, Ulla Setälä, Arja Sorri ja Linda Liljeström vertailevat UV-kuvan ja
luonnonvalokuvan tarjoamaa tietoa eteläsalin Luonnontiede-lunetin vaurioista.

mena prosessin kokonaisuuden ymmärtämiseen. Viereisen sivun
taulukkoon on koottu keskeiset dokumentointikokonaisuudet
siten kuin ne työmaan valmistuessa sovittiin. Kaikki kokonaisuudet eivät toteutuneet sovitusti ja osan loppusijoituspaikka oli vielä
tätä tehtäessä epävarma. Allekirjoittaneen rooli hankkeessa oli
kahtalainen: toisaalta vastata tästä laajasta dokumentointitehtävästä, toisaalta toimia konservointikoordinaattorin tehtävässä. Jälkimmäisessä roolissa tehtäväni oli tarjota rakennushistorian tuntemusta hankkeen hyödyksi, ohjeistaa konservaattoreita oman
työnsä dokumentoinnissa ja yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa
ohjata konservointitöiden sisältöä ja rajallisten resurssien suuntaamista.
Kirjastorakennuksen peruskorjauksen toteutus voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: pääkerrosten arvokkaat tilat, kellarikerroksen yleisöä ja henkilökuntaa palvelevat tilat sekä tekniset tilat.

Kupolin halkeamakartoituksen ja konservoinnin tarpeisiin Arno de la Chapelle kuvasi kupolipinnan korkearesoluutiolla. Työmaata varten tulostettiin vaalennetut
”kartat”, joihin voitiin tehdä huomioita ja dokumentointia.

Tämä dokumentointi painottuu kirjastorakennuksen arvokkaisiin
huonetiloihin ja erityisesti niihin työkokonaisuuksiin, jotka puuttuvat rakennuksen vanhempiin rakennekerroksiin. Palvelevia tiloja käsitellään kevyemmin ja tekniset järjestelmät vain maininnoin.

R APORTIN KUVA- JA PIIRUSTUSM ATERIA ALI
Työmaata kuvattiin lähes viikoittain sekä yleisesti että erityisesti
konservointikierrosten aikana. Valokuvamateriaali on pääsääntöisesti Kati Winterhalterin / Okulus Oy (KW) tai Matias Mäenpään
/ Okulus Oy (MM) työmaan aikana ottamaa. Arkkitehti Arno de
la Chapellen kuvia on käytetty jonkin verran, lähinnä tilanteesta
ennen peruskorjausta ja valmiista rakennuksesta. Käytetty piirustusmateriaali on pääsääntöisesti poimittu hankkeen loppudokumentaatiosta, lähinnä arkkitehdin (LPR-arkkitehdit Oy, päivätty
30.10.2015) ja rakennesuunnittelijan (Ideastructura Oy) aineisAnni Hassi / Ukri Oy keräsi halkeamakorjauksen yhteydessä laastin ja kipsin fragmentteja. Kappaleet talletettiin kirjaston ullakoille sekä Museovirastoon.

8

toa.
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DOKUMENTAATIOKOKONAISUUDET (LOKAKUU 2015)

KOKONAISUUS
”Loppudokumentaatio”

Erikoispiirteet / keskeinen materiaali

Materiaalin
taja:

tuot- Muoto

• luettelot ja piirustukset

suunnittelijat:
ARK, RAK, SÄH,
• selostukset, laskelmat ja muut LVI, GEO, PALO,
tekstit
AV
• huonekortit, toimintakaaviot

Koostaja

Säilytys

Ensisijaisesti sähköi- NCC
nen,
piirustukset
sekä dwg että pdftulostetaan harkittu
osuus

Projektipankki
2-3
(takuuaika),
vuotta
osa siirretään TILA/
Hankearkistoon (kehitteillä)

• kokousmuistiot
Huoltokirja

• tietomalli jne.
• yleistiedot
• paikantamispiirustukset, materiaaliluettelot

Urakoitsijoiden luovutusasiakirjat

suunnittelijat
urakoitsijat

• teknisten järjestelmien ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeistus
• luovutuskansiot
urakoitsijat

Konservoinnin
ym.
erityisurakoiden dokumentointiraportit

• kuvitettuja raportteja

Restaurointiraportti

• pääsuunnittelijan laatima tiivis LPR
kooste hankkeen keskeisistä kokonaisuuksista, restauroinnin ja
suunnittelun näkökulma
• peruskorjauksen
perusteet, Okulus
koostettua tietoa ja avain muuhun, tarkempaan dokumentointiin

Työmaadokumentointi
= tämä raportti

Valokuva-dokumentointi

Fragmentit

ja Sähköinen

urakoitsijat

Granlund / Huoltokirjan ylläpitäjä

Granlund

Mappeja ja digitaa- NCC
lista aineistoa

TILA / Hankearkisto

Sähköinen - tuloste- Okulus
taan valikoidusti
KW

Sähköinen

/ kootaan Projektipankkiin -> tulostetaan
tarpeen mukaan
Kansalliskirjasto, Virka-arkisto /
TILAn Hankearkisto /
MVn arkisto
LPR / Pau- Museovirasto / TILA
no

Sähköinen, tuloste- Okulus
KW
taan valikoidusti

/ Kansalliskirjasto, Virka-arkisto /
TILAn Hankearkisto /
MVn arkisto

• sisältää runsaasti kuva-aineistoa
• salien konservoitavien pintojen Arno de la Cha- digitaalinen, kansio- de la Cha- Kansalliskirjasto, Virka-arkisto /
korkearesoluutioinen
doku- pelle
rakenteessa
pelle
TILAn Hankearkisto /
mentointi
• UV-valossa tehty korkearesoluutiokuvaus
• työmaan dokumentointikuvaus Okulus:
Kati
Winterhalter
/
Matias Mäenpää
• konservointiurakoista syntynyt OSK
Kollaasi,
kuvamateriaali
OSK
Rotunda,
kuustie&sorri, tmi
Oksanen
• työmaan aikana kerättyjä frag- kuustie&sorri,
mentteja puretuista rakenteista Ukri Oy, NCC
ym.
• konservointiurakoiden aikana
kerättyjä fragmentteja ja dokumentointiasiakirjoja

digitaalinen, kansio- Okulus/KW
rakenteessa
digitaalinen kansio- Okulus/KW
rakenteessa
rakennusosia, mate- kuustie&riaali/pintanäytteitä sorri, NCC
ja suuria dokumentointiin
käytettyjä
valokuvatulosteita ja
muita papereita

Museovirastoon toimitettu konservoinnin
näytteet ja dokumentit;
rakennuksen ullakoille (kupoli, Rotunda ja
päärakennus) ja kellariin (koillinen nurkka)
kerätty purettuja kappaleita
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TILO JEN, VAIHEIDEN JA R AKENNUSOSIEN NI M ET
Tilojen numeroinnissa käytettiin edelleen Arkkitehtitoimisto

Suurien salien nimityksissä on ollut vaihtelua eri aikoina, ohei-

LPR:n 1990-luvun lopulla laatimaa tilanumerointia, jossa Enge-

seenpohjapiirustuksiin on kirjattu vakiintuneita nimityksiä.

lin päärakennuksen tilojen numerot alkavat R-kirjaimella.

Unioninkadun puoleisista, pienemmistä huonetiloista käytet-

Työmaan aikana tilojen ja rakennusosien nimet saivat osittain

tiin lyhyesti nimitystä ”Engelin huoneet”, tai täsmällisemmin

käyttäjän nimityksistä poikkeavan nimistön, yksiselitteisyyden

eteistilat (eteisaulan ja palautusaula), kirjastonhoitajan tilat

ja helppouden takia.

(sihteerin huone ja ylikirjastonhoitajan huone) sekä Monrepos-huoneet (Monrepos-sali ja Monrepos-huone).

VAATEAULA

WC

NÄYTTELYITLAT
AGRICOLA

PUKUHUONE M

NÄYTTELYTILAT

PUKUHUONE N

ROTUNDAN KAHVILA

R119
PALAUTUSAULA
R118
ETEISAULA

R123
POHJOISSALI
= tutkijasali
= mikrofilmisali

10

R122
PÄÄPORRAS
(C)

R116
KUPOLISALI
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R115
ETELÄSALI
= yleinen
lukusali

Kirjaston keskeisiin peruskorjausvaiheisiin viitataan raportissa

1833-40		

suunnitteluajankohta, C. L. Engel

moneen kertaan. Näistä vaiheista käytetään lyhyyden vuoksi

1837 - 1845

rakennusvaihe, C. L. Engel, Jean Wik

yleensä valmistumisajankohtaa tai niihin viitataan suunnitte-

1879-81 		

peruskorjaus, Frans A. Sjöström

lijan nimellä.

1904-07		

laajennus, Rotunda, Gustaf Nyström

1954-57		

peruskorjaus, Aarne Ervi

1977-1985

peruskorjaus, Olof Hansson

1998-2000

peruskorjaus, Rotunda, Ola Laiho / LPR

R313
PÄÄPORRAS (C)

R315
YLIKIRJASTONHOITAJAN
HUONE
R314
SIHTEERIN
HUONE

R317
POHJOISSALI

R316
KUPOLISALI

R318
ETELÄSALI

R513
PÄÄPORRAS (C)

R515
MONREPOSHUONE
R514
MONREPOSSALI

YLÄOSA
POHJOISSALI

YLÄOSA
KUPOLISALI

YLÄOSA
ETELÄSALI
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1.3

Hankkeen valmistelu 			
ja rahoitus

PERUSKOR JAUKSESTA PERUSKOR JAUKSEEN
Kansalliskirjaston päärakennuksessa suuria peruskorjauksia on
tehty 1880-luvun alussa, 1950-luvulla sekä 1970-80 -lukujen
taitteessa. Kirjaston peruskorjausten väli korreloi yleisesti tyypilliseksi muodostuneeseen noin 30 vuoden käyttöikään, erityisesti ilmanvaihdon ja sähkötekniikan osalta. 2015 peruskorjauksen juuret ja lähtöasetelma juonsivat 1990-luvun lopulla
toteutetusta Fabianian ja Rotundan peruskorjauksesta, jossa oli
tehty päätös kirjaston peruskorjauksen vaiheistamisesta siten,
että päärakennuksen restaurointityö tehtäisiin omana hankkeenaan. Päärakennuksen edellisen peruskorjauksen, lähes kymmenelle vuodelle (1976 – 1985) jakaantuneen uudistavan jakson yhteydessä rakennuksen talotekniikka uusittiin jokseenkin
kattavasti, kellarissa tehtiin muutoksia, salien kattomaalauksia
kunnostettiin ja eteisen kalusteita uusittiin. Nyt valmistuneen
suuren peruskorjauksen keskeiset tavoitteet olivat pitkälti samantapaiset kuin edellisenkin korjaustyön: talotekniikan uudistaminen, asiakaspalvelun parantaminen sekä konservoiva
pintojen läpikäynti. Suhteellisen uutena mausteena kiinteistöjen ylläpidossa on tietotekniikan mahdollistama, jatkuvasti kehittyvä, automatisoitu tai digitaalisesti ohjattu toiminnallisuus,
erityisesti valaistuksen, käyttöseurannan, kulunvalvonnan, turvallisuuden ja olosuhteiden osalta. Näihin järjestelmiin, ohjelmiin ja laitteisiin liittyy myös jatkuva uudistaminen ja ylläpito.
Tämä uudehko osa-alue nivoutui elimelliseksi osaksi kokonaisuuden suunnittelua.

HANKKEEN R A JAUS
Peruskorjaushanke rajattiin käsittämään lähinnä nk. Engelin
osa, eli vanha kirjastorakennus. Rotundassa, joka oli läpikäynyt peruskorjauksen vuosien 1998 - 2000 aikana, varauduttiin
tekemään muutostöitä vain kellarikerroksessa ja 1. kerroksessa.
Tosin talotekniikan tarpeiden epäiltiin ulottuvan myös Rotundan muihin kerroksiin ja välillisesti myös ikkunarakenteisiin.
Suunnitteluohjelmassa 27.5.2011 (Indepro / Antero Hönö)
peruskorjattavan rakennusosan kokonaispinta-alaksi laskettiin
Elokuu 2013, kirjahyllyt ovat tyhjät, vanha neulahuopamatto kuprulla ja
pylväiden tyvet tahraiset.
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6600 brm2. Lisäksi hankkeeseen sisällytettiin kirjaston terassimaiset piha-alueet sekä valurauta-aidat luonnonkivisine perusmuureineen. Päärakennuksen julkisivujen vaiheittainen
kunnostus toteutettiin erillishankkeena vuosien 2010 ja 2012
välillä. Rotundan julkisivujen kunnostus toteutui osana peruskorjausurakkaa kesällä 2014.
Suunnitteluohjelmassa tavoitteeksi kirjattiin Rotundan pitäminen kirjastokäytössä koko työmaan ajan. Tästä tavoitteesta jouduttiin kuitenkin luopumaan suunnittelun edetessä.

HANKKEEN K ÄYNNIST YM INEN
Nyt toteutuneen, uusimman peruskorjauksen valmistelu käynnistyi vuoden 2010 loppupuolella käyttäjän ja viranomaisten
kanssa käydyillä keskusteluilla. 23.12.2010 HILMA-palveluun
jätettiin ilmoitus hankkeen suunnittelun käynnistämisestä.
Hankkeesta kiinnostuneita pyydettiin ilmoittautumaan neuvottelumenettelyyn arkkitehtisuunnittelijan kokoaman valmiin
suunnitteluryhmän kanssa. Kilpailuun ilmoittautui kymmenen
ryhmää, joista kolme valittiin jatkoneuvotteluihin. Ryhmään
tuli valintavaiheessa esittää tavanomaiset erikoissuunnittelijat (rakenne-, LVI- sekä sähkösuunnittelija). Lisäksi arkkitehtisuunnittelusta vastaavan toimiston tuli esittää asiantuntijat
konservointi-, sisustus-, akustiikka- ja pihasuunnitteluun oman
toimiston väestä tai alikonsultilta. Yliarkkitehti Eija Vuori totesi
menettelystä seuraavaa: ”Valintaprosessin laatukriteerejä olivat
mm. tarjottavat resurssit, avainhenkilöiden kokemus vastaavista
hankkeista (arvorakennusten korjaus, korjauskohteet yleensä,
kirjastorakennukset) ja tietomallinnus. Pääsuunnittelijan referenssit painoivat enemmän kuin varahenkilön. Ryhmät arvioitiin
ja pisteytettiin suunnittelualoittain.” Suunnittelun jo käynnistyttyä suunnitteluryhmään kytkettiin myös palotekninen asiantuntija sekä AV-suunnittelusta vastaava taho. Pohjarakennesuunnittelu kytkettiin rakennesuunnittelun alikonsultiksi.
Suunnitteluohjelmassa tuotiin esiin vaihtoehtoisten ratkaisumallien tutkiminen hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheessa.
Erityisesti selvitettiin hissien ja esteettömien reittien toteuttamisvaihtoehtoja sekä kellarin toimintojen uudelleenjärjestelyä.

Tunnelmia elokuussa 2013, kupolisalista kohti eteläsalia.
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1.4

Hankkeen osapuolet

aikaan. Kirjasto on elävä esimerkki julkaisutoiminnan ja ihmisten
ilmaisutapojen monisatavuotisesta muutoksesta. Satoja vuosia

KANSALLISKIRJASTO KÄYTTÄJÄNÄ KANSALLISKIRJASTOSSA

vanhojen käsikirjoitusten rinnalla asiakkaat tutkivat kolmannen

Kansalliskirjasto on Helsingin yliopiston erillislaitos ja se jat-

ajankohtainen tieteellinen tutkimuskirjallisuus tukee tiedeyhtei-

kaa yliopiston pääkirjastosta vuonna 2006 eriytettyä tehtävää

sön tavoitteita. Kokoelmatarjonta, lukusalit ja tutkijatilat mah-

kansallisen julkaisuperinnön tallettamisesta, ylläpidosta ja saa-

dollistavat yksittäisten tutkijoiden ja tutkijaryhmien keskittyneen

tavuudesta. Keskeinen osa toimintaa liittyy kansallisen kirjas-

työskentelyn. Laadukas tutkimusympäristö lisää tieteen inno-

totoimen kehittämiseen ja kansallisen tutkimuskentän palve-

vaatioita ja tehokkuutta. Tutkimuksen ja opetuksen pienryhmiä

lemiseen. Kansalliskirjasto on kirjastokorttelissa vuokralaisena.

ja kirjastovierailijoita varten kirjastossa on muunneltava, nyky-

Kansalliskirjaston puolelta peruskorjaushankkeen ohjauksesta

aikainen multimediatila opastuksiin ja ryhmätyöskentelyyn. Eri

vastasi kehitysjohtaja Dorrit Gustafsson. Hankkeen alkaessa

puolilla rakennusta – mutta erityisesti Kupolisalissa ja Monre-

kirjastokäyttäjän ja kirjastorakennuksen välinen suhde määri-

pos-salissa - on audiovisuaalisia välineitä näyttelyitä ja kokoel-

teltiin seuraavasti.

maesittelyjä varten.

VISIO

Kirjasto on Suomen merkittävimpiä kulttuurirakennuksia. Se

Kansalliskirjasto on digitaalisessa ympäristössä toimiva huma-

esittelee eurooppalaista kirja- ja oppihistoriaa ja luo ulkomaisille

nistinen tietokeskus ja perinteikäs, inspiroiva kulttuurinen tila.

vieraille Suomi-kuvaa. C. L. Engel suunnitteli rakennuksen kirjas-

Tieteellisenä tutkimuskirjastona se tarjoaa tutkijoille ajanmu-

toksi oman aikakautensa ihanteiden mukaisesti. Korjaustöiden

kaiset työskentelyolosuhteet elävässä ja helppokäyttöisessä

jälkeen rakennus kunnioittaa alkuperäistä henkeä ja mahdollis-

kirjastorakennuksessa sen historiaa kunnioittaen. Laajojen pai-

taa 2010-luvun kirjasto- ja tietopalvelut.

vuosituhannen julkaisutuotantoa. Asiantuntemuksella valittu

nettujen kokoelmien lisäksi kirjasto tarjoaa portin monipuolisiin elektronisiin aineistoihin. Kirjaston mediateekissa tutkijat ja suuri yleisö voivat tutustua Kansallisen äänitearkiston ja
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Kansallisen audiovisuaalisen arkiston elektronisiin palveluihin.

Vuonna 2005 kirjastokiinteistön omistus siirtyi Senaatti-kiinteis-

Elektroniset vapaakappaleet ja kirjaston digitaaliset kokoelmat

töiltä Helsingin yliopiston rahastoille (HYR), joka vuokraa kiin-

tarjoavat asiakkaille kurkistuskulman menneeseen ja nykyiseen

teistöä Kansalliskirjastolle. Yliopiston Sijoitustoimikunta käsitte-
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lee HYR:n investointiohjelman ja yliopiston hallitus vahvistaa
sen. Tila- ja kiinteistökeskus on investointiohjelman toimeenpanon suunnittelija ja toteuttaja.

HELSINGIN YLIOPISTON TIL A- JA KIINTEISTÖKESKUS
(TIL A )
Kirjaston peruskorjauksen tilaajana toimivat Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus rakennuttajan ominaisuudessa ja
Kansalliskirjasto käyttäjän ominaisuudessa. Hankkeen ohjaus
oli pääsääntöisesti kiinteistöjohtaja Teppo Salmikiven (TILA) ja
yliarkkitehti Eija Vuoren (TILA) käsissä. Hankkeen jälkeen Eija
Vuori totesi yliopiston rakennuttamisen periaatteista: ”Hyvään
lopputulokseen päästään, kun rakennuksia peruskorjataan niiden ominaislaatu huomioon ottaen. Myös uudet rakennukset
suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne edustavat tämän päi-

Helsingin Rakennusvalvontaviraston aloituskokous 19.12.2014. Pöydän ympärillä
Petteri Kronqvist, Niko Lipponen, Eija Vuori, Antero Hönö, Pekka Lehtinen, (Pauno
Narjus), Aimo Nousiainen, Timo Valpola, Pentti Aho sekä Matti Huotarinen.

vän hyvää rakentamista ja arkkitehtuuria. Yliopisto on pitkään
tehnyt yhteistyötä museoviraston kanssa; linjauksista ja tulevista
hankkeista keskustellaan vuosittaisissa yhteistyöpalavereissa.”
Ulkopuolisena rakennuttajakonsulttina toimi Indepro Oy:n
rakennusinsinööri Antero Hönö, alkuvaiheessa hankkeeseen
osallistui myös tekniikan tohtori Matti Kruus (Indepro). Allekirjoittaneen tehtävä konservointikoordinaattorina toteutui Indepron alikonsulttina.

VIR ANOM AISVALVONTA
Kansalliskirjaston ainutlaatuisesta rakennus- ja kulttuurihistoriallisesta arvosta sekä rakennusta koskevista suojelupäätöksistä
johtuen Museoviraston rooli hankkeessa muodostui verraten
mittavaksi. Virasto osallistui hankkeeseen rakennussuojelun
ja restauroinnin asiantuntijana ja suojelun toteutumista val-

Kupolisalin kapiteelin konservointimallin katselmus 7.11.2013. Vasemmalta Ville
Lukkarinen, Pauno Narjus, Tiitta Itkonen ja konservattori Hanna Rotonen, edessä
Ulla Setälä ja Pentti Pietarila.

vovana valtion viranomaisena. Suunnitteluvaiheesta lähtien
viranomaisvalvonnan keskeisenä menetelmänä hankkeessa
oli kaikkia osapuolia tyydyttävien periaatteiden ja niihin pohjautuneiden suunnitteluratkaisujen tavoittelu yhteistyössä. Kuvaavaa prosessille onkin, että Museoviraston arkkitehti Pekka
Lehtinen oli läsnä lähes kaikissa suunnittelukokouksissa (19
kokousta välillä 28.9.2011 – 28.11.2013) ja osallistui työmaan
aikana säännöllisesti torstaikierroille. Myös konservaattori Ulla
Setälä osallistui alkuvaiheen suunnittelukokouksiin aktiivisesti
ja vaikutti työmaan aikana konservointiratkaisujen tekemiseen
viikoittaisten konservointikiertojen yhteydessä. Etäämpää Kansalliskirjaston hanketta seurasi ja ohjasi Museoviraston laajempi
asiantuntijajoukkue, johon kuuluivat edellä mainittujen lisäksi
Jarkko Sinisalo, Elisa Heikkilä sekä alkuvaiheessa Sirkkaliisa Jetsonen.
Eteläräystäällä pohditaan räystään tuulettuvaa ratkaisua. Vasemmalta Pentti Pietarila, Veikko Nupponen, Pekka Lehtinen ja Matti Huotarinen.
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Rakennuslupahakemus jätettiin 30.5.2013 ja lupa myönnet-

PRO JEKTIN JOHTOUR AKOITSI JA

tiin 8.10.2013. Rakennuslupaprosessin yhteydessä Rakennusvalvontaviraston Kaupunkikuvaneuvottelukunta otti kan-

Hanke päätettiin toteuttaa tavoitehintaisena projektinjohtou-

taa hankkeen tavoitteisiin ja esitettyyn suunnitteluratkaisuun.

rakkana. Urakkamuodossa pääurakoitsijan tehtävänä on hank-

Rakennusaikaisten toimenpiteiden muutoslupa myönnettiin

keen edetessä ja ratkaisujen täsmentyessä löytää osakokonai-

28.10.2015. Rotundan julkisivujen kunnostuksen toimenpi-

suuksille oikeat toteutustavat ja niille oikeat hinnat ja tekijät.

delupahakemus jätettiin 18.6.2014 ja työ saatiin käynnistää

Restaurointikohteessa projektinjohtourakointi oli luonteva

suunnitelman perusteella. Kaupunkikuvaneuvottelukunta vie-

koska työmaaorganisaation joustavuus mahdollisti myös tutki-

raili työmaalla tarkastelemassa värimalleja. Lupa käytännössä

muksen ja askel askeleelta etenemisen. Toisaalta oli huomioita-

vahvistettiin vasta työn jo valmistuttua, lopullisten värien mu-

va, että aikataulu- ja kustannusvarauksiin oli laskettava joustoa

kaisesti 2.2.2016. Rakennusteknisten töiden valvonnasta vas-

runsaiden katselmusten takia.

tasi ensin Aimo Nousiainen ja sitten Kirsi Rontu. Hyväksytty
loppukatselmus suoritettiin kirjastossa 29.10.2015.

Pääurakoitsijaksi valittiin NCC rakennus Oy. Vastaavana mestarina toimi Matti Huotarinen, työpäällikkönä Guy Eklund ja

SUUNNITTELURYH M Ä
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projektikoordinaattorina Timo Valpola. Pääurakoitsija laskutti omasta toiminnastaan toteutuneiden tuntien ja kulujen

Pääsuunnittelusta vastannut turkulainen arkkitehtitoimisto

mukaisesti ja hankkeen valmistuessa urakoitsijalle maksettiin

LPR-arkkitehdit Oy arkkitehti Pauno Narjuksen johdolla kokosi

kiinteä palkkio. Projektinjohtourakan aloituskokous pidettiin

suunnitteluryhmän jo suunnittelu-urakan neuvottelumenet-

23.8.2013 alustavasti urakoitsijaksi valitun NCC Rakennus

telyä varten. Sama toimisto oli vastannut vuosien 1995-2001

Oy:n kanssa. Tällöin jouduttiin toteamaan, että hankkeen alus-

aikana toteutetusta Fabianian ja Rotundan peruskorjauksesta,

tava kustannusarvio ylitti budjetin, joten NCC:tä pyydettiin

arkkitehti Ola Laihon johdolla. Suunnittelutehtävän ohjautumi-

laatimaan täsmentävä kustannusarvio, jonka perusteella tehtäi-

nen jälleen LPR:lle ei ollut lähtökohta, vaan neuvottelumenet-

siin lopullinen päätös hankkeen käynnistämisestä ja sisällöstä.

telyyn ilmoittautuneista suunnitteluryhmistä valittiin kokonais-

Tämän raportin lopussa on luettelo hankkeen muista urakoit-

taloudellisesti parhaaksi arvioitu työryhmä.

sijoista (Liite 3).
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Arkkitehtisuunnittelu: LPR-arkkitehdit Oy
Pääsuunnittelu

Pauno Narjus

Projekti- ja työmaa-arkkitehti

Tiitta Itkonen

Projekti- ja työmaa-arkkitehti

Hannu Tenho

Projektiarkkitehti

Richard Alaskewicz

Kalustesuunnittelu

Philip Kronqvist

Sisustussuunnittelu

Assi Sandelin

Rakennesuunnittelu: Ideastructura Oy
Vastaava rakennesuunnittelija

Pentti Aho

Rakennesuunnittelija

Veikko Nupponen

Erikoisasiantuntija

Jukka Huttunen

Pekka Lehtinen, Pentti Pietarila ja Ola Kukkasniemi (Wooden Oy).

Konservointisuunnittelu:Tmi Petapi
Konservoinnin asiantuntija

Pentti Pietarila

LVIA-suunnittelu: Ins. tsto Leo Maaskola Oy
Vastaava LVIA - suunnittelija

Henrik Finne

Ilmanvaihtosuunnittelu

Niko Lipponen

Rakennusautomaatiosuunnittelu

Asko Saarinen

Sähkösuunnittelu: Ins. tsto Olof Granlund Oy
Vastaava sähkösuunnittelija

Topi Volama

Projektipäällikkö

Matti Alakylmänen

Varahenkilö

Sanna Forsman

AV – järjestelmät

Arttu Harjula

Tele- ja turvajärjestelmät

Markku Leskinen

Laadunvarmistaja

Matti Urjo

Pentti Aho ja Anni Hassi ( Ukri Oy).

Geo-suunnittelu: Sito Oy (ensin Fundatec)
Vastaava pohjarakennesuunnittelija

Petteri Kronqvist

Erikoisasiantuntija

Aku Varsamäki

Pihasuunnittelu: Maisemasuunnittelu Hemgård
Maisema-arkkitehti

Gretel Hemgård

Akustiikkasuunnittelu: Akukon Oy
Akustikko

Henrik Möller

Palokonsultti: L2 Paloturvallisuus Oy
Palokonsultti

Niko Kauranen

Turvallisuusasiantuntija

Timo Hakokorpi

Rakennushistorian asiantuntemus Okulus Oy
Tutkija

Kati Winterhalter

Valvonta
Rakennustekniset työt

Timo Mustonen

Sähkötyöt

Timo Meskanen

LVIA-työt

Pertti Tonteri

Konservointityöt

Kati Winterhalter

Vasemmalla sivulla kupolisalin valaistusratkaisujen pohdintaa. Vasemmalta Timo Valpola (NCC), Matti Huotarinen (NCC), Petteri Heinänen
(NCC), Tiitta Itkonen (LPR), Pauno Narjus (LPR) sekä Antero Hönö (Indepro).

Matti Huotarinen, Timo Mustonen, Pekka Lehtinen ja Pauno Narjus.

Pentti Aho ja Hannu Tenho.
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1.5

Peruskorjauksen lähtökohdat

HANKKEEN TAVOITTEET K ÄY TTÄ JÄN JA R AKENNUTTA JAN NÄKÖKUL M ASTA

Suunnitteluohjelmassa hankkeen tavoitteista todettiin seuraa-

Esteettömyyden parantaminen

vasti: ”Pääperiaatteena on parantaa rakennuksen käytettävyyttä

•

lella kellarista Monrepos-saliiin

ja teknisiä ominaisuuksia siten, että sen rakennushistoriallinen
arvo säilyy eikä rakennukseen väkisin lisätä siihen sopimatonta

•

esteettömän sisäänkäynnin ratkaiseminen aiempaa paremmin

tekniikkaa.”
Hankkeen tavoitteiden määrittelemiseksi käyttäjä laati syksyllä

hissiyhteyksien tutkiminen Engelin päärakennuksen puo-

Käyttöturvallisuuden parantaminen

2010 kehitysvisioon pohjautuvan, suunnittelua ohjaavan asia-

•

paloturvallisuuden parantaminen

kirjan, jossa yleisesti kuvailtiin kirjastorakennuksen tulevaisuu-

•

kuulutusjärjestelmä myös Engelin puolelle

den tarpeita. Tästä koostettiin suunnitteluohjelmaa varten kes-

•

kulunvalvonnan ja aineiston turvallisuuden tehostaminen
uusin turvaportein ja eteisaulassa kulun hidastein, turva-

keiset tavoitteet tiivistetysti.

kameroin
Talotekniikka ja olosuhteet
•

talotekniikan kattava uusiminen

Käytettävyyden parantaminen

•

parannusta toivottiin erityisesti ilmanvaihtoon ja lämpö-

•

uuden teknologian tuominen kirjastotoimen käyttöön;

tilan ja ilmankosteuden hallitsemiseen Engelin puolella,

sähköisen aineistotilauksen tarpeet ja palautusautomaatti

mutta myös Rotundassa

(eteistilojen yhteyteen)
•

Rotundan asiakaspalvelupisteen keventäminen

•

eteis-, wc- ja naulakkotilojen parantaminen

2013
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•

pitkäaikaisesti kirjastossa toimivien tutkijoiden palvelemi-

3. Rakennusten sisätilat tulee säilyttää. Muutokset ovat mah-

nen

dollisia ja ne tulee toteuttaa sisätilojen historiallisia ja arkkiteh-

•

kirjaston turistivierailujen huomioiminen ratkaisuissa; ku-

tonisia ominaispiirteitä vaalien. (Päärakennuksen ja) kirjasto-

polisali on osa näyttelytoimintaa

rakennuksen salitilojen ja muiden päätilojen suojeluun tulee

•

kupolisalin käyttö yleisötilaisuuksia ja näyttelytoimintaa

kiinnittää erityistä huomiota.

varten edellyttää kehittynyttä AV- ja datatekniikkaa

4. Rakennusten korjauksissa ja muutoksissa on kuultava Museo-

eteläsali on tutkijoiden ja muiden asiakkaiden käytössä

virastoa. Virasto voi myöntää vähäisiä poikkeamia suojelumää-

oleva lukusali; 8 kpl nimettyjä pitkäaikaisia tutkijapaikko-

räyksistä.

•

ja, 64 kpl lyhytaikaisia lukupaikkoja; datayhteydet tutki•

•
•

joille

Voimassa olevassa asemakaavassa kirjastorakennuksen suojelu

pohjoissali tarjoaa kirjaston verkkoarkiston aineistoa tut-

on osoitettu merkinnöillä sr (suojeltava rakennus) ja sk (valtion

kijoille; palvelu edellyttää laajan laitteistovalikoiman ja

omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten

hyvät datayhteydet

suojelusta annetun asetuksen mukaan suojeltava rakennus).

Monrepos-salin käytön kehittäminen: tutkija- ja asiakasti-

Lisäksi terassialueita kiertävä aita on suojeltu, samoin muisto-

lana ja ryhmien käytössä

merkit (Aleksanteri I:n rintakuva jalustoineen) ja lisäksi puut on

kellarikerroksen näyttelytilojen olosuhteiden parantami-

suojeltu merkinnällä sp (suojeltava tai istutettava puurivi).

nen

HANKKEEN NI M E Ä M INEN

ARVOR AKENNUSTA YLL ÄPITÄVÄ KOR JAUST YÖ

Hankkeessa käytetty käsitteistö ja sen täsmällisyys on osa ra-

Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus ja sen historialli-

kennussuojelullista näkökulmaa. Ensimmäisissä suunnittelu-

set edeltäjät on vastannut laajan ja arvokkaan kiinteistökannan

kokouksissa hankkeen nimestä keskusteltiin periaatetasolla ja

rakennuttamisesta ja ylläpitämisestä aina 1820-luvulta alkaen.

esillä oli vaihtoehtoina Kansalliskirjaston peruskorjaus, Kansal-

Pitkäjänteinen kiinteistönhoito perustuu säännölliseen huol-

liskirjaston restaurointi ja Kansalliskirjaston konservointi. Kes-

totyöhön, ja Kansalliskirjaston kohdalla katsottiin, että raken-

kustelun jälkeen rakennuttaja päätyi kannattamaan selkeää

nus edellytti kattavaa läpikäyntiä edellisen, 1980-luvun alussa

nimeä: Kansalliskirjaston peruskorjaus. Konservointi koettiin

valmistuneen peruskorjauksen jälkeen. Yliopisto on kiinteis-

merkitykseltään liian suppeaksi ja liian huonosti tunnetuksi.

tönomistajana tänä päivänä poikkeuksellinen, koska vanhalla

Restaurointi-sanan käytöstä todettiin, että urakkahinnoilla on

rakennuskannalla nähdään olevan taloudellisesta voitontavoit-

taipumus olla korkeampia, mikäli hankkeen nimessä käytetään

telusta itsenäinen, kulttuurinen itseisarvo.

sanaa restaurointi peruskorjauksen sijaan.
Hankkeen sisällä termi konservointi tuli tarkoittamaan käy-

R AKENNUSSUO JELU
Kirjastorakennus

suojeltiin

tännössä niitä urakkakokonaisuuksia, joissa pääasiallisena
päätöksellä

suorittajana oli konservaattori. Museovirasto pyrki hankkeen

18.9.1980 valtion omistamien rakennusten suojelusta anne-

valtioneuvoston

aikana vakiinnuttamaan termin rakennuskonservointi käyt-

tun asetuksen (278/1965, sittemmin 480/1985) nojalla. Päätös

töä tarkoittamaan kaikkia niitä laajojakin toimenpiteitä, joilla

kohdentui koko rakennukseen eikä siihen sisältynyt erityisiä

rakennuksen arvojen säilymistä edistetään, kuten esimerkiksi

suojelumääräyksiä. Valtio luovutti 14.12.2005 yliopiston pää-

perustusten tukemista, olosuhteiden parempaa hallittavuutta ja

rakennuksen, kirjastorakennuksen ja Fabiania-rakennuksen

seurantaa sekä holvirakenteiden korjaamista.

Helsingin yliopiston rahastojen omistukseen. Tämän vuoksi
ympäristöministeriö vahvisti 25.1.2008 näille kolmelle vuonna
1980 asetuksella suojellulle rakennukselle yhteisesti seuraavat,
vuoden 1980 suojelupäätöstä täydentävät, silloisen rakennussuojelulain (60/1985) mukaiset suojelumääräykset:
1. Rakennuksia piha-alueineen tulee käyttää ja hoitaa siten, että
niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.
2. Rakennusten ulkoarkkitehtuuri tulee säilyttää.
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SUO JELUM Ä ÄR ÄYSTEN TULKINTA JA 			
R AKENNUSSUO JELUN OH JAUS PROSESSIN AIK ANA
Vuonna 2008 vahvistetut suojelumääräykset ovat selkeät mutta
lyhytsanaiset ja niiden tulkinta edellytti erityisesti suunnitteluprosessin alkuvaiheessa rakennussuojeluviranomaisten kanssa
käytyjä keskusteluja. Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa
Jarkko Sinisalo toi painokkaasti esiin, että suojelumääräykset
eivät kiellä muutoksia, mutta niiden toteuttamisen tavasta tulee
käydä keskustelut suojeluviranomaisen kanssa.
Hankkeen aikana määräyksille saatiin konkreettisia tulkintoja.
Sellaisia muutoksia, jotka liittyivät suoraan kirjaston toimintaan
ja käyttäjän tarpeisiin pidettiin perusteltuina ja niille pyrittiin
löytämään laadukkaat, omaa estetiikkaa noudattavat, mutta
alkuperäiselle arkkitehtuurille alisteiset ratkaisut. Puhtaasti esteettisiin tai arkkitehtonisiin muutosehdotuksiin suhtauduttiin
varauksella ja jopa kielteisesti. Rakennuksen historiallista kerroksellisuutta pidettiin vaalittavana arvona, kun taas arkkitehtonisen alkuperäisyyden perusteella tehtävät muutokset eivät
saaneet kannatusta.
Eteisaulan 1980-luvun väriasu oli lähtökohtaisesti vaalittava tilanne, mutta suunnitteluprosessin yhteydessä päädyttiiin pyrkimään 1880-luvun väriasun tarjoamaan esikuvaan. 2013
Kupolisalin käyttö ensisijaisesti kirjastosalina haluttiin turvata. Jatkuva näyttelytoiminta
siirrettiin kellarin tiloihin ja kaikkea kiinteää kalustusta pyrittiin välttämään. 2011

Ensimmäisen suunnittelukokouksen jälkeen pääsuunnittelija
laati tila- ja rakennusosakohtaisen esityksen peruskorjauksen
restaurointitavoitteista (alustava laadittu 12.12.2011) ja esitteli hanketta museoviranomaisille 21.12.2011. Tämän jälkeen
virastossa käytiin läpi vielä yhteinen periaatekeskustelu, jonka tuloksena laadittiin muistiomuotoinen ohjeistus ”Kansalliskirjaston rakennussuojelu korjaushankkeessa” (liitteenä 1).
Muistiossa pääsuunnittelijan roolia korostettiin ja edellytettiin
että pääsuunnittelija esittää hankkeen restaurointiperiaatteet
Museoviraston hyväksyttäviksi ja sen jälkeen suunnitteluratkaisuja arvioidaan periaatteiden kautta. Toisaalta muistiossa tuotiin esiin kaksi keskeistä suojelullista lähtökohtaa. Ensinnäkin
rakennus on suojelun kohteena kokonaisuudessaan, kaikkine
ajallisine kerrostumineen. Aiempien muutosten poistaminen
tai palauttaminen ”aiempaan asuun” ei kuulu suojelun tavoitteisiin. Toisaalta todettiin, että peruskorjauksen ratkaisujen
tulee olla pitkäjänteisesti rakennuksen ja sen piirteiden säilymiseen tähtääviä. Tähän pitkäjänteiseen huoltoon liittyy myös
velvoite tutkia ja dokumentoida rakennusta ja koko peruskorjausprosessia. Prosessin tulee olla kauttaaltaan hallittu. Lisäksi
muistiossa esitettiin seuraavanalaisia yleisiä reunaehtoja ja toimintatapoja.
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• Toiminnalliset muutokset
Rakennuksen toiminta kirjastona turvataan. Käyttö ja toiminnan
muutokset sovitetaan rakennukseen niin ettei päätiloissa jouduta tekemään muutoksia. Kirjastokäytön, arkkitehtuurin ja kokoelmien kannalta välttämättömissä muutoksissa vaalitaan rakennukseen arkkitehtuuria, rakenteita, materiaaleja ja teoksia.
Kellaritilat ovat peruskorjauksessa ensisijaisesti päätilojen käytön ja säilymisen kannalta välttämättömien muutosten käytettävissä. Päätilojen tai rakennuksen rungon kustannuksella ei
voida tehdä muiden tilojen (kuten toimisto tai näyttelytilojen)
käytettävyyden, varustelun tms parannuksia.
• Talotekniikan korjaus
Taloteknisten järjestelmien tarve, luonne, mitoitus ja toteutustapa sovitetaan arkkitehtuuriin ja säilyttämistavoitteeseen.
Tavoiteltavien muutosten toteutettavuus tutkitaan suojelun
tavoitteiden kannalta ja vaihtoehtoisia ratkaisutapoja harkiten
(sijoittelu, mitoitus, toteutustapa).
Asennusreittejä ei upoteta historiallisiin rakenteisiin. Asennuksiin hyödynnetään jo olemassa olevia asennusreittejä ja aiempien korjausten muutosalueita. Tarvittavat uudet järjestelmät
toteutetaan niin, että niiden tulevaisuudessa tarvitsemat huolto-, korjaus- ja uusimistoimet on toteutettavissa rakennusta vahingoittamatta.

• Korjaustarve
Ehjää ei korjata. Ehjiin kokonaisuuksiin ei kajota, eikä niitä esim.
pureta työmaan ajaksi. Säilyminen varmistetaan työmaaolosuhteiden määrätietoisella hallinnalla ja tarvittavin perusteellisin
suojauksin.
Korjattavissa olevaa ei uusita. Korjaustarve ja –tapa arvioidaan
kohteittain yksilöidysti. Korjauksessa käytetään kohteeseen kuuluvia materiaaleja ja työtapoja.
Säilyneitä historiallisia pintamateriaaleja ja –käsittelyjä ei peitetä. Ensisijaisesti sovelletaan minimitoimenpiteen periaatetta.
konservointikohteet
Konservoinnin kohteet (rakennus/ rakenne /mikä tahansa säilytettävä osakokonaisuus) eritellään restaurointitavoitteissa.
Kohteen alkuperä, ominaisuudet ja nykytila tunnetaan ja ymmärretään ennen kuin sitä koskevia suunnitteluratkaisuja tehdään. Toimenpiteet ratkaistaan kunkin osan todellisen tutkitun
tarpeen mukaisesti.
Tietoa kohteesta kootaan ja dokumentoidaan koko hankkeen
ajan (lähtötilanne, suunnittelu, toimenpiteet, korjauksen tulos,
seuranta).
Määritetään ja luodaan kohteen pysyvän säilymisen edellytykset: ylläpito- ja hoitosuunnitelma. Kussakin konservointikohteessa ja -toimenpiteessä käytetään sen vaatimuksiin erikoistunutta konservointiammattitaitoa.
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Kansalliskirjaston poikkeuksellisesta arvostuksesta kertoo sekin,
että myös Helsingin Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunta katsoi tarpeelliseksi ottaa kantaa hankkeen
tilallisiin suunnitteluratkaisuihin. KNK tutustui suunnitelmaan
L2-vaiheessa ja arkkitehti Narjus esitteli hanketta paikan päällä
6.3.2013. KNK:n lausunto maaliskuussa 2013 otti kantaa mm.
kellaritilojen laajaan uudelleenjärjestelyyn ja palautusaulaan
suunniteltuun hissiin. 28.5.2013 päivätyissä lupasuunnitelmissa hissi onkin jäänyt kokonaan pois ja kellarin louhintatoimenpiteitä on vähennetty lähes puoleen. Lisäksi korostettiin
kupolisalin luonnetta ennen kaikkea kirjastosalina, ei kokoontumistilana ja muistutettiin, että rakennus on suojeltu kaikkine
ajallisine kerrostumineen.
KNK:n lausunnossa todettiin myös: ”Neuvottelukunta pahoittelee, ettei Museovirasto ole vielä virallisesti lausunut hankkeesta
ja kiirehtii lausunnon saamista.” Museoviraston arkkitehti Pekka Lehtisen läsnäolo suunnittelukokouksissa mahdollisti sen,
että Museoviraston ensimmäinen varsinainen lausunto kirjoitettiin vasta rakennuslupasuunnitelmista. Prosessista voi todeta, että Lehtisen osallistuminen kokouksiin toisaalta vauhditti
suunnittelun etenemistä ja johdatteli periaatteita kohti rakennussuojelullisesti harkittuja suuntia. Toisaalta joissain tilanteissa
viranomaisen läsnäolo suunnittelussa vähensi ratkaisujen läpitutkimista, sillä suunnitteluratkaisua ei välttämättä tarvinnut
enää ”myydä” kenellekään erikseen. Museoviraston tehtävä
hankkeessa oli nimenomaan suojelutavoitteiden tulkinta. Sellaisetkin ratkaisut, joita Museovirasto ei lähtökohtaisesti ollut
halukas kannattamaan, oli hyväksytettävä suojeluvastuun kantavalla viranomaisella. Rakennuslupaa varten laaditun Museoviraston lausunnon keskeinen sisältö koostuu seuraavista
aiheista (Liite 2):
Yleiset ohjeet
•

ohjeet ja kehotukset koskien hankkeen esikuvallisuutta,
työmaan ja sen olosuhteiden tarkkaa suunnittelua, suunnittelun ja valvonnan välistä tiivistä yhteistyötä, konservointikokonaisuuksien mallitöitä ja toteutuksia,

•

hankkeen dokumentointia ja viranomaisvalvonnan käytäntöjä koskevat ohjeet

Hankkeen laajat tavoitteet
•
Keskikesän lämmin valo 2013. Kupolisalin asu on pääsääntöisesti Sjöströmin vuoden
1880 muutostöiden mukainen. Vain 1950-luvun mahonkipintaiset radiaattorisuojat, lapinmarmorilattia sekä basisten valkoisina loistavat pistorasiat ovat nuorempia
kerrostumia.

etusijalla ovat salien säilyminen kirjastokäytössä ja sisäänkäynnin säilyminen Unioninkadulla, muutostarpeet tulee
ratkaista muiden tilojen avulla

•

kaikkien toimenpiteiden tulee tähdätä rakennuksen ja sen
historiallisten arvojen säilymisen edistämiseen: pintojen
konservointi, rakenteiden korjaus, olosuhteiden hallitseminen
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Rajoitukset ja kielteiset kannanotot
•

rakennuksen väriasu on ratkaistu aiemmissa muutosvaiheissa; siihen ei ole tarvetta nyt puuttua

•

kupolisalin käyttö monitoimitilana ei ole toivottava

•

pysyvät uudet rakenteet kupolisalissa minimiin

•

näyttelyvitriinit kirjahyllyissä eivät ole toivottuja

Ohjaavat kommentit
•

talotekniikka pyritään ratkaisemaan entisiä reittejä hyödyntäen

•

pääsisäänkäyntiä ei saada esteettömäksi, sisäpihan reitti
on perusteltu

•

muutokset, joiden etenemisessä oltava todella harkitsevia:
naulakkotilat kellariin, perusmuurin uudet käytävälävistykset kellarissa,

•

tarkentavat suunnitelmat esiteltävä MV:lle: pyöröovi pääsisäänkäyntiin, palvelupiste eteisaulassa, palautusautomaatin detaljointi, eteisaulan tekniikkareitit, keskiakselin

Eteisaulan ja kupolisalin välisen oven vetimen yläpuolinen alue, jonka kuluneet pintakäsittelyt kertovat monen vaiheen korjauksista ja loputtomista työnnöistä. Kuinka säilytetään
ajan kulumisen tunne, kun vaurioituneita pintoja korjataan tai konservoidaan?

uudet ovet vain mikäli käyttäjällä tarve
Muita huomioita
•

päätysalien uusien lattiarakenteiden detaljointi on vaativa

•

patterit tulee tarkastaa – uusinta vain jos tarpeen

•

kirjahyllyjen kunnostustavat tarkennettava

•

olosuhteet työmaan aikana

Hankkeen edetessä näiden keskustelujen ja asiakirjojen periaatteet kulkivat mukana suunnittelutyössä, mutta varsinaista
restaurointitavoitteiden ja tehtyjen ratkaisujen analyyttistä ja
vaikutuksia arvioivaa asiakirjaa ei pääsuunnittelijan toimesta
koostettu. Konservoinnin mallitöiden käynnistyttyä loppuvuodesta 2013 perustettiin nk. konservoinnin ohjausryhmä (sittemmin restauroinnin ohjausryhmä), jonka kokousten yhteydessä periaatteista ja tavoitteista keskusteltiin. Ohjausryhmään
kuuluivat arkkitehti- ja konservointisuunnittelijat sekä käyttä-

Kupolisalin keskilehterillä, katse kohti pohjoissalia. Näkymän päätteenä 1880 avattu
kapea oviaukko, joka peruskorjauksen yhteydessä suljettiin. 2013

jän, rakennuttajan ja museoviranomaisten edustajat.
Pääsuunnittelija muokkasi eteenpäin aiemmin laadittua tavoitetekstiä, mutta tavoitteiden kirjallisessa määrittelyssä ongelmaksi muodostui yleisten tavoitteiden suhde tila- tai rakennusosakohtaisiin suunnitteluratkaisuihin. Oli selvästi havaittavissa,
että tietyillä osa-alueilla näkemykselliset suunnitteluratkaisut oli
tehty jo ennen periaatteiden linjausta tai niistä huolimatta joko
käytännöllisin, esteettisin tai intuitiivisin perustein. Ohjausryhmässä käyty, monia näkemyksiä esiin tuonut keskustelu on
kirjattu kokousmuistioihin. Kuvaavaa prosessille on esimerkiksi
”Engelin alkuperäisarkkitehtuurin palauttaminen” keskiakselin
oviaukkojen avaamisen periaatekeskustelussa. Vaikka suojelun
lähtökohdissa todettiin varsin yksiselitteisesti, että aiempaan
asuun palauttaminen ei ole rakennuksen suojelutavoitteiden

Kaikkien ratkaisujen tulee perustua tunnettuun tietoon. sorri&kuustie laati laajan
väritutkimuksen kevättalvella 2013.
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mukaista, oli nimenomaan arkkitehtuurin alkuperäisen intention palauttaminen keskeisenä argumenttina oviaukkojen
avaamiselle. Näiden periaatteellisten keskustelujen aikana
suunnittelutyö oli edennyt jo pitkälle ja kävi ilmeiseksi, että
pääsuunnittelijan ratkaisukeskeinen, konkreettinen näkökulma teki yleisiin periaatteisiin palaavan tavoitetekstin laatimisen
hänen toimestaan epäluontevaksi. Myös todettiin, että ohjausryhmässä käydyt keskustelut kuvasivat kiinnostavalla tavalla
restauroinnin laajempaa näkemystä, joten tavoitteet päädyttiin
kirjaamaan ohjausryhmän yhteistyönä. Professori Ville Lukkarinen muotoili käytyjen arvokeskustelujen keskeisen sisällön
”Kansalliskirjaston restaurointitavoitteet” -asiakirjaksi kevätkaudella 2014, josta seuraavassa ote:
”Restauroinnin tavoitteet
Kansalliskirjaston restauroinnin päätavoitteena on suojella ja
vaalia kirjastorakennuksen arkkitehtonista kokonaisuutta Carl
Ludvig Engelin alun perin suunnittelemasta tilaosuudesta liikkeelle lähtien. Tämä tarkoittaa toisaalta Engelin taiteellisen
intention ja rakennuksen alkuperäisen arkkitehtonisen integriteetin vaalimista, toisaalta jo tehtyjen korjaus- ja muutostöiden
luoman historiallisen kerroksellisuuden vaalimista. Historialliseen kerroksellisuuteen kuuluu keskeisenä osana puolessatoista
vuosisadassa syntynyt materiaalinen patina ja sitä kautta syntynyt salien oma erityinen atmosfääri. Sen on kulunut aika muovannut, ja se koetaan korvaamattomaksi arvoksi sinänsä. Näin
ollen erityistä huomiota kiinnitetäänkin kaikinpuolisen ylikunnostamisen välttämiseen.

Eteläsalin katon koealuetta varten tehty teline syyskuussa 2013.
Arja Sorri ja Pentti Pietarila tarkastelevat koepuhdistusta.

Engelin tilaosuudesta liikkeelle lähteminen tarkoittaa myös sitä,
että sekä restaurointihankkeeseen että laajempaan peruskorjaushankkeeseen kuuluvien tilojen restaurointi- ja muu toimenpidekäsittely suhteutetaan harkitusti Engelin tiloihin. Jo itse Engelin päärakennuksen tilat jakaantuvat restauroinnin kannalta
kahteen luokkaan: (1) kolmeen pääsaliin, joissa tähän mennessä tehdyt muutostyöt ovat alistuneet salien monumentaalisen
arkkitehtuurin säestäjiksi, sekä (2) Unioninkadun puoleisiin
pienempiin, arkisempiin huonetiloihin, joille eri aikoina tehdyt
muutokset ovat antaneet kullekin oman luonteensa. Näin ollen:
• Konservointitoimenpiteet ja peruskorjaus mielletään yhteisenä kokonaisuutena, johon kuuluvat kolme pääsalia,
Unioninkadun puolen tilat sekä Rotunda.
• Tiloissa tehdään muutostöitä käyttäjän tarpeista lähtien,
mutta kuitenkin Museoviraston ilmaiseman periaatteen
mukaisesti itse arkkitehtuurin vaaliminen on tässäkin etusijaista.
• Kolme pääsalia käsitetään pääkonservointikohteiksi. Niissä
periaatteena on hienovarainen konservointi ja kunnostus.
• Unioninkadun puolen tilat (ja Rotunda) ovat kohteita, joissa on tehty radikaalimpia muutoksia, joten em. konservointiratkaisu ei ole mahdollinen. Konservoinnin tavoitteet
riippuvat kunkin tilan korjaustarpeesta, kuitenkin siten, että
ne muodostavat harmonisen kokonaisuuden. Jos tilan pintakäsittelyt joudutaan joka tapauksessa uusimaan, aiempien kerrosten esiinotto ja rekonstruktio ovat mahdollisia.”
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1.6

Suunnitteluprosessi

HANKE- JA LUONNOSSUUNNITTELUVAIHEET
Arkkitehdit

LPR:n

21.3.2012.

Hankesuunnitelmaan kirjattiin peruskorjauksen

laatima

hankesuunnitelma

valmistui

lähtökohtia ja tavoitteita. Hakesuunnitelma ei sisältänyt toiminnallisia ratkaisuja tai kellarin uudelleenjärjestelyn mahdollisia
asetelmia.
L1-vaiheen luonnokset esiteltiin 27.9.2012.

Erityisen haas-

tavia kokonaisuuksia olivat eteistilojen uudelleenjärjestelyt ja
liikuntaesteisten reitit, sekä sisäänkäynnin että rakennuksen
kerroksissa liikkumisen osalta. Käyttäjän tavoitteena oli saada hissiyhteys eteistiloista sekä Monrepos-saliin että kellariin,
mutta toimivaa, rakennushistorialliset arvot huomioon ottavaa
ratkaisua ei löytynyt. Hissin vaihtoehtoisiksi sijoituspaikoiksi
tutkittiin mm. palautusaulan luoteisnurkkaa ja pääporrashuoneen kookasta keskipilaria, mikä olisi tarkoittanut tiilirakenteen
Marraskuussa 2013 arkkitehdit Tiitta Itkonen ja Pauno Narjus sekä Museoviraston
intendentti Ulla Setälä tarkastelemassa kupolisalin ja eteläsalin välisen vanhan
aukon uudelleen avaamisen tuottamaa vaikutelmaa. Tyhjentynyt kirjasto mahdollisti monenlaisten tutkimusten tekemisen suunnittelun tarpeisiin.
Käyttäjän puolelta suunnittelua ohjasi Kansalliskirjaston kehitysjohtaja Dorrit
Gustafsson. Värien ja materiaalien valintaa tehtiin vähitellen, suunnitelmien tarkentuessa. Tässä lattiamateriaalien valintaa helmikuussa 2015.

osittaista korvaamista betonirakenteella. L2-vaiheen ratkaisussa
hissiyhteys kellariin oli sijoitettu palautusaulaan, mutta Monrepos-salin hissistä oli luovuttu. Ylikirjastonhoitajan huoneen
läpäisevä hissi olisi pirstonut kolme historiallisesti arvokasta
ja tasapainoista tilaa. Lisäksi todettiin, että kahden poistumisreitin saaminen Monrepos-saliin olisi ollut hyvin hankalaa,
joten sen aktiivista kokoontumistilakäyttöä ei tule kannustaa.
L2-vaiheessa kellarissa esitettiin otettavan käyttöön pohjoissalin
itäpään alapuolinen ryömintätila (RK150) vaateaulaksi ja eteläsalin alapuoli osaksi näyttelytilaa (RK157). Suunnittelun edetessä vanhan rakennuksen eteistilat (huoneet R118 ja R119 ja
C-porras) todettiin epäsopiviksi uusien raskaiden rakennemuutosten tekemiselle ja eteistiloihin liittyvästä hissistä luovuttiin
kokonaan. Kellarien osalta päädyttiin eteläsalin itäpään alapuoli työstämään vaateaulaksi ja pohjoissalin alapuoli jättämään
toistaiseksi koskemattomaksi. Fabianian esteettömän kulkuyhteyden parantamiseksi päädyttiin muuttamaan Rotundan kahvilatilasta laskeutuva, porrasnostimella varustettu porrassyöksy
hissiyhteydeksi. Suunnittelua ohjasivat tässä vaiheessa paitsi rakennushistorialliset ja esteettömyyskysymykset, myös kirjaston
toimintaan liittyvä asiakasvirtojen ohjaus, käyttöturvallisuus ja
toiminnan logistiikka. Kokonaisuus tuli ratkaista siten, että kellarin näyttelytilassa saattoi vierailla ilman, että siirtyi kirjaston
kulunvalvonta-alueelle. Kaikkien asiakkaiden tuli lähtökohtaisesti saapua yhdestä ovesta ja sisäänkäynnin kirjaston kulunvalvonta-alueelle tuli tapahtua vahtimestarin valvomana.
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L1-vaiheen kellarin tilakaavio toukokuulta 2012, jossa lähes kaikki kellarin tilat on
esitetty käyttöönotettaviksi; hissiyhteys kellariin on ratkaistu palautusaulan kohdalle, koilliskellaria on syvennetty vaateaulaksi ja kaakkoiskellari on otettu osittain
näyttelykäyttöön. LPR-arkkitehdit 15.5.2012.

L2-vaiheen kellarisuunnitelma. 25.1.2013 LPR-arkkitehdit.
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Arkkitehtipiirustusten urakkasarja on päivätty 6.5.2013. Yllämainituista, lähinnä eteistiloihin ja kellarijärjestelyihin liittyvistä
vaihtoehdoista päädyttiin lopulta toteuttamaan mahdollisimman vähän vanhoihin rakenteisiin puuttuva, mutta toiminnalle
”riittävä” ratkaisu, sekä taloudellisista että rakennushistoriallisista syistä. Rakennuslupahakemus jätettiin 30.5.2013 ja lupa
sai lainvoiman 8.10.2013.
Tilallisesti ja toiminnallisesti peruskorjaus toteutui pitkälti lupapiirustussarjan mukaisesti. Vähäisiä teknisiä muutoksia tehtiin
talotekniikan reitteihin ja tiloihin.
POIKKEUKSIA SÄ ÄNNÖKSISTÄ
Hankkeen lupahakemuksen poikkeusluettelo kuvaa rakennuksen ominaisluonnetta. Pauno Narjuksen kokoama rakennusluvan liite 28.5.2013:
”Monrepos-sali

Salin käyttö kokoontumistilana noin 40 hengen ryhmille. Salista
on vain yksi poistumisreitti. Toisen reitin muodostaminen ei ole
mahdollista ilman rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakenteiden muuttamista. Tilan käyttötarkoitus ei muutu. Tila säilyy
esteellisenä.

Pääporrashuone (C) oli ja on edelleen ainoa reitti Monrepos-tiloihin ja ullakolle.
Se on myös pääreitti ylikirjastonhoitajan tiloihin.
Käynti eteistiloista kellariin oli aiemmin asiakaskäytössä kuljettaessa näyttelytiloihin ja wc-tiloihin. Peruskorjauksen jälkeen portaan käyttö on lisääntynyt huomattavasti, kun kaikki asiakkaat jättävät ulkovaatteet
ja mahdolliset laukut kellarin naulakkotiloihin.

Vanha pääporras ja eteisaula
Engelin osan pääporrashuone ei poistu suoraan ulos. Poistuminen ohjataan eteisaulan kautta, jossa on vahtimestarin tiski.
Infotiskin palokuorma pidetään pienenä. Aulassa on aina henkilökuntaa kirjaston aukioloaikana. Tuulikaapin ovet koostuvat
kapeasta pyöröovesta ja kahdesta n 900mm saranaovesta.
Ovirakenteet
Osastoivien ovien rakenteet ja paloluokat poikkeavat nykyisen
normiston vaatimuksista. Ovirakenteet on toteutettu rakennuksen eri rakennus- ja peruskorjausvaiheissa. Mm. 1990-luvun palo-ovissa on käytetty palolaseja, mutta profiilit eivät ole
paloprofiileja. Auki pidettävät palo-ovet pyritään täydentämään
sulkeutumaan automaattisesti.
Kapeita oviaukkoja
Osassa poistumisteitä on oviaukkoja, jonka vapaa leveys on
noin 700 mm. Pariovet ovat yleensä jaettu keskeltä, joten aktiiviovilehden aukkoleveys on myös vähemmän kuin 850 mm.
Pariovien ”vasikkalehti” varustetaan automaattisalvalla, jolloin
parioven koko leveys tulee käyttöön aktiiviovilehteä käytettäessä. Matalia oviaukkoja Kellarikerroksessa K01 on vanhoja holvirakenteita, joissa oviaukot ovat alle 2100mm korkuisia.
Esteettömyys
Osa rakennuksesta jää esteelliseksi. Alueet on näytetty
esteettömyyskaavioissa (liite 2).
Lukusalien kaiteet
Kirjastosalin parvien kaiteet eivät täytä nykyisiä kaidemääräyksiä. Vanhoissa koristelluissa puukaiteissa on ylisuuria aukkoja.
Kaidetta on hankala muuttaa rakennussuojelullisin perustein.
Ikkunoiden edessä olevien pöytien alla ei ole kaidetta lainkaan.
Näihin paikkoihin asennetaan uudet lämpöpatterit, jotka toimivat samalla kaiteina.” (Lämpöpatterit keskilehtereille eivät
toteutuneet lainkaan.)
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Lupahakemuksen kellarisuunnitelma. 28.5.2013 Pauno Narjus / LPR-arkkitehdit.

Lupahakemuksen 1. kerroksen suunnitelma. 28.5.2013 Pauno Narjus / LPR-arkkitehdit.
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SUUNNITTELUN TYÖVÄLINEET
Työmaan valmistelu käynnistyi syksyllä 2013, mutta rakennus
luovutettiin urakoitsijalle työmaaksi vasta vuodenvaihteessa.
Toteutussuunnittelu käynnistyi vasta luvan myöntämisen ja
budjetin vahvistumisen jälkeen, joten toteutussuunnittelu eteni rinnan työmaan etenemisen kanssa, koko hankkeen ajan.
Valitussa urakkamallissa haasteena on toteutussuunnittelun ja
toteutuksen oikea synkronointi. Jos suunnittelu kulkee riittävästi ja sopivasti hankkeen toteutuksen edellä, ei ”turhaa”, ennenaikaista suunnittelutyötä tehdä. Toisaalta suunnittelun tulee
ennakoida tarpeet ja urakoitsijan tulee osaltaan ohjata suunnitKonservointitöiden laajuuden kartoittamiseksi LPR laati leikkauspiirustuksiin aluerajaukset. Yllä ote AR-104-334 leikkaus 4-4 konservointi. LPR-arkkitehdit Oy.

telua kohti kulloinkin ajankohtaisia tarpeita. Keskeisenä työkaluna oli pääurakoitsijan laatimat aikataulukaaviot sekä niiden
perusteella ajantasaisina pidetyt suunnitelma- ja tietotarvelistat,
joita käytiin läpi viikoittaisten suunnittelupalaverien yhteydessä. Hankkeen päättyessä suunnitelma- ja tietotarvelistaan oli
kirjautunut yli 250 erilaista asiakokonaisuutta, joita ratkottiin
työmaan aikana. Listalla oli sekä suuria kokonaisuuksia kuten
14) reikä- ja roilo suunnitelmat, 16) hyllyjenkunnostussuunnitelmat tai 23) vesikaton uusimisen suunnitelmat, että pieniä
tarpeita kuten 31) hevoskastanjan oksien lyhentäminen, 37)
parakkien verhous tai 52) hissien väritys.
Kaikki suunnittelun piirustusaineisto laadittiin dwg-yhteensopivina tiedostoina, mutta projektipankkiin kaikki aineisto
tallennettiin myös pdf-muotoon. Jo hankkeen valmistelusta
lähtien suunnitteluun sidottiin tietomallipohjainen työskentely.
Tietomallityöskentelyä haluttiin hyödyntää erityisesti ”edullisen

Yllä varhainen, rakennuslupamateriaaliin liittyvä havainnekuva kellariin louhittavan naulakkotilan tunnelmasta. 3D-visualisointia käytettiin tarvittaessa,
illustraatioita laadittiin keskeisistä muutostöistä. 28.5.2013 LPR-arkkitehdit Oy.

suunnitteluratkaisun etsinnässä, tilojen visualisoinnissa, talotekniikan reittien etsimisessä, luonnossuunnitelmien tulostuksessa,
toteutussuunnittelussa suunnitelmapaketeittain ja lähtötietona
rakennusliikkeen työsuunnittelua varten.” Käytännössä tietomallista saatiin suurimmat hyödyt nimenomaan talotekniikan
reittien tutkimisessa, mutta myös arkkitehtisuunnittelun visualisoinnissa hyödynnettiin tietomallia jonkin verran. LVI-insinööri Niko Lipponen totesi, että 3D-malli oli ehdottoman tärkeä
työväline, erityisesti ullakon konehuoneiden ja ilmanvaihdon
uusien reittien sekä kellarin kanaalisuunnittelun mahdollistamiseksi.

TOTEUTUSSUUNNITTELU
Hankkeen toteutussuunnittelu eteni toteutuksen kanssa samanaikaisesti urakkamuodolle tyypilliseen tapaan. Kansalliskirjaston rakennuksen ainutkertaisuus ja poikkeuksellisuus tarkoitti
väistämättä hyvin yksityiskohtaista ja huolellista suunnittelua
Tietomallista tehty ote, jossa esiin on poimittu ainoastaan sähköasennusten elementit. Katselukulma sama kuin viereisen sivun kuvassa.
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– ja siis täsmällisiä suunnitteluasiakirjoja. Lukemattomien, kokouksissa ja työmaalla sovittujen pienien yksityiskohtien viemi-
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Kellarikerroksen kulkualuekaavio eri käyttäjäryhmien
toimintojen ja lukitustarpeiden hahmottamiseksi.
25.1.2013 LPR-arkkitehdit.

Tietomallista tehty ote Unionkadun puolelta, jossa näkymään on poimittu LVIS sekä
portaat paikantamisen helpottamiseksi.
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nen myös suunnitteluasiakirjoihin työllisti kaikkia suunnittelijoita
odotettua enemmän. Suunnittelun läsnäoloa työmaan aikana kuvastaa sekin, että nopeimmin etenevän jakson aikana arkkitehtitoimistolta oli työmaa-arkkitehti jatkuvasti läsnä työmaalla, ensin
arkkitehti Hannu Tenho, työmaan loppuvaiheessa arkkitehti Tiitta
Itkonen.
AIK ATAULU
Hankkeen alussa rakennusvaiheen aikatauluksi arvioitiin noin
14 kuukautta tammikuusta 2013 helmikuuhun 2014. Aikataulu viivästyi kaikissa vaiheissa hiukan. Luonnosvaiheiden jälkeen
tarkentunut kustannusarvio osoittautui odotettua korkeammaksi,
joten aloituspäätös lykkääntyi myös rahoituksen varmistamisen
takia. Kirjasto muutti pois rakennuksesta toukokuussa 2013. Ensimmäisiä konservointiurakoiden mallitöitä tehtiin jo helmikuussa
2013, mutta laajemmin syksyllä 2013. Eri syistä johtuen työmaan

Valitulle urakkamuodolle tyypillisesti toteutussuunnittelu tapahtui pääsääntöisesti työmaan aikana, ja suunnittelupalaverejä pidettiin tarpeen mukaan, käytännössä viikottain. Arkkitehti Hannu Tenho palaverissa IV-suunnittelija Henrik
Finnen ja arkkitehti Pauno Narjuksen (selin) kanssa.

aloitusta lykättiin lopulta lähes vuosi siten, että rakennus luovutettiin NCC:lle työmaaksi vasta 29.11.2013 ja työmaa käynnistyi
kunnolla vuoden 2014 alussa. Rakennus oli pääurakoitsijan hal-

Alla Timo Valpolan (NCC) laatima ja ylläpitämä vektorimallinen aikataulukooste,
johon on pyritty sijoittamaan kaikki keskeiset työsuoritukset. Malli antaa karkean
mielikuvan päällekkäisistä työsuorituksista ja alueista ja ajanjaksoista, jolloin työmaalla tapahtui erityisen paljon. Kellarin ja salien hyvin täydet sarakkeet kuvaavat
osuvasti työn painottumista.

lussa työmaana lokakuuhun 2015, joten lopullinen urakka-aika
oli noin 20 kk. Järjestelmien testaukset ja säädöt sekä kirjaston
takaisinmuutto tehtiin todella tehokkaasti siten, että Kansalliskir20
16
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Tutkimukset ja mallityöt

pisteelle tallennettiin väriarvo, ja lisäksi tilat valokuvattiin keilauksen yhteydessä. Keilauksen perusteella Finnmap Oy laati pis-

HANKETTA EDELTÄVIÄ SELVIT YKSIÄ

tepilvitiedostojen perusteella 3D-tietomallin arkkitehtitoimiston

Hankkeeseen liittyvä tutkimustyö käynnistyi jo vuoden 2011

Ulla Karjalaisen mukaan tietomalli rakennettiin geometrisesti yk-

aikana. Riittävän lähtötiedon keräämiseksi tehtiin lukuisia suu-

sinkertaistettuna, jotta seiniä voitiin muokata ja määritellä tavan-

ria ja pieniä tutkimuksia, joista seuraavassa keskeiset:

omaisilla CAD-työkaluilla, ja jotta tiedosto pysyisi kooltaan kä-

ohjeistuksen mukaisesti vaakaviipaleina. Finnmapin asiantuntijan

•

Haitta-ainekartoitus (WSP 19.4.2011)

siteltävänä. Tietomalli tehtiin eri suunnittelijatahojen yhteistyötä

•

Rakennushistoriaselvitys (Okulus Oy 22.9.2011),

helpottamaan ja talotekniikan reittien tarkastelua varten. Nk. tör-

•
•
•

Päärakennuksen lehterien ja kirjahyllyjen tutkimus (Oku-

mäystarkastelu tehtiin Solibri-ohjelman avulla. Arkkitehtisuunnit-

lus 23.1.2012)

telu tehtiin pääsääntöisesti 2D-työnä, mutta myös 3D-suunnitte-

Eteläpäädyn perustus- ja pohjatutkimus (Fundatec Oy /

lua käytettiin jonkin verran. Arkkitehtitoimisto muokkasi ja jalosti

Petteri Kronqvist 6.3.2012)

Finnmapin laatimaa lähtökohtamallia koko suunnitteluprosessin

Maanvastaisten rakenteiden kuntotutkimus (Ideastructura

ajan ja erikoissuunnittelijat lisäsivät siihen omat osa-alueensa.

/ Jukka Huttunen ja Veikko Nupponen 14.1.2013).
•

Yleispiirteinen väritutkimus (sorri&kuustie 2/3 - 2013)

Ulla Karjalainen totesi, että tietomallin käyttö kehittyy koko ajan
ja erityisesti peruskorjauskohteissa käytännöt ovat muutospro-

Kirjaston vapauduttua tutkimuskäyttöön toukokuussa 2013,

sessissa. Omana havaintonaan hän totesi, että mitä nuorempi

pystyttiin tiloissa tekemään myös tarpeellisia rakenneavauksia.

pääsuunnittelija on, sitä yksinkertaisempaa mallia yleensä pyydetään, sillä malli hahmotetaan tekniseksi työvälineeksi, rakennuk-

L ASERKEIL AUS, PISTEPILVI JA TIETOM ALLI

sen abstraktioksi, ei niinkään arkkitehtuuria illustroivaksi kuvaksi.

Rakennuksen laserkeilaus toteutettiin jo loppuvuodesta 2011

vaa mallia, sillä mallin nopeus on merkittävä osa sujuvaa suun-

Finnmap Oy:n toimesta, Leican laitteilla. Keilauksessa kullekin

nittelua.

CAD-työskentelyyn tottuneet toivovat kevyttä ja yksinkertaista-

Ote Finnmapin laatimasta raakamallista marraskuulta 2013.
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DOKUM ENTOIVA VALOKUVAUS JA UV-KUVAUS
Maaliskuussa 2012 Arno de la Chapelle otti ensimmäiset dokumentoivat valokuvasarjat kirjastosta, joka oli vielä käytössä.
Kuvaus keskittyi toisaalta salien kattojen ja muiden pintojen
dokumentointikuvaukseen, toisaalta kirjaston tunnelmien tallentamiseen ennen kirjaston pois muuttoa.
Kattojen konservointityötä suunniteltaessa kävi ilmeiseksi, että
kattojen UV-valossa tehtävä kuvaus voisi antaa nopeasti omaksuttavaa lisätietoa kattojen korjausvaiheista. de la Chapelle teki
katoista toisen kuvauskierroksen 11-12.2.2013, jonka yhteydessä hän otti katoista identtiset kuvat UV-valolla ja päivänvalolampulla. Konservoinnin dokumentoimisen välineeksi päätettiin lopulta ottaa korkearesoluutioiset projektiokuvat katoista,
holvin kannan korkeudella olevalta työtasolta. de la Chapelle
teki kuvauksen tynnyriholvin keskipisteestä, säteittäin ja kaistoina. Näistä yhdistettiin kunkin katon koristemaalauksen kattava projektiovalokuva. Myös ikkunoiden poikkiholveista, kupolisalin sylinteristä ja kupolin pallopinnasta pyrittiin ottamaan
mahdollisimman projektiomuotoiset kuvat.
Tehdyt projektiokuvaukset osoittautuivat hyvin käyttökelpoisiksi tarkkojen huomioiden tekemiseksi, sekä halkeamakorjauksia
että pintojen konservointia varten. Konservaattoreille tulostettiin suurikokoiset, tarpeen mukaan vaalennetut ”lakanat”,
joihin kirjattiin vauriohuomioita, halkeamia ja tehtyjä korjaustoimenpiteitä. Katot kuvattiin vielä konservointityön päätyttyä
uudestaan telinetasolta, projektiomuotoisesti.
Kevään 2016 aikana de la Chapelle dokumentoi myös valmiin
kirjaston tunnelmakuvin. Kuvat ovat toistaiseksi nähtävänä de
la Chapellen omilla nettisivuilla
http://kansalliskirjasto.kuvat.fi/.

Kattojen UV-kuvaukset paljastivat alkuperäisestä 1880-luvun koristemaalauspinnasta poikkeavia, uudempia maalikerroksia.
Oikealla sivulla otteita dokumentointikartoituksista. de la Chapellen kuvaamat, puhdistamattomista pinnoista otetut projektiot on
tulostettu suurikokoisina paperille, jotta työmaalla on voitu tehdä
havaintoja ja merkintöjä täsmällisesti. Metodista keskusteltiin eri tekijöiden kesken ja pohdittiin suoraan tiedostoon tehtävää havaintojen merkintää tablettikoneella. Konservaattorit olivat kuitenkin varsin
yksimielisiä siitä, että paperit ovat edelleen työmaalla kätevämpiä.
Paperidokumentit lopulta skannattiiin ja niistä koostettiin monitasoisia tiedostoja. Ylinnä kupolipinnan halkeamat ja kopoalueet (sorri&kuustie) keskellä ikkunavyöhyke (Ukri Oy) ja alinna sylinterin alue
(Ukri Oy)lounaan ja lännen sektorilta. Paperidokumentit luovutettiin
Museovirastoon, tiedostomuotoiset skannaukset Kansalliskirjaston
virka-arkistoon ja TILA:n hankearkistoon.
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1.8

Konservoinnin mallityöt ja konservointiurakoitsijoiden valinta

Valtaosa peruskorjauksen ratkaisuista hyväksyttiin mallityös-

Konservointiurakoiden ensimmäisiä mallitöitä tehtiin kirjaston

kentelyn kautta, niin pintojen, kalusteiden kuin tekniikan reit-

vielä ollessa toiminnassa, jo keväällä 2013. Lainisalo interiors

tien ja asennustenkin osalta. Oman erityisen kokonaisuuden

Oy:n tekemät ensimmäiset, työtapoja selvittelevät mallit oh-

muodostivat konservointitöiksi rajattu, vanhoihin pintoihin

jeistettiin vain väljästi. Pyydetyt mallit toteutettiin taitavan kä-

puuttuvat työsuoritukset. Konservointitöiden karkea rajaus oli

sityöperinteen mukaisesti. Kipsimarmoripylväisiin ja lehterikai-

tehty arkkitehtitoimiston toimesta jo urakkapiirustusvaiheessa.

teisiin tehtyjen puhdistus- ja virkistysmallien tarkastelu osoitti

Rajaus tarkentui työn edetessä. Näille työsuorituksille luon-

kuitenkin, että vanhojen pintojen ylityöstöä tulee välttää. Tässä

teenomaista oli jatkuva harkinnan, tutkimustiedon ja myös

vaiheessa kokeiltu kipsimarmorin pinnan hiominen ja kiillot-

arvokeskustelun tarve - mikä on tarpeeksi, mikä voidaan jät-

taminen vahaamalla todettiin vääräksi lähtökohdaksi, koska

tää tekemättä ja millä keinoilla arvokkaiden tilojen ikä säilyy

alkuperäinen työstö ja materiaalisuus olisi menetetty. Tämän

pinnoissa aistittavissa. Mallitöiden käynnistyessä lokakuussa

ensimmäisen, liian uudistavan mallityön seurauksena autenttis-

2013 aloitettiin säännölliset työmaakierrokset torstaisin. Kun

ten pintojen käsittelyssä päädyttiin selvästi herkempään ja ajan

työmaa oli kunnolla käynnistynyt huhtikuussa 2014, eriytettiin

patinaa säilyttävään linjaukseen.

konservoinnin asiat keskiviikkokierroille. Konservointikiertojen
osallistujat olivat arkkitehti Tiitta Itkonen, konservointisuunnit-

Kun kirjastotoimi oli poistunut rakennuksesta, voitiin aloittaa

telija Pentti Pietarila, Museoviraston edustajana yleensä Ulla

johdonmukaiset mallityöt keskeisten konservointiurakoiden

Setälä, satunnaisesti Elisa Heikkilä, konservointikoordinaatto-

työtavoista. Mallitöiden tekijöiksi kutsuttiin taitaviksi tiedetty-

rin muodossa Kati Winterhalter sekä aina kunkin työvaiheen

jä konservaattoreita ja konservointiyrityksiä. Lähtökohtana pi-

mukaan asianomaisen urakoitsijan vastuullinen tekijä ja usein

dettiin monen eri urakoitsijan kanssa yhteistyössä toimimista

myös muita työntekijöitä.

yhden pääurakoitsijan sijaan. Näin hankkeeseen saatiin mu-

Konservointitöiden laajuuden kartoittamiseksi LPR laati leikkauspiirustuksiin aluerajaukset. Yllä ote
AR-104-339 leikkaus 9-9 konservointi. 6.5.2013 LPR-arkkitehdit Oy.
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kaan myös pienempiä ja nuorempia konservointialan yrityk-

Urakoitsija

Työ

siä, joissa tiedettiin olevan hyvä ammattitaito, mutta suuren

kuustie&sorri

•
•
•

hankkeen johtamiseen riittämättömät resurssit. Lisäksi voitiin
varmistua siitä, että työn ohjaus tapahtuisi suoraan työn te-

•

kijän kanssa. Urakoitsijat olivat velvollisia hyväksyttämään
työntekijänsä. Kaikilta tekijöiltä edellytettiin alan koulutusta.
Ensimmäisessä vaiheessa, talvikaudella 2013-2014, mallityöt

•
•

Osuuskunta Kollaasi

•
•

Salien palkistot
Salien kipsikapiteelit
keskilehterin kaiteen konservointi
(yhdessä K. Oksasen kanssa)
Basikset, eteläsalin basisten kuultomaalaus
keskilehterin alapuolisen puupalkin
kuultokäsittely ES ja PS
Lehterien alakatot, retusointi
väritutkimuksia, esiinottoja

Osuuskunta Rotunda

•
•
•

Kipsimarmoripylväät
Basikset, pinnan retusointi, sävytys
pieniä rakennetutkimuksia

Tmi Tony Lidman

•
•

Basikset, puupaikkakorjaus
Lehterirakenteiden halkeamien puupaikkakorjaukset

Vanalinna Ehitus

•

kirjahyllyjen kunnostus; rungon korjaaminen ja mahonkiviilupintojen
kunnostus, sellakkauksen konservointi

Puusepänliike
Wooden Oy

•

Kirjahyllyjen levyt; korjaus ja mahonkiviiluetureunojen osittainen uusiminen
irtohuonekalujen restaurointia
1980-luvun viilupintaisten työtasojen kunnostamista
(UUSI - kirjahyllytukien tuotekehittely ja valmistus)

pyydettiin seuraavista kokonaisuuksista:
•

eteläsalin katon konservointi (sorri&kuustie)

•

kipsimarmoripylväiden konservointi (OSK Rotunda)

•

kapiteelien ja palkistojen konservointi (OSK Kollaasi)

•

kirjahyllyjen rungon purku- ja korjausmalli (Wooden Oy)

•

basisten ja lehterilattioiden puukorjaus (Toni Lidman)

•

lehterikaiteiden konservointi (OSK Kollaasi + T:mi Kimmo Oksanen)

Työhön kuului erilaisten soveltuvien työtapojen tutkiminen,

•
•
•
•
•

mallialueen toteutus ja mallityön dokumentointi. Mallitöiden
perusteella valittiin myös kunkin konservointikokonaisuuden
suorittajat. Kirjahyllyjen osalta urakka jaettiin lopulta kahteen
siten, että Wooden Oy tuli tekemään kirjahyllylevyjen kunnostuksen verstastyönä ja hyllyrunkojen kunnostuksen tekijäksi valikoitui eestiläinen Vanalinna Ehitus Oü tarjouskilpailun perusteella. Osa töistä pyydettiin kiinteillä hinnoilla, osa
tuntihintaisina ja osa tuntikehykseen perustuvina. Työmaan

•
•

edetessä samoilta tekijöiltä pyydettiin tarjouksia tai tuntikehysarvioita myös muista pienemmistä työkokonaisuuksista

•

taitojen ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Viereisessä taulukossa tärkeimmät konservoinnin viikkokiertojen puitteissa ohjatut työkokonaisuudet.

Salien kattojen konservointi
Falkmanin lunetit (oletett. freskot)
pääportaan pintojen puhdistus/konservointi + retusointi
ylälehtreiden umpikaiteiden pintojen puhdistus ja retusointi
laaja väritutkimus 2013
väritutkimuksia, esiinottoja

Tmi Kimmo Oksanen

•
•

Keskilehterin kaiteet
sisäovien restaurointia / konservointia

Koristemaalaamo
Ocra

•

eteisaulan ja palautusaulan
konstruktiomaalaukset

MTW Oy

•

erikoismaalaustyöt, sis. mm. pääovien ootraus, eteispylväiden kuultomaalaus

Rakennusentisöintiliike Ukri Oy

•

holvausten halkeamakorjaus: kiilaus,
injektointi, laastitus ja korjausrappaus

Consart / Olli Poijärvi •

Magnus Enckellin Kulta-aika teoksen
konservointi (HY / TILA erillistyönä)

re-

Konservointi- ja restaurointitöiden urakoitsijat. Nämä työsuoritukset liittyivät konservoinnin viikkokiertojen ohjauksen piiriin.
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Vanhat rakenteet

2. VANHAT RAKENTEET
Peruskorjaustyömaan aikana paljastuneet rakenteet ja jäljet toivat tarkentuvaa tietoa rakennuksen
alkuperäisestä rakenteesta ja rakennuksessa eri vuosikymmenien aikana tapahtuneista vaurioista ja
muutostöistä. Seuraavassa aihetta käsitellään rakennetyyppikohtaisesti. Kirjastorakennus edustaa lähtökohtaisesti oman aikakautensa, 1830 – 1840-luvun taitteen tyypillistä rakennustekniikkaa, jossa
rakennusmateriaalit ovat lukumäärältään vähäiset. Luonnonkivi, kalkkilaasti, punatiili ja käsityökaluilla muotoiltu puu olivat rakennuksen pääraaka-aineet. Metalleista käytössä olivat sepän tekemät
teräskiinnikkeet- ja siteet sekä musta rautapelti. Uuneissa on lisäksi käytetty savilaastia ja kaakeleita.
Pintakäsittelyiden variaatio on ollut öljymaali, liimamaali, kalkkimaali ja sellakkaus. Tämä harvojen
materiaalien paletti on moninkertaistunut noin 180 vuoden aikana, ja erityisesti viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana.

Sihteerin huoneen lattiasta löytyneitä kahden ikäisiä nauloja: oletettavasti 1840-luvun
kookkaampia, kannasta litistettyjä, sepän takomia nauloja ja 1880-luvun hiukan pienempiä leikattuja nauloja.
Viereinen sivu: Monrepos-salin lattiasta poistettiin täytteet. 1880-luvun lattiarakenteesta paljastui vetotankorakenne, sihteerin huoneen katon kaunis tiiliholvaus sekä erinäinen määrä pieniä materiaalikappaleita: tapetin riekaleita, kaakeliuunin sirpaleita ja maalipinnan fragmentteja rappauksen kappaleista.
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2.1

Perustukset ja alapohja

Rakennus on suurelta osin perustettu kalliolle, mutta paikoin
kalliopainanteisiin on jätetty luonnollisia maakerroksia, savea
tai moreenia, luonnonkivisen perustusladelman alle. Kellarin
käyttämättömissä ryömintätiloissa, lähinnä itäisissä kellaritiloissa, näkyvä kalliopinta on ollut luonnonkalliota, paikoin silopintaista. Perustusladelma on alun perin koottu kookkaista
lohkareista nk. kylmämuurina, ilman muurauslaastia, kivi kiven
varassa. Ladelmien sisäpintojen saumoja on tiivistetty jälkeenpäin joko kalkki- tai savilaastilla. Luonnonkiviladelma ulottuu
pääsääntöisesti pääkerroksen lattiarakenteen alalaitaan. Ulkomuurin ikkunoiden ja kellaritilojen välisten aukkojen lähialueet
ja kehykset on oletettavasti jo alun perin toteutettu tiilestä.
Alun perin kellaritiloista on otettu käyttöön vain lounainen
nurkka vahtimestarin asunnoksi, pohjois- ja eteläsalin keskiosat ja nykyinen Agricola-sali uunihuoneina, sekä näitä tiloja
Kellaritilojen väliset tiilikehystetyt aukot lienevät alkuperäisiä, katon holvi taas on
peräisin 1880-luvun vaihteen alapohjan korjaustöistä.

yhdistävät kellarikäytävät. Näissä tiloissa seinät on oletettavasti
tiilimuurattu suoriksi jo alun perin. Kellarin alkuperäisten uunien sijainnista ei ole muuta tietoa kuin Engelin suunnitelmat,
mutta esimerkiksi eteläisen uunihuoneen lattiaa purettaessa
piirustukseen kirjatun uunin kohdalta löytyi maanvarainen tiililadelma. Kylminä alustiloina olleiden tilojen kiviladelmaseinät
ovat olleet lohkarepintaisia, ilman tasoittavia muuraus- tai rap-

Engelin kellaripiirustus noin 1836, jossa näkyvät
myös alkuperäiset kalorifeeriuunien sijainnit. Näistä tiloista käytetään tässä nimeä ”uunihuoneet”.
Piirustukseen on kirjattu kellaritilojen käyttöönoton vaiheita, alun perin kylmät kellarit tummennettu (Okulus). Originaali KKVA.

pauskerroksia.

Tekinen tila,
käyttöön 2015

Miesten
pukuhuone
1970-l
Naisten
pukuhuone,
ym. 1970-l
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Naulakko,
käyttöön 2015

WC,
käyttöön
1950-l

WC, käyttöön
2015

Kahvila käyttöön 1950-l

Uunihuoneet ja käytävät käyttöön 1840-luvulla
WC, käyttöön 1950-l
Rotundan alakerta,
käyttöön 1906
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Vahtimestarin asuinhuoneet
käyttöön 1840-luvulla

Eteisaulan alapuolinen kellari RK152. Tällä kohdalla kalliopinta on suhteellisen korkealla, luonnonkivilohkareista ladottu perustus on tehty kalliolle ja ryömintätilan
korkeus on noin 1,5 metriä.

Koilliskellarin RK150 kulkuaukko tilaan RK124 (alunperin kalorifeeriuunin huone,
nykyisin miesten sosiaalitila). Aukko on oletettavasti alkuperäistä 1840-luvun rakennetta, 1880-luvun holvit ovat selvästi siistimpää muuraustyötä.

Vastaava kohta julkisivun puolella, jossa näkyy portaiden ja sokkelikivien liittyminen
ladelmaan.

Lounaisnurkalla kallio sukeltaa alas ja uloin nurkka on perustettu maa-ainesten
varaan. Sokkeliharkkojen alapuolista lohkareladelmaa suojaava rappaus on oletettavasti alkuperäisen ratkaisun mukainen, koska silloisen vahtimestarin asunnon
ikkunat tulevat varsin alas.
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Vielä vuoden 1969 piirustussarjassa kellarin pohjoinen puolisko oli kokonaan varastotiloja, myös entinen pohjoisen puoleinen uunihuone. Eteläisessä puoliskossa 1950-luvun töiden
yhteydessä seinien epätasaisia pintoja suoristettiin verhomuurauksilla, näyttelytilassa RK144 ja wc-tiloissa RK142 ja RK162.
1970-80-luvun töissä luoteisnurkan kellarihuoneesta tehtiin
naisten sosiaalitila RK 123 ja seinät suoristettiin kahi-tiilestä
tehdyllä verhomuurauksella.
2014-2015 tehtyjen avausten perusteella voitiin, todeta, että
seuraavilla alueilla perustusladelman ja kalliopinnan välissä on
ollut maa-ainesta:
•

pohjoisen ulkomuurin keskialue ja RK 123 ja RK124 välinen muuri: laajempi kalliopainannealue (2015 tälle
alueelle tehtiin ulkopuolinen manttelointi)

•

Unioninkadun ulkomuuri, keskirisaliitin pohjoispuolella
pieni alue (2015 ei toimenpiteitä)

•

eteläjulkisivun länsinurkka (2015 koko eteläseinustan vierusta avattiin, itäiseen osaan valettiin pintavesiä ohjaava
vietto, länsiosa mantteloitiin ulkopuolelta)

•

kellarikäytävä RK139, pieni tila RK142 sekä tekninen tila
Rk146: keskellä rakennusta oleva kalliopainanteen alue
(2015 perustusladelman alle tehtiin betoniperustusta kallioon saakka lamellivalutekniikalla)

Kellarin vanhoja rakenteita ja niihin puuttuvia töitä käydään
Koilliskellarin RK150 itäseinä, kohti kellaritila RK151. Kallio painuu paikallisesti syvemmälle ja perustusaldelman alle on jätetty maa-aineksia. Tähän
kohtaan ei peruskorjauksen 2015 aikana koskettu
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läpi tilakohtaisesti kohdassa 3.1.

Kellarin pohjapiirustus. Alueet, joissa havaittiin perustusladelman alapuolisia maa-aineskerroksia on merkitty vihreällä. Originaali LPR-arkkitehdit, muokkaus Okulus.

Kellarin pohjapiirustus 1969. Koko pohjoispuoli on vielä varastokäytössä. Eteläinen uunihuone otettiin kahvilakäyttöön 1950-luvulla ja sitä palvelevaa keittiötä muokattiin ilmeisesti 1960-luvulla, samalla vahtimestarin asuntoa pienennettiin. Pohjalla A. Ervin piirustus 1952, muutokset Helsingin yliopiston Kiinteistökeskus 1969. Originaali TILA.
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2.2

Kosteusongelmat kellarissa

Jo ensimmäisten käyttövuosien aikana todettiin, että kirjastosaleihin, erityisesti pohjoissaliin, nousee kosteutta, joka oleellisesti huonontaa kirjaston olosuhteita. 1880-luvun suurissa korjaustöissä uusittiin salien lahonneet lattiarakenteet kokonaan.
Kosteuden lähdettä on eri aikoina pyritty löytämään, mutta ennen viimeistä peruskorjausta kellarissa oli edelleen useita alueita, joissa seinämuurit olivat huomattavan kosteita. 1880-luvun
korjaustyön yhteydessä saleihin sijoitettiin vesikiertoiset pylväsradiaattorit, jotka 1935 korvattiin peruskorjaukseen saakka
käytössä olleilla Högforsin Teho-radiaattoreilla. Verkko liitettiin Porthaniassa olevaan lämpökeskukseen vasta 1950-luvun
muutostöiden yhteydessä. Lämmityslaitteiden kehittyessä kellarista nousevan kosteuden haitat rajoittuivat lähinnä kellariin
ja kellariportaaseen sekä kosteiden seinien pintakäsittelyiden
vaurioitumiseen. Kirjastosaleissa kosteus ei ole ollut suoranainen ongelma. Kun rakennuksen kellarikerrosta nyt käsiteltiin
varsin kattavasti ja kellaria otettiin aiempaa laajemmin käyttöön, päätettiin kosteusongelmaan pyrkiä löytämään toimivat
ratkaisut. Näistä tarkemmin kellaritilojen huonekohtaisessa läpikäynnissä, kohdassa 3.1.

Pohjoisjulkisivun perustuksen vierusta avattiin kokonaan kosteuden lähteen selvittämiseksi. Keskialueella kallio sukeltaa syvälle ja painannetta tai kallion ruhjeita myöten vesi valuu kellariin, kirjaston alle.
Perustusladelmaa pohjoisjulkisivun avauksen kohdalla. Punainen merkkiviiva
osoittaa kellarin lattiapinnan tasoa.
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Osa kellarin tiilipilareista ja tiiliseinistä ulottuu alapohjassa niin syvälle, että ne nostavat kosteutta ylös kapillaarisesti. Käytävällä RK122 kosteus nosti myös suoloja kuivuvan tiilipilarin pintaan.

Pohjakuvana ote raportista Ideastructura: Tutkimusselostus, Maanvastaisten rakenteiden kosteustekninen kuntotutkimus, mittaustulokset
14.1.2013. Mittauskarttaan on lisätty punaisin korostuksin voimakkaasti kosteat alueet. Vihreät alueet osoittavat alueet, joissa peruskorjauksen yhteydessä todettiin maa-aineskerroksia kallion ja perustusladelman välissä. Muokkaukset Okulus /KW.

Tilan RK124 alapohja avattiin kokonaan kosteuden lähteen selvittämiseksi.
Kuva MM.

Kallionpainanteissa perustusladelman alle jätetyt savi- tai moreenikerrokset olivat
luonnollisesti kosteita avattaessa. Kuvassa tekniikkakuilun alaosaa, tila RK146. Peruskorjauksen 2015 aikana perustuksen alareunaa vahvistettiin betonilamelloinnilla.
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2.3

Kellarin ja salien välinen 		
lattiarakenne

Rakennuksen suurien salien lattiat ovat alun perin olleet puurakenteiset ja lattiapinta kellertävän ruskeaksi öljymaalattua
kuusilankkua. Aikalaisselostukset 1880-luvun korjaus- ja muutostöistä kertovat, että lattiarakenteet olivat 40 vuoden aikana lahonneet korjauskelvottomiksi ja puurakenteesta haluttiin
eroon myös paloturvallisuuden parantamiseksi. Kellarikerroksen välipohjarakenne toteutettiin tällöin matalana tiiliholvina,
jonka yläpinta tasattiin tasoitusmuurauksella ja laastikerroksella. Holvauksen muuraustavassa on vaihtelua. Osa holveista
on todennäköisesti peräisin ensimmäisestä vaiheesta – lähinnä
uunihuoneissa, eli päätysalien keskiosat, keskikäytävä ja Agricola-sali. 1880-luvun holvauksissa tynnyriholvin leveys hiukan
Rotundan ja päärakennuksen eteläsiessä nivelkohdassa sijaitsee vanhan porrashuoneen syöksyjen holvattuja rakenteita: alkuperäinen kaksoisholvi ja näiden yläpuolella oletettavasti Rotundan aikainen kevennyskaari. Tila on nykyään tekninen tika
RK146.
Eteläsalin lattian tiiliholvauksessa näkyvät huoneen poikki kulkevat, kalansuomuladonnalla toteutetut kapeat holvit, näiden väleissä täyttömuurausta. Rakenne on
pääsääntöisesti Sjöströmin 1880-luvun korjaustyön aikaista, keskialueella osittain
1840-luvun alkuperäistä rakennetta.
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vaihtelee. Vahtimestarin huoneistossa on käytetty kapeaa, ratakiskojen varaan tehtyä kappaholvausta.
2014-2015 aikana tehtyjen töiden yhteydessä tämä 1880-luvun korvaava lattiarakenne purettiin yläpuolelta tiiliholviin
saakka, joten rakennetta saattoi tarkastella yläpuolelta.
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Koilliskellari, pohjoissalin itäpään alla. 1880-luvun holvauksessa näkyy leveähkön ja
harvan muottilaudoituksen jäljet. Lautaa vasten laasti on painunut litteäksi, raossa
laastiin on jäänyt roikkuviia rippeitä.

1880 tehty muurastyö on selkeää ja säännönmukaista.
Koilliskellarin ehjä silokallio. Kellarissa on jonkin verran rakennusaikaista ja 1880
luvun rakennustyön kiviaineista jäännösmateriaalia - tiilta ja pientä kivilohkaretta.

Keskialueen tiilipilarit kantavat ainoastaan tiiliholvausta ja yläpuolista massalattiaa.
Reunapilarit kantavat myös salien kipsimarmorikuoriset pylväät.

Keskialueen pilarien yläosat on muurattu siten, että kaaripalkkien kannat saavat
viiston vastapinnan, pilarin vahvuus on 1½ tiiltä kanttiinsa.

Kipsimarmoripylväiden alla olevat pilarit ovat kellaritasolla 2 kiven vahvuisia.
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D

?

? ajoitus epävarma

? ajoitus epävarma

A

B

?
C

Rotundan rakentamiseen liittyvät välipohjarakenteet; tiiltä, terästä ja betonia

Kellarikerroksen kattorakenteet
mahdollisesti vanhempaa rakennetta;
noin 1838-39 tehtyä, alkuperäistä tiiliholvausta

Aarne Ervin aikainen muutostyö, 1954 - 57;
oletettavasti betonipalkit

oletettavasti F. A. Sjöströmin aikaista rakennetta;
1880 - 1881 tiiliholvausta

Peruskorjaus 2014-2015; betonivaluin tuetut
perustusladelmien lävistykset

Päätysalien lattioiden tiiliholvien yläpuolelta näkyvät muurauskuviot.
Havainnot on tehty 2014-2015, kun lattian asfalttimassa ja tasaava täytelaasti (1880)poistettiin ja lattioihin tehtiin tammilankkulattia.
Rasteroimaton alue on täytemuurausta. Holvaustapojen kirjavuus tarkoittanee sitä, että holvaukset eivät ole kaikki samanikäisiä, vaan
1880 on täydennetty alkuperäistä holvausta kattamaan kaikki tilat. Kaaviot Okulus/ MM.
•

•

POHJOISSALI

•

holvikannat kellarissa

•

•

•

Saleja kiertää kapea tynnyriholvaus (1880),
pohjoissalissa kalansuomuoladonnalla, eteläsalissa suoralla limityksellä. Poikkeuksena
on entisen vahtimestarin asunnon huoneet
eteläsalin länsipäässä, jossa väliseinät ovat
tarjonneet kannatuksen ratakiskoin toteutetuille kappaholveille (1880). Huonetilassa RK145 pylväsvälin mukainen holvaus.
(1840/1880?)
Molemissa saleissa itäpäiden holvaus on
säännönmukaista, pylväsvälien leyvistä, kalansuomuladottua tynnyriholvausta (1880).
Näillä alueilla kellaritilat ovat olleet matalat,
joten tilojen hyötykäyttöä ei ole 1880 nähty
todennäköisenä.
Keskiakselin kohta on molemmissa saleissa
poikkeavan leveä, noudattaen kellarin uunihuoneiden alkuperäistä leveyttä.
Pohjoissalissa holvauksen laki on hiukan
korkeammalla kuin salin muut holvilaet,
mutta muuraustekniikka on muutoin samankaltainen (1840 tai 1880?).
Eteläsalissa (uunihuoneen kohta) puolen
kiven holvaus on tehty suoralla limityksellä.
Pylväslinjoilla on 1½ kiven, pylväitä kantava
vyökaaripalkki. (1840 tai 1880?)
Pohjoissalin länsipäässä holvaus on tehty
kahden pylväsvälin levyiseksi, joten kellariin
on saatu vapaammat huonetilat.

LÄNSI
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ITÄ

ETELÄSALI

LÄNSI

holvikannat kellarissa			kappaholvit

ITÄ

A. Nykyinen näyttelytila RK144, alun perin uunihuone, 1950-luvulta kirjaston kahvila. Laakea, suoralla limityksellä tehty tynnyriholvi on oletettavasti alkuperäistä holvausta. Holvauksen vyökaaret ovat yläpuolella olevan eteläsalin pylväiden linjassa.

Viereisen kuvan vyökaaren yläpinta eteläsalissa. Tiilinen vyökaari kantaa pylväät ja siis
koko lehterin tältä alueelta.

B. Nykyinen miesten sosiaalitila RK124, alunperin pohjoinen uunihuone.
Rappaamalla ylitasoitettu laakea tiiliholvi.

Viereisen kuvan holvi yläpuolelta, pohjoissalissa. Kuvassa näkyy keskiakselin leveän holvin laki ja pylväiden linjassa vyökaaren muurausta. Holvin muodossa on epäjatkuvuutta
- onko holvin laki muurattu 1880 uudestaan matalampana ja sen seurauksena kellaritilan
alakatto on rapattu umpeen?

C Vahtimestarin asunnon, nykyisen näyttelyhuoneen RK147 kappaholvia.

D Kaakkoiskellarin, nykyisen naulakkotilan Rk157 holavausta ja kalliopohjaa ennen
peruskorjausta 2014-2015 ja tilan syventämistä.
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ALKUPER ÄINEN PUUL ATTIA
Alkuperäisestä puulattiasta ei salien permantotasoilla ollut säilynyt jälkiä, mutta kirjahyllyjen tukirakenteesta löytyi muutamia
vanhoja lattialankun kappaleita, joiden voidaan olettaa olleen
alkuperäistä salin lattiaa. Löytynyt lankku on kooltaan noin 50
x 205 mm, kyljet ja yläpinta oletettavasti käsin höylätyt, alapinta karkeasti höylätty tai mahdollisesti kirveellä veistämällä
suoristettu. Puulaji tunnistettiin kuuseksi
Bonsdorff/Okulus).

(analyysi 11.12.2013 Mikko

Lehtereiden lattiat ovat säilyneet alkuperäisinä

ja vastaavat materiaaliltaan ja työstöltään tätä kappaletta.
ASFALTTI M ASSAL ATTIAT
Työmaan aikana kirjahyllyn jalustasta löytynyt, tukiklossina käytetty lankunkappale on oletettavasti ollut alkuperäistä puulattiaa. Lankku on kuusta ja pintakäsittelynä on ohut okransävyinen öljymaalaus.

Vuonna 1880 tehdyn kellarin tiiliholvauksen päälle on holvikantojen alueilla täytetty muurauksen painanteita ”täyttömuurauksella”, jolla holvirakenteen yläpinta on saatu karkeasti samaan tasoon. Tämän päälle on levitetty noin 10-15 cm korkea,
karkeaa soraa sisältävä laastitäyttö. Lattiaa purettaessa 2015
jouduttiin toteamaan, että laastin sitominen on ollut epätasaista. Paikoin massasta oli tullut hyvinkin lujaa ja muuraukseen
tiukasti sitoutunutta, paikoin massa oli jäänyt hauraaksi. Täyttölaastin päälle valettu asfalttimassa oli noin 10 -15 mm paksu.
Asfalttimassan pintakäsittelystä ei nyt tehtyjen töiden yhteydessä tullut varmuutta. Tiedetään kuitenkin, että 1900-luvun
alkupuolella kirjastosaleissa on käytetty lino- tai korkkimattoja.
Päätysalien lattioiden uusin rakennekerros oli 1980 korjausten
yhteydessä pinnaksi valittu 25 x 25 cm kvartsivinyylilaatta.
Asfalttilattian massallisuudesta johtuen siihen oli vuosikymmenien varrella tallentunut erilaisten muutosvaiheiden jälkiä, jotka
tulivat esille, kun kvartsivinyylilaatat purettiin ja asbestipitoinen

Tiiliholvin päältä purettu laastikerros vaihteli paksuudeltaan, tyypillisesti 100 -150
mm. Asfalttimassan vahvuus vaihteli välillä 10 -20 mm.

kiinnitysliima jyrsittiin massan pinnasta. Valokuvissa esiintyvä
pinnan ruutumainen halkeamaverkosto seuraa kvartsivinyylilaatan saumoja ja kertoo siis jonkinlaisesta massaan kohdistuneesta liikkeestä. 1880 pylväsradiaattoreiden sijainnit olivat tallentuneet neliömäisinä betonipaikkauksina, kun vuonna 1935
näiden tilalle tuotiin omilla jaloillaan lattialla seisovat Teho-radiaattorit. Myös 1950-luvun sähkövetojen sijainnit tulivat esiin
lattiaan tehtyinä, betonilla täytettyinä roiloina. Asfalttimassa on
1880 valettu kirjahyllysokkeleihin kiinni ja kipsimarmoripylväiden jalustojen alle. Massan pinnankorko vaihteli, pohjoissalissa
vaihteluväli oli jopa 6-7 cm, eteläsalissa muutamia senttejä.
Kaikkien kolmen pääsalin lattiarakenne on tiettävästi uusittu samalla periaatteella vuonna 1880. Päätysaleissa rakenne
on säilynyt 2015 peruskorjaukseen, mutta kupolisalissa pinta
muutettiin Ervin toimesta lapinmarmorilaataksi.

Pylväiden väleissä asfalttimassalattiassa oli neliömäisiä, betonivalulla täytettyjä
alueita. Valokset on tehty noin 1935, kun vuoden 1880 pylväsradiaattorit poistettiin
ja saleihin asennettiin Teho-radiaattorit.
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Asfalttimassalattian alkuperäistä pintakäsittelyä ei ollut mahdollista luotettavasti
todeta. 1980-l kvartsivinyylilaatat oli kiinnitetty asbestipitoisella liimalla, joten lattialaatan purku tehtiin asbestipurkuna, alipaineistetussa purkusuojassa. Massaan
oli piirtynyt hiushalkeamaverkko, joka noudatti kvartsivinyylilaatan jakoa.

Kaikki irrotettu pinta säkitettiin asbestipurkumääräysten edellyttämällä tavalla
asbestipitoiseksi jätteeksi. Purkuosaston ilmanposto tehtii kevein muovikanavin.
Asfalttimassa analysoitiin VOC- ja erityisesti kreosoottipitoisuuden selvittämiseksi,
mutta vanhasta massasta ei löytynyt haitallisia määriä haihtuvia yhdisteitä.

Koepurkualue eteläsalissa. Tiililadelma on toiminut kirjahyllyn perustuksena. Oletettavasti kaikki kirjahyllyt ovat olleet alunperin puulattian päällä ja 1880 ne on siirretty tiiliholvin varaan.
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KIPSI M AR MORIPYLVÄIDEN PERUSTUSR AKENNE 1880
Puurakenteisten pylväiden alkuperäistä kannatusta ei tunneta
tarkasti, mutta asiakirjojen perusteella voidaan olettaa, että
puupylväät ovat olleet puisen lattiarakenteen varassa. 1880-luvun korjaustöiden yhteydessä puurakenne jouduttiin purkamaan ja tilalle muurattiin tiilinen perusta. Uusi tiiliholvaus on
tehty lehteripylväiden määrittelemällä jaolla siten, että kunkin
puupylvään alla on tiilipilari. Pylväiden väliaikainen kannatus
oli aikalaiskuvauksen (Uusi Suometar 4.8.1880 Kirje Helsingistä) mukaan
haastava: ”Nämä pilarit – jotka ovat puusta, rapatulla ja sitte
kauniin marmorin värisiksi polertulla kivikuorella – täytyi vipuTiiliholvin pinta on tasattu laastimassalla, sen päälle on levitetty asfalttimassa. Nämä rakennekerrokset löytyvät myös basisten ja päätysalien porrasnousujen alta.

värkillä kannattaa siksi kun vanha vasa niitten alta oli saatu pois
otetuksi ja uusi sen sijaan asetetuksi, jossa toimessa tietysti täytyi
käyttää suurinta varovaisuutta, jottei tuo rappaus ja hieno poleraus millään tavoin vahingoittuisi.”
Nyt tehtyjen malli- ja tutkimustöiden yhteydessä kahden pylvään (eteläsali pylväät 9 ja 10) basis avattiin ja jalustarakenne
tutkittiin. Kellarista nousevat tiilijalustat on muurattu noin tiilen
verran koholle lattiaholvauksen tasatusta yläpinnasta. Jalustan
mitat ovat 1½ x 1½ kiveä, eli vajaa 40 x 40 cm. Muurauksen
päällä on noin 28 x 28 cm teräslevy, jonka päällä puupylväs
seisoo. Pelkkaamalla neliömäiseksi veistetyn pystyhirren alapäähän on sahattu noin 20 cm korkea lovi, jonka vahvuus on
noin kolmannes hirrestä. Tämä ”olka” liittynee vuoden 1880
pylväiden väliaikaiseen kannatukseen. Lovi on täytetty karkealla klossilla.

Basisten rakenteen tutkimiseksi avattiin eteläsalin kaakkoisnurkan kahden
pylvään jalustat. Kaikki asfalttimassa poistettiin. Uusi, basista kantava rakenne
tehtiin savilaastimuurauksella ja puukorokkeella. Uuden rakenteen sisäpuolella
näkyy vuoden 1880 rakenne: koholle tehty tiilijalusta ja sen päällä painoa ja-
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kava teräslevy, jonka päällä pylvään ytimen puurunko. Uusi tiiliperustus tehtiin vain
näihin kahteen koepylvääseen, muita basiksia ei avattu ja vanha valumassa basiksen
alla tuettiin verkotetulla kipsilaastilla.
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Eteläsalin lehterin päätyportaan hoikka pystytuki: puupylvään alalaidassa näkyy asfalttimassan valukorko tummana rajana. 1880 holvaustyön yhteydessä kaikki pystypuurakenteet on jouduttu tukemaan väliaikaisesti ja tässä tapauksessa runkopuun
uuden perustuksen korko on täsmätty kahden kiilamaisen puukappaleen avulla.

Asfalttimassa ja laasti ulottuvat myös päätyportaiden rakenteiden alle, joten myös
portaiden alaosa on ollut purettuna 1880.

Pylvään rakenne ytimestä:
- pystyhirsi, veistetty
- pyöreää muotoa rakentavat vaakaklossit (rakennetta ei ole nähty kokonaan)
- karkeasti ulkopinnalta
pyöristetyt pystysoirot
- laakeroiva kuitukerros
- ristiin naulattu tikutus,
tai liisteet
- karkea kipsimassa
- puleerattu kipsimarmori

Vuoden 1880 asfalttimassavalu löytyi kaikkialta kipsimarmoripylväiden puisten plinttikappaleiden ja päätysalien lehteriportaiden alta. Asfalttimassa on valettu karkeasti samaan tasoon
teräslevyn kanssa. Pylväiden alaosiin liittyvän työn seurauksena
alaosien kipsimarmorikuori on vaurioitunut ja kaikkien pylväiden alareunat on tehty uudestaan rappaamalla ja pinnan marmorointi on tehty öljymaalauksella silotetun rappauksen päälle.

Parrun kyljessä on kolo,
joka oletettavasti on toiminut
väliaikaistuennan
”olkana”.
Pylvään rakennekerrokset: neliöparru, pyöreää muotoa hakevat muotoillut
soirot, laakeroiva kuitukerros, liisteet, karkea kipsimuoto ja kipsimarmorikuori,
pylväiden alaosassa kalkkilaasti ja marmorointi. Kuvassa näkyy myös väliaikaisen
kannatuksen ”olka”.

Asfalttimassalattia
1880

Tammilattia 2015

Tiiliholvi
Verkotettu kipsilaasti 2015, jolla
vanha, pylvään basiksen alle
jätetty asfaltimassalattian täyttölaasti on sidottu.
Kellarin tiilipilari
1000 mm

mänty / kuusi

uusi tammi

koivu / vaalea kova
puu

kipsipohjainen laasti

mahongin tapainen
tumma kova puu

kalkkipohjainen laasti
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PUISEN BASIKSEN JA PLINTIN R AKENNE
Basis ja plintti ovat 1844 maalausasiakirjan mukaan olleet petsattua puuta ja voidaan olettaa, että nykyiset kappaleet ovat
alkuperäiset. Liitokset on tehty liimaamalla ja tapittamalla,
mahdolliset naulat lienevät myöhempiä korjauksia. Kupolisalin
basis-rakenne poikkeaa muista. Sivusaleissa basiksen profiiliosio on koottu viidestä päällekkäisestä osasta, kun kupolisalissa
basis koostuu pystysuuntaisista kappaleista. Eteläsalin tarkemmin tutkittu basis on tehty koivusta. Kupolisalin basiksen rakennetta ei avattu, joten sen ikää tai alkuperäisyyttä ei erikseen
Eteläsalin pylvään 9 basis ja plintti. Rakenne purkautui kahdeksi puolikkaaksi, jotka
on liitetty toisiinsa tapituksin.

arvioitu.
Basiksen alla olevassa plintissä on kulmaliitoksin tehty kehä,
jota on vahvistettu kehän sisällä olevilla kulmakappaleilla.
Plintti on viilutettu sivusaleissa mahonkiviilulla ja kupolisalissa
koivuviilulla.

Pienet puuklossit liittyvät kuperien torus-osien ja koverien scotia-osien
yhteen liittämiseen.
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Basis ja plintti-osio irrotettuna pylvään alaosan vieressä.
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Pohjoissalin basis, jota ei ole missään vaiheessa peittomaalattu; scotian kuluva pintakäsittely paljastaa toruksista poikkeavan puumateriaalin: torukset ovat punasävyistä jalopuuta, scotia ilmeisesti sävytettyä koivua.

Ylempi torus on tehty kahdesta kappaleesta, kovera scotia yhdestä ja alempi torus
kahdesta tai kolmesta kappaleesta. Basiksen puulajeja ei analysoitu, mutta pintatarkastelulla arvioituna torukset ovat tummempaa jalopuuta (mahonki?), scotia on
koivua ja kiinnityksen pienet apuklossit koivua ja mäntyä.

Kupolisalin vaaleammat basikset, rakenne koostuu pystyjaksoista.
Eteläsalin plintti peruskorjauksen alkuvaiheessa: noin puolessa plinteistä oli 1950-luvun
asennuksena tehty pistorasia, joita oli 1980-luvulla päivitetty.
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KIR JAHYLLYJEN TIILINEN JALUSTA
Oletettavasti 1880, kun puulattiat alusrakenteineen on purettu, on kaikki kirjahyllyt jouduttu nostamaan seinistä irti lattiarakenteen uusimiseksi. Kirjahyllyt ovat varsin kookkaita ja
hankalia siirtää, ja voidaan siis epäillä, että lattiarakenteita on
uusittu vaiheittain, jotta hyllyt ovat voineet säilyä saleissa. Koska asfalttimassalattia ei ulotu kirjahyllyjen alle, on hyllyt selvästi
nostettu takaisin seinän vierelle ennen massalattian tekemistä.
Tämä selittänee osin epämääräiset, pääosin tiilien varaan tehdyt kirjahyllyperustukset.

Perustusladelmaa eteläsalin ulkoseinällä.
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Peruskorjauksen 2015 aikana päätysalien kirjahyllyjä jouduttiin nostamaan paikoiltaan erityisesti ylälehtereillä ja lattiatasolla. Lattiatasolla hyllyt oli tuettu tiililadelman ja paikoitellen lankunpalojen varaan.
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Kirjahyllyt on 1880 korjauksen yhteydessä perustettu tiililadelmalle ennen täyttölaastin ja asfalttimassan valamista. Kuvassa laastitäyttö ja asfalttimassa purettu.

Kuvassa pohjoissalin nurkka: salia kiertävän kapean holvin nurkka ja hyllyjen alle
ulottuva tasausmuuraus. Laastitäyttö ja asfalttimassa on purettu pois.

Kuvassa näkyy hyvin 1880-luvun töiden vaiheistus: välipohjan muuraustyön jälkeen
kirjahyllyille on tehty tiiliset perustat, sen jälkeen keskilattialle on levitetty tasaava
laastimassa ja lopulta asfalttikerros.
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2.4

Perusmuurit

MUUR AUST YÖSTÄ YLEISESTI
Alkuperäisen muuraustyön ja 1880 tehtyjen korjausten ja lisäysten muuraustyön välillä on yleisesti ottaen havaittavissa
selvä laadullinen ero. Asiakirjojen perusteella tiedetään, että
alkuperäinen urakkahinta painettiin hyvin alas varsinaisen tarjouskilpailun jälkeisellä neuvottelulla, ja jälkipolvet ovatkin eri
vaiheissa päätyneet epäilemään, että alkuperäinen rakennustyö ei ollut laadullisesti priimaa. Nyt tehdyt havainnot osin tukevat tätä käsitystä. Töiden yhteydessä avattujen satunnaisten
muurien sisältä löytyi paikoin hyvinkin epämääräistä ladontaa
ja puutteita laastissa. Sen sijaan Sjöströmin johdolla 1879-1880
toteutetut muuraustyöt vaikuttavat tehdyn täsmällisesti ja huolellisesti. Todettakoon, että myös alkuperäisessä muuraustyössä, erityisesti vaativampien holvausten osalta on alueita, jotka
Koilliskellarin väliseinäkkeen tiilimuurausta, oletettavasti 1840-luvun rakennetta.
Tiilien polttoasteessa on laaja kirjo, vaaleimmissa tiilissä näkyy vähäistä vauriota.
Alla ullakkoportaan tiilipintoja, todennäköisesti myös 1840-luvun muuraustyötä.

ovat täsmällistä ja tarkkaa työtä.
Käytetyn tiilen koko vaihtelee, mutta esiin tulleissa alkuperäisissä seinämuureissa tuli pääsääntöisesti esiin kookasta, noin 30
x 15 x 8 cm kokoista tiiltä. Samaan aikaan ainakin salien suurissa holveissa on käytetty selvästi pienempää tiiltä: noin 26,5
x 13 x 6,5 cm. Ilmeisesti holvien muurauksessa pienempi tiili
on tarjonnut toisaalta näppärämmän rakennusmateriaalin, toisaalta hoikemman ja siis kevyemmän rakenteen. 1880 tehtyjen
kellariholvien tiilikoko on taas ollut hiukan kookkaampi, noin
27,5-28 x 13,5 x 7 cm.
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Kuva otettu eteläisen ullakon seinämuurista, jossa tiilet ovat paljaana. Kuvassa
näkyvät kookkaat seinätiilet ovat noin 30 x 15 x 8 cm. Suurien holvien tiilet ovat
kooltaan selvästi pienempiä: noin 26,5 x 13 x 6,5 cm. 1880 tehtyjen kellariholvien
tiilikoko on taas ollut hiukan kookkaampi, noin 27,5-28 x 13,5 x 7 cm.

Kellarikerroksen (harmaa) ja ensimmäisen kerroksen seinämuurien ja pystyrakenteiden kohdistuminen laserkeilaukseen perustuvien uusien piirustusten perusteella. Pohjat Arkkitehdit- LPR, muokkaus Okulus.
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PERUSMUURIT- PER M ANTOTASO
Ulkoseinien ja välimuurien vahvuus vaihtelee varsin suuresti
riippuen seinän merkityksestä tiiliholvien kantamisessa. Vahvimpia seinärakenteita ovat päätysalien pitkät, holvien sivusysäystä vastaanottavat ulkoseinät (muurauksen vahvuus pilasterien kohdalla yli 165 cm) ja kupolisalin pitkät seinät (pilasterien
kohdalla yli 145 cm). Hoikimmat alkuperäiset väliseinät ovat
Unioninkadun puoleisten tilojen väliseiniä, joiden vahvuus on
rappauksineen noin 50 cm, eli oletettavasti 1½ kiven seiniä.

Rotundan rakentamiseen liittyvä terässide, joka kulkee kupolisalin rotundan puoleisen seinän kahden pilasterin pinnassa, koko seinän korkeudelta, ja on nähtävissä
kaikilla kolmella lehterillä. Teräsrakenteen muurin sisäisiä yksityiskohtia ei tunneta.
Kuvassa näkyvät korkeat I-palkit osuvat Rotundan paksuihin poikkimuureihin.

Laserkeilaukseen perustuva pohjapiirustus salien lattiatasolta. LPR-arkkitehdit
2015, muokkaus Okulus 2016.
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Kupolisalin pitkän seinän kirjahyllyihin upotetut pilasterit liittyvät holvatun katon
vyökaariin.

Eteläsalin pohjoisseinää, kupolisaliin johtavan oven länsipuolelta, kirjahyllyn koepurun yhteydessä. Salien seinämuurien sisäpuoliset pilasterit sijaitsevat ikkuna- ja oviaukkojen molemmin puolin. Pilasterit ulkonevat seinäpinnasta hiukan vaihtelevasti,
yleisesti vajaan 15 cm verran.

1950-luvulla toteutetun uuden porrashuoneen välitasanteelle tässä yhteydessä
rouhittu sähkökeskus paljastaa Engelin aikaisen, kupolisalista pihan puolen saliin
johtaneen oven umpeenmuurauksen.

Pilasterit päättyvät kattoholvin kantaan ja tukevat sen uloketta.
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PERUSMUURIT – LEHTERITASOT
Kolmen salin väliset aukot paljastavat salien välisten muurien
paksuuden. Peruskorjauksen yhteydessä tehtyjen havaintojen
perusteella vaikuttaa siltä, että seinämuurien perusvahvuus pysyy samana salien koko korkeuden, aina holvikantoihin saakka.
Seinäsyvyyttä kasvattavat pilasterit jatkuvat kattolistaan saakka
ja sen kautta osallistuvat merkittävässä määrin tynnyriholvin
kantarakenteen muodostumiseen.
Lehterien lattiatasot eivät vastaa Unioninkadun puoleisten
huoneiden lattiatasoja, joten yhteydet saleista pääporrashuoneeseen ja ylikirjastonhoitajan huoneisiin sisältävät seinämuurin kohdalla muutamia askelmia.

Eteläsalin ylälehteriltä pääportaaseen johtava, jo aiemmin hyllyjen taakse jätetty
ja umpeen muurattu oviaukko tuli esiin. Aukkosmyygin pinnan heleä keltainen on
oletettavasti ollut porrashuoneen värimaailmaa. Umpeenmuurattu ovisyvennys on
edelleen kirjahyllyjen takana piilossa.

C

A

B

Laserkeilaukseen perustuva pohjapiirustus
ylälehterin tasolta. Muutama päätysalien
pitkien sisäseinien pilastereista on jäänyt keilauksesta pois. LPR-arkkitehdit 2015, muokkaus Okulus 2016.
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A. Eteläsalin ylälehterin eteläinen ikkunaseinä, kun kirjahyllyt on nostettu sivuun
konservointitason rakenteiden kiinnittämistä varten. Seinäpinnasta ulkonevat pilasterit ja kattolistamainen uloke, joka toimii tynnyriholvin kantana. Punaiset teräskannakkeet ovat väliaikisen konservointitason kannatuspisteet.

B. Kupolisalin Rotundan puoleisen pitkän seinän nurkissa lehteritasoilla on Rotundan rakentamisen yhteydessä umpeen muuratut oviaukot, jotka ovat johtaneet
pieniin porrashuoneisiin. Umpeenmuurauksen vieressä oletettavasti vanhempi,
viimeistään 1950-luvun sähköreitin roilo.

C. Kupolisalista kohti eteläsalia. Kuva on otettu työmaan alkuvaiheessa, kun kirjahyllyt nostettiin sivuun keskiakselin aukon kohdalta ja 1980-luvun kahi-tiilestä tehty
1/2 kiven palomuuraus purettiin aukosta.
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PERUSMUURIT ULL AKKOLL A
Ullakolla sisäpuoliset seinämuurit nousevat julkisivujen kanssa
samaan tasoon. 1840-luvun muurausjäljen epätasalaatuisuus
ja 1880 tehdyt muurauskorjaukset näkyvät ullakolla. Erityisesti
päätysalien lyhyiden seinien ja tynnyriholvauksen liitosalueilla
näkyy korjausmuurauksia. Kattotuolit kiinnittyvät pitkillä seinillä jalasorteen, joka on upotettu tiilimuurin sisäreunan syvennykseen. Julkisivun puolella ylin tiilivarvi on viistetty noudattamaan kattokulmaa.

Perusmuurin yläosan ja räystään vanha rakenne. Kattotuolit kiinnittyvät muurin sisäreunan jalasorteen. Vesikattorakenteen alin aluslauta on sijainnut rapatun kantin
yläpuolella. Räystään nokkaan, muuratun rakenteen ja aluskatteen väliin on tiilestä
ja laastista täkätty tiivis täyte. Räystäs ei siis ole ollut tuulettuva, muutamaa erillistä
avattua kanavaa lukuunottamatta.

Pohjoissalin länsiseinän yläreuna. Muurin sisällä oli tyhjää onkaloa, joka viittaa jonkinlaiseen kuorimuuraukseen, mahdollisesti salin alkuperäisen tynnyriholvauksen
yhteydessä tehty. 1880 tätä kuorimuurausta on muutamin paikoin korjattu.

Eteläsalin ullakolla, oletettavasti 1880, tehty muutostyö: jalashirsi on ilmeisesti katkaistu paikalla tehtyjen muurauskorjausten takia.
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Eteläisen ullakon ja Rotundan ullakon välistä uudempaa, talotekniikkaa varten lävistettyä seinämuuria.

Pohjapiirustus, ullakko. LPR / muokkaus Okulus.

Eteläisen ilmanvaihtokonehuoneen ja tekniikkakuilun välistä purettiin pala vanhaa
perusmuuria kupolisalin lounaisnurkan yläpuolelta. Muurin sisällä kulki muutama
viisto hormi.

IV-konehuone

IV-konehuone

Pohjapiirustus, laikkaustaso salien yläosasta, osittain ullakon
puolella. LPR / muokkaus Okulus.

Puretun muurin muuraustyö oli hyvin epämääräistä, sekä limityksen että laastituksen osalta. Vasemmassa reunassa oleva, kuorimuurauksen kaltainen rakenne saattaa liittyä viereisen porrashuoneen holvimuuraukseen, joka on purettu oletettavasti
1980-luvulla.

Paikoin tiilien välit olivat täysin vailla laastia.
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2.5

Holvatut rakenteet

PÄ ÄT YSALIEN T YNNYRIHOLVIT
Kirjaston komean salisarjan tynnyriholvatut alakatot ovat suomalaisittain kookkaat ja siten rakennetyyppinsä harvinaisia
edustajia. Poikkeuksellisiksi holvit tekevät salien keskinäinen,
toisiaan tukeva järjestely ja alkuperäisen rakenteen keveys.
Engel on sijoittanut salit siten, että päätysalit ja keskirisaliitin
pienemmät tilat muodostavat kupolisalin raskaalle holvaukselle
tukirakenteen. Päätysalien suurien tynnyriholvien osalta Engel
on päätynyt ratkaisuun, jossa holvien tuottamaa vaakasuuntaista, ulospäin työntävää kantavoimaa kompensoi ainoastaan ulkoseinien paksuus. Kantavoimaa on tosin pyritty vähentämään
pienillä poikkiholveilla ja tekemällä holvit mahdollisimman kePohjoissalin pohjoisseinän keskimmäinen poikkiholvi

veiksi. Päätysalien holvien lakialueet (noin kolmannes holvin
kaaren mitasta) ovat vain ”puolen kiven” paksuisia, siis noin 13
cm ja holvien muurauksessa on käytetty pientä tiiltä. Neljä ”yhden kiven” tiilikaaripalkkia, tai vyökaarta, vahvistaa tätä keveää

Eteläsali kattopinta konservoinnin valmistuttua. Tynnyriholveja keventävät poikkiholvit ovat julkisivupuolella ikkuna-aukkoja, rungon puolella umpiseinään päättyviä syvennykisä. Poikkiholvit ovat laajan
tynnyriholvin sivusysäystä vähentävä rakenne.

66

Vanhat rakenteet / 2.5 Holvatut rakenteet

?

Eteläsalin leikkaus itäpäädystä itään (kohti Tuomikirkkoa). Tynnyriholvin
ohuen tiilikuoren rakennetta ei ole esitetty, katso alla. LPR-arkkitehdit.

Eteläsali leikkaus keskiakselista itään. Poikkiholvien rakenne erottuu, mutta poikkiholvien välisen täyttö- tai painomuurauksen rakennetta ei tutkittu. LPR-arkkitehdit.

Tynnyriholvit on muurattu vasta perusseinämuurien valmistumisen ja oletettavasti myös vesikaton valmistumisen
jälkeen. Ullakolla näkyvissä oleva holvilaki on ½ kiven kuori, sivualueet ja laen ylittävät vyökaaret ovat yhden kiven
vahvuisia. Holvin kylkiä tukevien täyttömuurausten rakennetta ei tunneta
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rakennetta. Muutoin tynnyriholvit ja niiden poikkiholvit ovat
”yhden kiven” holvauksia.
Engelin suunnitelmien mukaisesti holvit toteutettiin alun perin
ilman vetotankoja, siis pelkästään tiileen ja laastiin perustuvina rakenteina. Päätysaleissa tynnyriholvien jänneväli on reilut
10,5 metriä, holvin kantaseinä pituudeltaan noin 26,5 metriä.
Vertailuna mainittakoon vuonna 1817 valmistunut Turun Akatemiatalon juhlasali, jonka vetotankoa vailla toteutettu jänneväli on myös noin 10,5 metriä, mutta salin molemmin puolin
on sivusysäystä vastaanottavat nk. kontreforit, eli ulkopuoliset
muuratut tukikaaret.
Keveästä laesta ja poikkiholveista huolimatta päätysalien tynnyriholvit osoittautuivat rakenteeltaan uskalletuiksi. Viimeistään
Päätysalien holveja vahvistavat tiilikaaripalkit ovat yhden kiven vahvuisia ja
kahden kiven levyisiä, noin 27 x 55 cm.

vuonna 1877

rakenteen vaurioitumiseen kiinnitettiin huo-

miota. Tällöin yliopiston rehtori tilasi asiantuntijoilta lausunnon
siitä johtuivatko havaitut halkeamat katualueella käynnissä olleista räjäytystöistä

Yhden kiven vahvuiset tiilikaaripalkit, tai vyökaaret, jaksottavat päätysalien
holvausten yläpintaa.
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(Talousosaston pöytäkirja 7.2.1877, HYA).

Kirjaston

ulospäin kaarevaksi työntynyt eteläseinä kertoo edelleen, kuin-

Poikkiholvien ullakonpuoleinen pinta. Rakenteen kunnon
selvittämiseksi pinnan vanhaa slammausta/laastitusta
avattiin. Yläpinnassa näkyy ainoastaan tiilen päätyjä,
joten holvi on kauttaaltaan muurattu pystytiilistä, holvin
vahvuus siis ”yksi kivi”, noin 26 -27 cm.
Pohjoissalin yläpuolinen ullakko, kuvan oikealla puolella
eteläisen pitkän seinän umpipäätteiset poikkiholvit, vasemmalla puolella näkyvät tynnyriholvin kiven vahvuiset
tiilikaaripalkit. Pitkän seinän suuntainen kynte paljastaa
lakialueen kevennetyn rakenteen: lakialueella puolen kiven rakenne, holvin sivuilla yhden kiven kuori. Poikkipäätyjen holvipinnoissa näkyy peruskorjausken yhteydessä
levitettyä tiivistyslaastia.
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ka tynnyriholvi on pyrkinyt leviämään. 1879-1880 tehdyissä

töiden yhteydessä molempien päätysalien kattopinnat ylimaa-

laajoissa peruskorjaustöissä päätysalien tynnyriholvit tuettiin

lattiin kattavasti, ja halkeama-alueilla tehtiin paikkarappausta.

vyökaarien kohdilta vetotangoin (neljä molemmissa saleissa).

Ullakoilla, erityisesti eteläsalin päällä, työhön on liittynyt myös

Vetotangot lävistävät muurit ja ne päättyvät julkisivuilla kook-

varsin laajoja korjausmuurauksia.

kaisiin, kierteellä kiristettyihin ristiankkureihin (latan pituus
noin 60 cm), jotka on upotettu muuraukseen ja peitetty rap-

Kun peruskorjaus käynnistyi, oli tiedossa, että julkisivutöiden

pauksella (Winterhalter:

Eteläjulkisivun kunnostuksen työmaadokumentointi

yhteydessä muurirakenteesta oli muutamin paikoin löytynyt

6.4.2011).

Molempien salien kahden keskimmäisen vetotangon

suurempia halkeamia, lähinnä eteläsalin päätyseinien yläosis-

sisäpäät sijoittuvat laserkeilaukseen perustuvien piirustusten

ta. Lisäksi tynnyriholvien kattopinnassa todettiin varsin tiheä

mukaan kupolisalin päätylunettien kehyksen alueelle. Muut

mustan pölyn osoittama hiushalkeamaverkosto. Rakenteellisia

päät sijoittuvat pienempien tilojen muuripintoihin, eikä niitä

halkeamavaurioita ei päätysalien osalta ollut tiedossa.

tullut esille 2015 peruskorjauksen yhteydessä. 1880 korjaus-
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KUPOLI

ETELÄSALI

Eteläsalin itäpääty, kaakkoisnurkka. Päätyseinän tiilien
koko ja sävy sekä tiilivarvien hiukan poikkeava linjaus
paljastaa eri ikäiset muuraukset. Oletettavasti tynnyriholvin lakialueen liittyminen ulkoseinämuuriin on
tehty uudestaan 1880 korjausten yhteydessä. Mahdollisesti myös holvikantojen päällä olevaa painomuurausta ja holvikaaren suuntaista tukimuurausta on
täydennetty 1880.

POHJOISSALI

Oikealla Anni Hassin / Ukri Oy laatima koostekartta
kattoholvien korjatuista halkeamista.

Yllä eteläsalin itäpäädyn yläpuolinen ullakko. Koillisnurkassa päätyseinässä
on selkeä korjausmuurauksen murtolinja. Oikealla olevassa kuvassa holvikaaren suuntaista, rakenteellisesti epämääräistä muurausta, joka poikkeaa
alkuperäisen muuraustyön jäljestä.
Oikealla eteläsalin eteläseinän läntisen poikkiholvin ja seinämuurin liitos.
Seinän suuntainen tukimuuraus on tehty hiukan pienemmällä tiilellä kuin
seinämuuri. Kyseessä on oletettavasti 1880-luvun korjaus, jolla eteläseinän
ulospäin pullistumisen aiheuttamia halkeamia on korjattu.
Eteläsalin ullakkon länsipää, lounaisnurkka. Urakoitsija Seppo Kokkonen /
Ukri Oy, rakennesuunnittelija Pentti Aho sekä Ukrin Kauri Luostarinen tarkastelevat halkeamia.
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KUPOLISALIN HOLVIT
Kupolisali on hiukan päätysaleja lyhyempi ja leveämpi, sisätilaltaan noin 11 m x 19,5 metriä. Kupolin sylinterin sisähalkaisija
on salin leveyden mukainen, noin 11 metriä.
Geometrialtaan holvaus noudattaa ympyrän kaaria, niin kupolin, kuin tynnyriholvienkin osalta. Kupolisalin holvisto koostuu
etelä- ja pohjoispäiden lyhyistä tynnyriholveista sekä niiden ja
pitkien seinien varaan muuratusta sylinteristä sekä sen päälle
holvatusta, pallopintaa lähestyvästä kupolista. Holviston monimuotoisuus syntyy neliömuodon päälle toteutetusta pyöreästä muodosta. Kupolin sylinteri lepää neljän kaaren ja näiden
väliin jäävien neljän kolmiomaisen sovitusalueen, nk. pendentiivin päällä. Eteläinen ja pohjoinen kaari ovat tynnyriholveja
rajaavat ja kantavat tiilikaaripalkit. Idän ja lännen kaaret ovat
umpimuuriin muurattuja ja siihen tukeutuvia nk. kevennyskaaria. Peruskorjausta 2015 varten tehty laserkeilaus paljastaa
kupolisalin tynnyriholvissa varsin suuria vinouksia, jotka todennäköisesti johtuvat muuraustyölle ominaisesta laskeutumisesta.
Engelin tiedetään viivyttäneen kesälle 1838 aikataulutettua
Marraskuu 2013. Matalalla oleva keskipäivän aurinko valaisee lähinnä kupolin
sylinterin koristemaalauksia.

Elokuu 2013. Kesäaamun valo tulee ylempää ja lankeaa alemmaksi. Kesäkuussa valo
osuu alas pylväspintoihin saakka.

72

Vanhat rakenteet / 2.5 Holvatut rakenteet

Tynnyriholvin laki laskee keilauksen mukaan
muutaman metrin matkalla 10 -15 cm.

Päällekkäin skaalatut 1. laserkeilaukseen perustuva leikkaus vuodelta 2015 viivapiirustuksena
(LPR Arkkitehdit) sekä 2. ote Engelin suunnitelmasta 1830-luvun lopulta (sävykäs laveeraus). Engelin leikkausta on hiukan venytetty korkeussuunnassa, jotta toteutuneet korkeustasot täsmäävät.
Kupolin ullakon rakenne vastaa Engelin suunnitelmaa. Keilaukseen perustuva leikkaus paljastaa
tynnyriholvia kantavien tiilikaaripalkkien laskeutumisen, noin 10 ...15 cm.

Kupolin muuraus ullakon puolelta. Kupolin laella oleva sylinterimäinen piippu on ollut tulihormikäytössä, mutta tulihormikäytön päättymisen ajankohta ei ole tiedossa.
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kupolin muuraamista talvikauden yli kesälle 1839, jotta muurit saavuttaisivat tarpeellisen lujuuden

(Jörgensen, s.138).

Kupolin

asettuminen näin kahden erilaisen muuraustyypin varaan, toisaalta kiinteän umpimuurin, toisaalta laskeutuvien tiilikaarien
varaan, näkyy kupoliholvauksen halkeamalinjoissa.
Tynnyriholveja ja kupolia kantavat tiilikaaripalkit ovat kirjaston
dimensioiltaan suurimmat tiilikaaripalkit. Ullakon puolelta ne
voidaan todeta 3½ kiven vahvuisiksi. Tynnyriholvaus itsessään
on päätysalien holveja paksumpi, laeltaankin yhden kiven vahvuinen. Ullakon puolelta tarkasteltuna holvipinnassa näkyy ainoastaan tiilen päitä, eli holvi on kauttaaltaan ladottu ympyrän
kaarta seuraavaa muottia vasten kohtisuorassa olevista tiilistä.

Vasemmalla: pohjoisen tynnyriholvin yläpuolinen holvipinta
puhdistuksen jälkeen. Holvipinnassa näkyy vain tiilenpäitä, eli
koko holvi on ladottu muottia vasten kohtisuoraan ladotuista
pystytiilistä.
Alla: holvin alareunassa holvivahvuus kasvaa ½ tiilellä näkyvillä
olevalla osalla. Vaakapintaan päättyvän täyttömuurauksen alle
jäävää holvivahvuutta ei tunneta.
Alinna: salin yli kulkevan tiilikaaripalkin näkyvä osuus o n 2½
kiveä, holvin peittämä osuus lisäksi 1 kivi, siis yhteensä 3½ kiven tiilikaaripalkki.
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Eteläisen tynnyriholvin yläpinta peruskorjaukseen liittyvän tiivistyslaastituksen jälkeen. Uusi vaalea laastipinta piirtää holvimuodon helposti
hahmotettavaksi.

Pohjoisen tynnyriholvin yläpinta vanhan ilmanvaihtokonehuoneen purun jälkeen.
Holvauksen pinnassa on ollut
hiukan epämääräinen vanha
laastituskerros.
Kattotuolin
suuntainen rakennehylly uudempine pintalaastituksineen
on liittynyt vanhan ilmanvahtokonehuoneen rakenteisiin.
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KUPOLIN SYLINTERI
Kupolin sylinterin muuraus on lähes metrin vahvuinen. Kupolipinnan alareunan holvaus on lävistetty kahdeksalla pienellä
poikkiholvilla, jotka samalla muodostavat lunetti-ikkunat ja
tarjoavat kupolin ylävalon. Itse holvikuori on yhden kiven vahvuinen, noin 27…30 cm. Kupolin ullakolla holvikuoren ja julkisivupinnan väliin jäävä alue on täyttömuurattu. Julkisivumuurin
ja täyttömuurauksen massa toimii osaltaan kupoliholvauksen
kantavoimaa vastustavana painomuurauksena. Sylinterin sitomiseksi muurauksessa on neljä muuriin upotettua kevennyskaarta. Kupolin nuppi on alun perin ollut savupiippu, joten
sylinterin muuraukseen on upotettu hormeja.
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Sylinterimuurauksen sisäpinnan rappausavauksen kohdalla tuli esiin tiilimuurauksen sauma, joka kovasti vaikuttaa kevennyskaaren kannalta.

Kevennyskaarien tiilet ovat pääsääntöisesti muotoilemattomia; tässä kaaren kantaan on asetettu muutama kiilan mallinen kivi.

Pyöreän sylinterin muurausta ullakolla: kevennyskaarien kanta sijaitsee 4-5 varvia
tynnyriholvien laen yläpuolella.

Sylinteriosan muurissa on muutamia hormeja, joista osa on ollut tulihormeja.
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KUPOLISYLINTERIN YL ÄOSAN MUUR AUS JA R APPAUS
Kirjaston ylin julkisivupinta, kupolirakenteeseen liittyvän sylinterin muurattu rakenne on alun perin ollut rapattu. Julkisivupinta ikkuna- ja vaakalistoineen on kuitenkin pellitetty ensimmäisen kerran mahdollisesti jo vuonna 1848, asiakirjojen
mukaan öljymaalatulla rautapellillä

(HYA, Vuosikorjaukset 1848).

Viimeistään vuonna 1880 seinien pellitys on uusittu ja sen jälkeen uudestaan vuonna 1995 sekä nyt 2014. Kun pellitys nyt
purettiin, päästiin vanhoja pintoja ja rakenteita tarkastelemaan
vapaasti. Alkuperäiset listaprofiloinnit ja sävyt tutkittiin (kuustie&sorri: Kupolin julkisivun väritystutkimus 13.6.2014 sekä Ikkunoiden väritutkimus).

Pellityksestä päätettiin nyt luopua, joten vanhat haurastuneet
rappaukset pudotettiin pääsääntöisesti ja muurauksen työtapa
oli tarkasteltavissa.
Rakenteesta löytyi varsin runsaasti rappauksen ja muurauksen
vaurioita sekä vanhoja halkeamia. Ikkuna-aukkojen holvaus oli
varsin säännönmukaista, mutta vain osassa aukoista kaarimuurauksen ulkokehä oli muotoiltu ulkonemaan listarappauksen
profiloinnin mukaisesti. Ylälistassa muuraus oli ulotettu normaaliin tapaan, täyttämään rapatun profiilin

Pellityksen purun jälkeen sylinterin pinnasssa oli esillä hyvin varhaisia
kalkkauskerroksia. kuustie&sorrin tutkimuksen mukaan kalkkauskerroksia oli jopa seitsemän; maalauskertojen lukumäärä ehkä 3 - 5.
Sylinteriosan sileän pinnan muurauksessa side- ja juoksuvarvit vuorottelevat varsin säännönmukaisesti.
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Ylälistan profiili oli pellityksen alla suhteellisen ehjä.

Ylälistan muurauksen ulotus profiililistan rakenteena.
Ylälistan alla oli säilynyt kaistale aiempaa, mahdollisesti 1880-luvun pellitystä.

Kupolirakenteen halkeamalinjojen ympäriltä purettin haurastunutta laastia.
Perusmuurauksen halkeamakorjauksen yhteydessä haurastuneita ja auenneita saumoja tyhjennettiin ja saumattiin uudestaan.

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy

79

Ikkunakehysten holvauksen ulkoreunassa tiilinen muotoonmuuraus oli säilynyt vain
osassa kehyksistä. Paikoin vaikutti siltä, että muuraus on ollut rappauslistan sablonin vetämisen tiellä ja sitä on hakattu pois. Vasemmalla ehjä, terävään ulkoprofiilin
päättyvä muotomuuraus, yllä vajaa.

Profiilin maalipinnoista löytyi väritutkimuksessa kolme luotettavaa maalauskerrosta, joista ensimmäinen ja kolmas olivat valkoisia, keskimmäinen keltainen.
Sekä ylälistan että ikkunalistan profilointi oli säilynyt terävänä ja siis uskottavasti
jäljennettävänä.
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Ote kuustie&sorri Oy:n väritutkimuksesta, mistä käy ilmi kupolin moninainen värihistoria. HUOM! Illustraatiot ovat suuntaa-antavia. Varhaisimpien vaiheiden monilukuisuus viittaa siihen, että kupolin seinien pellitys on toteutunut vasta 1880. Vuoden 1848
vuosikorjauskertomuksen maininta: ”Cupolväggens rappning reparerad och beklädd med oljemålad jernplåt.” viitannee seinien
rappaukseen ja katon pelittämiseen, ei seinien pellittämiseen. Tulosteen värit ovat osittain harhaanjohtavia - ensimmäinen hyvin
vaalea sävy 0505-Y30R on pikemminkin vaalea, punertavan keltainen kuin vaaleapunainen.
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KUPOLIN IKKUNAT
Kupolin ikkunat ovat ulkopuolelta kuusijakoiset, kolmeen tahoon taitteiset. Sisä- ja ulkopokat noudattavat samaa välipuitejakoa.
Suuren peruskorjauksen yhteydessä 1880 kupoli-ikkunat uusittiin. Talousjaoston protokollassa 28.4.1880 on maininta
kupoli-ikkunoiden uusimisen vaihtoehdoista; tällöin oltiin lähtökohtaisesti valitsemassa Insinööri Berggrenin suunnittelemat
tammiset ikkunat. Nykyisten ikkunoiden pohjoispuolen yksilöt
ovat tammisia, samoin kaikki sisäikkunat. Tehdyn väritutkimuksen perusteella (kuustie&sorri) voitiin todeta, että ulkopuolen
1866: Oletettavasti alkuperäiset ikkunat; kuvan perusteella vaikuttaa siltä, että
alkuperäiset ikkunat ovat koostuneet pienistä ikkunaruuduista. Ainakin sisäpuolella ikkunoissa on myös vaakajaot. Kuva Eugen Hoffers HKM.

vanhimmat värikerrostumat ovat varsin tummat - mikä viittaa
nimenomaan 1800-luvun lopulle tyypilliseen käsittelyyn. Pokien erikoiset helat ja metalliset pystypienat viittaavat osaltaan
harkittujen suunnitelmien perusteella toteutettuihin ikkunoihin, ei puusepänverstaan vakiotuotantoon. Voidaan olettaa,
että säilyneet tammiset ulkoikkunat ja sisäpuolen lakatut tammi-ikkunat ovat 1880 muutostöiden ikkunoita.
Eteläreunalla osa ulkopuitteista on oletettavasti uusittu 1995
tehtyjen kattotöiden yhteydessä mäntypuisiksi.
Vuosien varrella ikkunoiden väri on johdonmukaisesti vaalentunut jokaisen huoltomaalauksen yhteydessä. Ensimmäisessä vaiheessa tammipuun käsittely on ollut varsin ohut, kuullottava, ja
oletettavasti sisä- ja ulkopuolella identtinen. Vuosikymmenien
aikana ulkopuolista huoltomaalausta on tehty säännöllisesti ja
kuultomaalaus on peittynyt ensin tumman ruskean maalin alle,

1907: Kupoli on kokonaan pellitetty noin 1880 Karlskronan sinkityllä pellillä. Kupolin ikkunoissa ei enää vakavälijakoja; ikkunoissa selvästi nykyisen kaltainen
kolmijakoinen taitteisuus.

sitten beigen, vaalean harmaan ja lopulta valkoisen sävyn alle.

Viereisen sivun kuvat:
1 Kupoli-ikkunoiden sisäpuolella ikkunapenkki on ollut päällystetty harmaalla kumimatolla (ehkä 1950-luvun rakenne).
Alunperin kondenssivesi on ohjattu valumaan pellitettyä
ikkunapenkkiä pitkin koko kehää kiertävään, peltiseen kuivatuskouruun.
2 Tammisen ikkunapuitteen ulkopuolinen värihistoria: oikeassa reunassa 1880 tumma, ohut käsittely.
3 1880-luvun tamminen ikkuna. Taitteiden kohdalla on metallivahvikkeet ylä- ja alaliitoksissa. Hoikat pystypienat ovat
ulkopuolelta terästä.
4 Sisäpuolisen puitteen yläreunan liitos.
5 Ulkopuitteen alapuu oli pahoin vaurioitunut; taitteiden
liitoksissa on pitkät messinkiset, molempien puitteiden läpi
menevät pultit, pituus noin 17 cm.

1930-luvun alkua: Kupolin kaikki pinnat hyvin tummat, ikkunoiden välijaot
vaaleahkot.
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6 1880-luvun tammiset ikkunapuitteet ovat dimensioiltaan
huomattavan herkkiä ja vahvoja, detaljoinniltaan tarkkaan
harkittuja.

1

2

3

4

5

6
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KUPOLIN HOLVAUS JA ”PAINOMUUR AUS”
Kupolipinnan holvaus on tehty kauttaaltaan yhden kiven vahvuisena, periaatteessa pallopinnan muotoisena holvina. Holvin
kannassa pinnan lävistää kahdeksan puolipyöreää poikkiholvia,
joten pallopinnan alakehä muodostuu näiden aukkojen kaarista. Peruskorjauksen 2015 yhteydessä kävi ilmi, että kaariaukkojen holvaus on ollut alunperin varsin epämääräinen, tai sitä
on 1880 jouduttu ”korjaamaan” epämääräisesti. Ulkojulkisivun
ikkuna-aukkojen säännöllisen tiilikaaren ja sisäpinnan kaariaukon välinen holvi on laeltaan vaakasuora, mutta ikkunapenkki on varsin voimakkaasti viistottu. Ikkunoiden holvien päältä
Periaatemalleja
kupolin
muurauksesta. Yllä kuva karkeasta 3D-mallista, oikealla
pistepilven päälle tehty halkeamakartoitus. Okulus Oy /
Mikko Bonsdorff
Kupolin pintaa pitkin muuratut hormit ja kupolipinta
ovat slammattuja, keskipisteen ympärille muurattu
savupiippu on edelleen tiilipintainen.
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nouseva julkisivumuuri on toteutettu umpinaisena, siten että
palloholvin pintaa vasten on tehty painomuurausta sidekivin,
eli muuriin nähden poikittaisin tiilin.

Kupolin rakenne vastaa Engelin laveerausta varsin tarkkaan, tosin pallopintaa pitkin
nousevia hormeja ei ole kuvassa esitetty.

Kupolin yläpinnassa näkyvät tiilen päät paljastavat holvin paksuuden: 1 kivi eli noin 28 cm.

Kupolipinnan ja julkisivumuurin väliin jäävä muuraus koostuu poikittaisista kivistä, nk. sidekiviä.

Kupolin pintaa ullakon puolelta. Hormit ovat itsenäinen, kupolipinnan päällä lepäävä rakenne.

Eniten avattu kupolin ikkunaholvaus: holvauksen kaarirakenne on muuraukseltaan varsin
epämääräinen ja holvipinnan poikittaiset kivet tulevat aivan aukon lakeen saakka.
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KUPOLISALIN MUUR AUSTA TUKEVAT
TER ÄSR AKENTEET 1880
1880 peruskorjauksen yhteydessä myös kupolisalin holveja
tuettiin teräsrakentein. Tynnyriholvien korkeat tiilikaaripalkit
sidottiin vetotangoin ja kupolin sylinterin kantaan asetettiin
lattamainen teräspanta, jolla estettiin sylinterin ja siten myös
kupoliholvin leviäminen. Näihin korjaustoimenpiteisiin liittyen
on tehty varsin laajoja rappauskorjauksia ja täydellinen pintojen ylimaalaus. Varsinaisia muurauskorjauksia on tehty jonkin
verran ja holvialueen pahimpiin halkeamalinjoihin on tehty
muurauksen kiristämistä puukiiloilla.
Peruskorjauksen 2015 käynnistyessä kupolisalin osalta ei ollut
tiedossa merkittäviä rakenteellisia halkeamia. Kupolin holvipinMolemmissa päätysaleissa on neljä vetotankoa, jotka sijaitsevat holvia
vahvistavien vyökaarien, tai tiilikaaripalkkien, linjoissa.

nan hiushalkeamaverkostoon oli kiinnitetty huomiota ja todettu sen tutkimustarve, mutta holvien tai muurauksen rakenteelliseen korjaamiseen tarvetta ei tunnettu.

Vetotankojen keskellä on kiristysvantti ja tanko on kannateltu holvin
yläpuolisesta kattotuolista.

Kupolisalissa on kaksi vetotankoa, päätysaleissa neljä.
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Kupolisalin ja pohjoissalin (keltainen viiva) keilaukseen perustuvat leikkaukset
päällekkäin. 1880-luvun rautarakenteet merkitty punaisella. Pohjoissalin vetotangot sijaitsevat hiukan ylempänä kuin kupolisalin. Kupolia kiertävä kehä katkoviivalla.Kupolisalin pohjoisen tynnyriholvin laessa, tiilikaaripalkin alalaidassa oli lisäksi
havaittavissa vaaakasuuntainen teräsrakenne, jonka ikää tai kokonaisrakennetta ei
pystytty toteamaan (lyhyt pisteviiva). Voidaan epäillä, että kyseessä on alkuperäiseen rakenteeseen liittyvä terässide, joka ulottuu seinästä seinään.

Pellityksen alla suojassa säilyneitä alkuperäisen rappauksen kerrostumia, tiilisen
listan alla vuoden 1880 teräsvanne.

Teräsvanne koostuu neljästä latasta, jotka on sidottu toisiinsa kiilaavin
liitoksin.

1880 lisätty teräslatta sijaitsee heti lunetti-ikkunoiden alapuolella. Muurauksen päälle kiinnitetyt laudat liittynevät
1880-luvun pellityksen kiinnittämiseen. Alkuperäinen vesikattopinta on noussut kupolisylinterin muurauksen vajaa
puolimetriä; korko erottuu rappauksen alareunana.

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy
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Vetotangot

”PIKKUHUONEIDEN” HOLVIEN TER ÄSPIL ARIT 1880
Unioninkadun puolelle, keskirisaliittiin sijoittuvat pienet huoneet kolmessa kerroksessa muodostavat omansalaisen rakenteellisen kokonaisuuden. Peruskorjauksen aikana välipohjarakenteiden iäksi voitiin vahvistaa Sjöströmin vaihe 1880. Kuten
kellarilattioiden yhteydessä todettiin, eteisaulan kalkkikivilaatat
voivat olla alkuperäiset, sillä holvistoa kantavat tiilipylväät vaikuttavat holvistoa vanhemmalta, siis alkuperäiseltä rakenteelta.
Eteisaulan ja kirjastonhoitajan huoneen sekä Monrepos-tilojen välipohjarakenteet pylväineen ovat kokonaan 1880-luvun
rakennetta. Engelin alkuperäisen välipohjan oletetaan olleen
puurakenteinen, alapinnaltaan tikkurapattu. Eteisaulassa ja sihteerin huoneessa on neljä, palautusaulassa ja ylikirjastonhoitajan huoneessa kussakin yksi teräsrunkoinen pylväs. Rakennetta
selvitettiin koeporauksella, jonka perusteella voitiin todeta, että
rapatun kuoren sisällä on tiilimuurausta, ytimessä terästä. Teräsrungon profiilia ei selvitetty. Pylväiden ja seinien varaan to-

1880-luvun rakenteet: välipohjien sisäinen vetotankojärjestelmä, vetotankojen sisäpuolisiin seiniin upotettuja päitä ei tutkittu johdonmukaisesti.

teutetut holvaukset ovat vahvuudeltaan puolen kiven holveja,
siis noin 15 cm vahvuisia. Eteisaulan kalkkikivilaattaa lukuun
ottamatta huoneissa on tiiliholvista itsenäinen, puupalkkien varaan tehty puulattia. 1. ja 3. kerroksen huoneiden arkkitehtuuri
ja värimaailma ovat kokonaan Sjöströmin muodonantoa.

5 krs., Monrepos-tilat.

3 krs., Ylikirjastonhoitajan ja sihteerin huoneet
1880-luvun teräsrakenteet turkoosilla: välipohjien sisäinen vetotankojärjestelmä. Vetotankojen muuriin upotettuja päitä havaittiin julkisivutöiden
yhteydessä (RHS s. 41). Sisäpuolisista rakenteista tuli esille pohjoissalin
puolella kirjahyllyn takana oleva kookas muuriankkuri (valokuva viereinen
sivu).
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1880-luvun rakenteet: punainen - tiiliholvi, sininen - rappauksen/muurauksen sisäpuolella teräsrakenne.

Pikkuhuoneiden vetotangot liittyvät teräspylväiden asemoimiseen. Yläkappaleen
kierteiden avulla teräspylväät on voitu asettaa täsmällisessti ja vaakatangoilla ne
on ankkuroitu tiilimuuriin.
Monrepos-salissa tankojen järjestelmä oli vapaasti tarkasteltavissa lattiatäytteen
vaihtamisen takia.
Pohjoissalissa keskilehterillä kirjahyllyn 281 takana oleva muuriankkuri.

Julkisivutöiden yhteydessä havaitut muuriankkurit.
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PIKKUHUONEIDEN HOLVI MUODOT
Pikkuhuoneiden holvaaminen vuonna 1880 liittyy todennäköisesti paremman paloturvallisuuden tavoitteluun. Pienipiirteinen holvaus ja siihen liittyvien pylväiden kertaustyyliset kapiteelit ovatkin
oman aikansa muodonantoa, joka selvästi poikkeaa Engelin ajan
ratkaisuista. 1880 muutostöihin liittyvässä selonteossa todetaan, että
myös porrashuoneen lepotasojen katot holvataan (Sjöström
20.10.1879, Talousosaston protokollan liite, HYA).

Pääporrashuoneen kattojen koristemaalausaiheet ovat 1880-luvulta, mutta
uudelleenmaalausta on tehty ainakin kahdesti. Seinissä kerroksia oli enemmän, mutta varhaisimmat kerrokset olivat fragmentaarisia.

Eteistilat 1. krs: 1880-luvun pienipiirteiset holvaukset.

Pääporrashuoneen välitasanteiden holvaukset ovat asiakirjojen perusteella myös 1880-luvulta
ja edustavatkin ”pikkuhuoneiden” samanikäisten holvausten kanssa samaa muotokieltä.
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& Decker

Monrepos-tilat, 5. krs: yläpuoliset holvaukset ovat 1840-luvun alkuperäistä rakennetta. Julkisivun suunnassa, itäseinässä olevat syvennykset kertovat rakennusaikaisesta suunnitteluvaiheesta, jolloin 5. kerroksen tiloihin harkittiin ikkunoita. Näistä luovuttiin, koska julkisivun levollisuutta pidettiin tärkeämpänä.

Ylikirjastonhoitajan ja sihteerin huoneet 3. krs: 1880-luvun holvaukset.

Eteisaulan sivulaivojen holvaukset ovat korkeat, leikkausmuotona lähes puolipyöreät - palautusaulan ja
sihteerin huoneen holvien kaaret ovat matalammat, leikkautuvat kaarisegmenteiksi.
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PA LA U T U S A U LA
PIKKUHUONEIDEN TIILIHOLVIEN MUUR AUS
JA PUINEN L ATTIAR AKENNE
Alkuperäisiä puulattioita ei tiettävästi ole säilynyt lainkaan,
vaan kirjaston olemassaolevat puulattiat ovat peräisin Sjöströmin muutostöistä. Puisia lattiarakenteita on säilynyt viidessä
huoneessa: R119 palautusaula, R314 sihteerin huone, R315
kirjastonhoitajan huone sekä molemmat Monrepos-huoneet
R514 ja R515. Näistä vanhoja lattialankkuja oli säilynyt vain
palautusaulassa ja sihteerin huoneessa. Näissä lattioissa oli viitteitä kahden ikäisiin nauloihin, ja voidaankin epäillä, että alkuperäisiä lattialankkuja on käytetty uudestaan.
Palautusaula: Lattialankut ovat alapinnaltaan kirveellä veistettyjä, ponttaamattomia ja toisiinsa käsinveistetyin tapein liitettyjä. Täytepohja sisälsi mm. vanhemman rappauksen maalattuja
Palautusaulan lattia on ollut ilmeisesti aina maalattu lankkulattia. Lattiaa on jouduttu kunnostamaan ja huoltomaalaamaan raskaan kulutuksen takia.

fragmentteja, oletettavasti siis täytepohja ei ole alkuperäinen,
vaan vuodelta 1880. Lankkulattiaa kannattavat puuvasat on
aseteltu suoraan holvin päälle, tiili- ja puukappalein kiilamalla.
Lankut ja lattiaa kehystävä boordilauta sitovat vasat yhteen.
Sihteerinhuone: Rakenne oli muutoin hyvin saman tapainen kuin palautusaulan, mutta lattialauta oli maalaamaton.
1880-luvun pintana on ollut asfalttimassa, joka on valettu lankkujen päälle, jonkinlaista voimapaperia vasten. Laudoitus on
oletettavasti 1880-luvulta, vasat mahdollisesesti alkuperäiset.
Täytteestä seulottiin fragmentteja, jotka kertovat 1880-luvun
korjaustöiden laajuudesta.

Fragmenttien tutkimusraportti 14.5.2014:

KK_TUTK_Kollaaasi_R314_sihteeri_lattiatäyte_20140514.pdf

Ylikirjastonhoitajan huone: Huoneen lattiaan oli asennettu uuPuulattian täyte oli peräisin 1880-luvulta.

dempi parketti vanhan lautalattian ja rakennevanerin päälle.
Näiden alla lattiarakenne vastaa sihteerin huoneen lattiaa. Oletettavasti myös täällä on 1880-luvulla ollut asfalttimassalattia.
Lattian avauksen yhteydessä seinän vierien alaosissa tuli esille
1840-luvun heleän vihreää seinämaalia.
Lattian fragmenttien tutkimusraportti 26.6.2014: KK_TUTK_Kollaasi_R315_ylikirjhoitaj_lattiatäyte_20140626.pdf

Puulattian alapuolinen tiiliholvaus, kalansuomuladonta.
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SIHTEERINHUONE

K I R JA S T O N H O I TA JA N H U O N E

Sihteerin huoneen lattialauta oli maalaamatonta, koska 1880 lankkujen päälle on
levitetty asfalttimassa lattiapinnaksi. Viimeinen käyttöpinta oli 1980-luvun linoleum.

Kirjastonhoitajan huoneen vanhan lattialankun päälle liimattu vaneri istui tiukasti
lankuissa kiinni. Lankun alla oleva rakenne vastaa sihteerin huoneen lattiaa.

Lattialaudoista ja -vasoista nypittiin kahden ikäisiä nauloja: pienemmät ovat oletettavasti 1880-l leikattuja nauloja, suuremmat 1840-l taottuja nauloja.

1880-luvun lattiarakenne (tiiliholvi + puurakenne) nousee alkuperäistä lattiapintaa
ylemmäksi. Heleä vaalea vihreä on vuotta 1880 edeltävää värikerrostumaa.

Lattiatäytteen vaihtamisen yhteydessä poimittiin talteen täytteeseen pudonneita
fragmentteja; mm. aiempaa rappausta kerrostumineen ja keramiikan kappaleita.

Kirjastonhoitajan huoneen alapuolinen holvaus, puukiiloin paikalleen tuetut puuvasat ja
pylvään jalustarakenne 1880-luvulta.

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy

93

MONREPOS-TILO JEN L ATTIAT
Monrepos-salin lattian maalattu pintalauta osoittautui suhteellisen nuoreksi ja hyvin ohueksi, noin 15 mm:n laudaksi. Tämän alta paljastui harvakseltaan ladottu vanhempi lankkulattia.
Tilan kattoikkuna on jonain aikaisempana vuosikymmenenä
selvästi vuotanut ja aiheuttanut puurakenteille lahovaurioita.
Voidaan epäillä, että ennen vuoden 1935 radiaattoreita tilan
lämmitys on ollut varsin vaillinaista ja epätasaista. Puurakenne
ja täyte vastasivat alempien kerroksien lattiarakenteita, joten
voidaan olettaa, että lattiarakenne on pääsääntöisesti 1880-luvulta, pintalauta saattoi olla peräisin 1900-luvun alkupuoliskolta, koska lautojen kiinnitykssä on käytetty ns. leikattuja nauloja.

Monrepos-salin pintalauta oli ohut, sen alla vanhempi lattialankku.

Näkymä Monerpos-huoneesta kohti Monrepos-salia. Vanhemmassa lankussa esiintyi lahovaurioita ja muutamia paikkakohtia.
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Vanhemman, harvaan ladotun lattialankun leveys oli noin 23...25 cm.

Ote asiakirjasta Ideastructura: F02 Rakennetyypit, VP5,
tilat R514 ja R515

MONREPOS-SALI

MONREPOS-HUONE

Vanhempi maalattu lattialauta irrotettuna, laudat ovat pontittomia, puutapeilla toisiinsa liitettyä.

Monrepos-huoneen lattia ennen vanhojen täytteiden pois imemistä. Keskellä näkyy
alapuolisen (ylikirjastonhoitajan huoneen) teräspylvään yläpää.

Monrepos-salin lattia avattuna; 1880 holvauksen huiput näkyvät kehämäisenä limityksenä, vasat ovat mahdollisesti alkuperäisen rakenteen uudelleenkäyttöä.

Monrepos-huoneen vanhat täytteet on poistettu.

Kuvassa näkyy vanhan, paikoin lahovaurioituneiden vasojen rakenteellisia korjauksia. Vetotangot on maalattu vaaleanharmaalla ruostesuojamaalilla.

Vanha lattialankku oli vahvuudeltaan noin 50 mm ( ”2 tuuman lankku”), uudempi, ainakin kertaalleen ylihiottu pintalauta (ehkä 1920...1950-luvulta) vain noin 15 mm.
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2.6

Tiilimuureihin liittyviä rakenteita

PIIPUT JA HOR M IT
Vanhoja, vesikaton lävistäviä tiilisiä piippuja oli ennen peruskorjausta kaksi, molemmat etelälappeella, lounaisen sisäjiirin
taitteen vieressä. Toinen piipuista oli 6-horminen tiilipiippu,
jossa osasta hormeista oli jälkiä tulihormikäytöstä – mahdollisesti ainakin osittain alkuperäinen tai 1880-luvun rakenne.
Matalampi tiilipiippu on ollut ilmanvaihdon poistoreitti. Piipun
ikää ei selvitetty. Näiden piippujen yläosat purettiin ilmanvaihtokoneen ja uuden ilmanvaihtopiipun tieltä.
Kupolin päällä oleva ”nuppi” on myös muurattu rakenne ja toiminut alun perin mitä ilmeisimmin savuhormina, sillä kanavien
seinämät olivat selvästi nokiset. Aiemman uudelleenpellityksen
yhteydessä nupin seinämät on päällystetty vanerilla, mahdollisesta rappauspinnasta ei ole tietoa. Käytöstä poistetun piipun
päälle on laitettu matala peltihattu. Muuratun rakenteen yläEteläisellä lappeella olevat kaksi kookasta piippua purettiin uuden ilmanvaihtokonehuoneen takia. Näiden ikää ei varmuudella voitu todeta. Ylempänä olevassa
piipussa oli kuusi hormia, joista ainakin kahdessa oli selviä palokaasujen jättämiä
nokijälkiä.

Vanhempi tiilipiippu, jossa ainakin osa hormeista on aikoinaan ollut savuhormeja. Betoninen yläkranssi oli tiilimuurausta nuorempaa rakennetta.

96

reunan profiililista on muotoiltu puusta, joko alkuperäisenä tai
1880 vaiheen ratkaisuna.

Matalamman piipun ikä ei ole tiedossa, viimeksi käytetty ilmanvaihdon poistohormina.

Vanhat rakenteet / 2.6 Tiilimuureihin liittyviä rakenteita

Kupolin nupin pinnan pellitys ja matala peltihattu. Hormit ovat olleet avoimia,
mutta niiden lähtöpisteitä ei tunneta.

Kupolin nupin pellitys vuodelta 1995 lähes purettuna. Vanerivuoraus lienee
samalta ajalta.

Nupissa on kuusi hormia.

Nupin muuraus ullakkotilassa. Rakennesuunnittelija Pentti Aho ja Ukri Oy:n
Herkki Hade tarkastelevat rakennetta. Kupolipinnassa uusi laastikäsittely.

Nupin ylin profiili on puinen.
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K ATTOIKKUNAT
Unioninkadun itälappeella on kolme, alkuperäiseen suunnitelmaan kuulunutta kattoikkunalyhtyä, jotka antavat valon viidennen kerroksen Monrepos-tiloihin ja pääportaan ylimpään
kerrokseen. Ikkunoiden hahmo näkyy jo vuoden 1866 valokuvassa, jokseenkin samanlaisina kuin nykyään. Niiden rakennetta on kuitenkin useampaan kertaan muokattu ja säänkestävyyttä parannettu. Viime vaiheessa lasilyhdyssä oli käytetty
kaksinkertaista lasitusta, joista ulompi, rautalankalasi muodosti
peltilistojen kanssa tiiviin, hattumaisen ulkokuoren.
1866

noin 1907

Kattoikkunat ovat muurattuja, kattoholvien varaan toteutettuja
sylintereitä. Niiden ulkopinta on ollut laudoitettu pellityksen
kiinnitysalustaksi. Porrashuoneen päällä oleva kattoikkunan
muurattu sylinteri on vajaa, koska porrashuoneen seinä katkaisee kattoholvin. Sylinterin ylempi puolisko on kokonaan puurakenteinen.
Alapuolelta tarkasteltuna ikkunoiden huomiota herättävä piirre
on säteittäisten pienojen keskelle muotoiltu puinen ”muna”.

Ennen peruskorjauksen käynnistymistä.
Alla Monrepos-salin kattolyhdyn rakenteiden avausta. Lautavuorausta on edellisen korjaustyön yhteydessä sidottu teräsreikäpannalla.
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Monrepos-huoneen kattoikkuna sisältä. Sylinterin hiukan epämääräinen muoto
piirtyy vastavalossa.
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Monrepos-huoneen kattoikkuna sisältä; Ola Hanssonin kattovalaisin 1980-luvulta.

Pääporrashuoneen kattolyhyt, jossa seinämuuri katkaisee sylinterin.

Työmaan aikana sylinteirn sisäpuolen rapattua pintaa korjattiin, tiilimuuraus näkyy tartuntarappauskerroksen alta.
Alla

Porrashuoneen lyhty ullakon puolelta: muurattu sylinteri rajautuu muurattuun
seinään ja sen ulkopuolelle jäävä rakenne on kokonaan puuta.
Kirvesmiehen jalan kohdalla näkyy puinen rakenne.
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2.7

Puurakenteet: salien lehterit

Engelin kirjasto koostuu ensisijaisesti kantavista tiilirakenteista
ja ala-, väli- ja yläpohjien vaakapuurakenteista. Oman poikkeuksellisen ja kiinnostavan kokonaisuutensa muodostavat
kolmen suuren salin lehterirakenteet, jotka ovat kokonaan
puurakenteiset kiviaineksisista pintamateriaaleista huolimatta:
kipsimarmorikuoren sisällä on puupylväs ja raskaat palkistot
ovat tikkurapattuja, lankuista rakennettuja koteloita. Lehterirakenne on kuvailtu tarkemmin Okulus Oy:n tutkimuksessa
”Päärakennuksen lehterien ja kirjahyllyjen rakennehistoriaselvitys” vuodelta 2012. Seuraavassa esitellään lyhyesti peruskorjauksen yhteydessä esille tulleita, aiemmin huonosti tunnettuja
rakenteen piirteitä. Rakenteen osia on käsitelty myös seuraavissa peruskorjauksen konservointiraporteissa:
•

•

•

•
•

•

•

Kuva raportista ”Päärakennuksen lehterien ja kirjahyllyjen rakennehistoriaselvitys” Okulus 2012, jossa kokonaisrakenne on esitelty.
A. Pystyparru
B. Ylälehterin vaakaparru
C. Arkkitraavin ontto rakenne
D. Keskilehterin kehäpalkit
E. Poikittaispalkit molemmilla lehtereillä
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palkisto: OSK Kollaasi: Kupolisalin palkistojen konservointityöt
28.7.2014
(KK_DOK_Kollaasi_KS_palkisto_20150924.pdf)
kapiteelit: OSK Kollaasi: Pohjoissalin kapiteelienkonservointityöt 5.11.2015 (KK_DOK_Kollaasi_PS_kapiteelit_20151105.pdf)
alakatot: OSK Kollaasi: Salien kasettikattojen puhdistus ja
retusointi, lisäys 4.11.2015 (KK_DOK_Kollaasi_Kasettikatot_lisäys_20151104.pdf)
lehterilattiat: Tony Lidman: Lehterilattian malli 28.10.2013
(KK_DOK_lidman_lehterilattia_MALLI_20131028.pdf)
keskilehterin kaiteet: Lehterien kaiteiden ja porraskaiteiden konservointityöt (KK_DOK_Kollaasi_kaiteet.pdf
11.1.2016)
pylväät: OSK Rotunda: Scagliola-pylväiden paikkauskoe
nro 2 sekä injektointikokeen raportointi (KK_DOK_Rotunda_scagl_paikkaus_Injekt_2MALLI_20140604.pdf)
kirjahyllyt: Vanalinna ehitus: Hyllyrunkojen kunnostus (KK_
DOK_Vanalinna_ehitus_kirjahyllyt.pdf

L E H T E R I T: K A S E T T I K AT O T

Keskiakselin aukkojen oletettavasti vuonna 1880 umpeen laitetut ja 1980-l umpeenmuuratut pinnat paljastivat Sjöströmiä edeltäneen hyvin yksinkertaisen värimaailman.

Lehterirakenteen kantavat palkit on muurattu suoraan mukaan tiilimuuriin ja palkin kylki
on rapattu yli.

klossi
1950-l peitelauta

Kirjahyllyjen yläpuolelle on 1950-luvun töiden yhteydessä lisätty vaaleaksi
maalattu peitelauta, jonka takana vedettiin sähköjä. Siihen saakka kirjahyllyjen yläpuoliset alueet ovat olleet avoinna, joten puukatto on ollut kokonaan
maalattu. Maalaamaton klossi on peitelaudan kiinnittämistä varten.

1950-luvulla peitelistan taakse on paikoitellen jäänyt myös katon kasetointeja.
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LEHTERIT: LAT TIAT

Kaikki lehterilattiat olivat kauttaaltaan ohuella, liimakiinnitetyllä neulahuopamatolla päällystettyjä.

Keskiakselin aukon kohta; pinnassa siis
1880-luvulla peitetty käsittely

Kirjahyllyn alla olevaa
pintaa,jossa ainoastaan
ensimmäinen pintakäsittely, hyvin ohut laseeraava öljymaali tai vernissaus

Uudemmat matot pois
tettu; pinnassa öljymaali 1880/1950, jonka
päällä liimajäänteitä

1950 / 1980-l neulahuopamatto

Keskiakselin aukon avaamisen yhteydessä paljastuneita kerrostumia.
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Mattojen irrottaminen paljasti leveän lankkulaudoituksen, jossa oli varsin runsaasti
kuivumiskutistumisen tuottamia rakoja. Kuvassa korjausmalli
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Salien välisen keskiakseliaukon kohdalla lattialaudat ja kattolaudat ovat ristikkäin, lehtereillä muutoin samanasuuntaisesti, kapean lehterin suuntaisesti.

Kirjahyllyjen alta paljastunut ensimmäinen ohut käsittely oli hiukan punertava
sävyltään. Kuvassa näkyvä mallikapula oli uusien lattioiden vaihtoehtona esitelty ammoniakilla tummennettu savutammi.

Vasemmalla puolella keskiakselin aukon sisällä ollutta vanhaa pintaa, oikealla
maton alla ollutta pintaa, liimanpoiston jälkeen.

Kalkkihiekkatiilimuuraus oli 1980-luvun palomuuraus.
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Pylväiden sisällä on runkona pystyhirsi, sen ympärillä muotoon veistettyjä soiroja,
sitten laakeroiva kuitukerros ja tikutus. Karkea muoto on rakennettu harmaalla kipsillä, pinnan läipvärjätty kuori on vain muutamia millejä. Tämän pylvään alapäässä
näkyy tuoreempaa valkoista paikkauskipsiä, muutoin alaosat noin 10 - 15 cm korkeudelta ovat kauttaaltaan kalkkilaastia 1880-luvun peruskorjauksesta.

Pohjoissalin itäpään porrasnousun nurkassa olevan pylvään ja keskilehterin lattian
liitoksessa oli suurempi vaurioalue. Porrasnousun vieressä oleva kohta on satunnaisten kolhujen kohteena. Tikutuksen takana näkyy kuitukerros. Karkean rakennekipsin paksuus vaihtelee, pinnan kipsimarmori, tai scagliola, on varsin ohut.

Kapiteelin ja pylvään välinen puolipyöreä astragaali-profiili on tehty yksivärisestä kipsimarmoista kaikissa saleissa. Pohjoissalin pylväiden sävynä on
murrettu valkoinen ja sitä kirkastava indigonsininen. Orgaaninen kasviväriaine on vuosikymmenien mittaan vaalentunut valon puolella, varjon puolella
marmoroinnin juonteet ovat paremmin näkyvissä..

Pylvään tyvien laastipaikkausten häivytykset on tehty 1880 öljymaalein marmoroimalla. Vuosikymmenien saatossa maalauksia on retusoitu useampaan kertaan. Pohjoissalin voimakkaammat värit edesauttavat retusointien huomaamattomuutta. Kupolisalin vaaleiden pylviden maalauksissa oli selvästi kellastumaa.
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Puurakenteeseen liittyvä ohut kipsikuori on monin paikoin halkeillut. Halkeamat kertovat siis puurakenteen liitosten elämisestä, eivät varsinaisesta rakenteellisesta ongelmasta. Toisaalta kipsimarmorikuorien halkeamien liike kertoo
lahjomattomasti rakennuksen jatkuvasta elämisestä kosteuden ja lämpötilojen muutosten mukana.

Pylväiden kipsimarmoripinnat on toteutettu ennen kaiteiden asennusta. Kaiderakenteet eivät lävistä kipsikuorta missään, vaan kaiderakenne on kiinnitetty kiilaamalla tarkkaan muotoiltu kansilauta tiukasti pylväiden väliin. Kuvassa
irrotetun kaiteen taakse 175 vuoden aikana kertynyt pinttynyt lika.

UV-valo paljasti yhdellä silmäyksellä eri-ikäiset tyvien paikkamaalaukset. Vihertävän
valkoinen fluyoresenssi viitannee sinkin läsnäoloon maalikerroksessa ja oletettavasti uudemmasta maalikerroksesta.
Kuvassa oikealla eteläsalin päätyportaan vaakapalkin liittyminen kipsimarmoripintaan. Liitoksissa on ollut alunperin liikettä tai rakenteisiin on jouduttu tekemään
muutoksia kipsimarmoikuoren työstämisen jälkeen. Vastaava kipsimarmorin paikkaus löytyy molempien päätysalien kaikissa vastaavissa kohdissa. Vaikkakin taitavasti toteutettuja, on paikka-alueiden juonteisuus erilaista ja massat osin eri värisiä
kuin alkuperäinen materiaali.
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Kapiteelit ovat sisältä onttoja, niiden keskellä kulkee pystyhirsi. Nämä hirret ovat
osa koko lehterin primäärirakennetta.

Eteläsali: kapiteelissa neutraali vaalea.

Kukin kapiteeli koostuu noin 40:stä erikseen valetusta kipsivaloksesta, jotka
kiinnittyvät pystyhirteen löytyihin kookkaisiin nauloihin ja toisiinsa. Kapiteelin kokoaminen on tehty kipsillä.

Kupolisali: kapiteeleissa kaksisävyinen, kultaan vivahtava, voimakas okra

Pystyhirrestä palkin ulkoreunaan noin 10 cm, hirren vahvuus vajaa 20 cm.

Pohjoissali: kapiteelissa violettiin murrettu vaalea sävy.
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Otteita OSK Kollaasin väritutkimuksesta 7.11.2013 (KK_VÄRI_Kollaasi_ES_KS_PS_kapiteelit_palkistot_20131107.pdf).
HUOM! Mikroskooppikuvissa satunnaisesti esiintyvät siniset pilkut eivät kuulu näytteeseen, vaan ovat jääneet näytteen pintaan hionnasta.

Eteläsalin kapiteelissa alimmaisena valkoinen, sävyttämätön liimamaali, sen päällä fragmentaarinen likaviiva. Nykyisessä pinnassa kaksi sävyä, ulkonevilla alueilla, ”huippuvalon” kohdissa hiukan tummempi sävy.

Myös kupolisalin kapiteelissa alimmaisena on valkoinen, sävyttämätön liimamaali. Tutkimuksen perusteella voidaan vahvasti
epäillä, että Engelin väriskaala on ollut selvästi nykyistä niukempi: kaikki kapiteelit ovat olleet hyvin vaaleat ja palkistojenkin
sävymaailma nykyistä vaaleampi. Nykyinen polykromia, etenkin kupolisalissa, on Sjöströmin tulkintaa 1880-luvulta.
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Palkistot ovat tikkurapattuja lautakoteloita. Pääsääntöisesti rappaukset ovat alkuperäisiä, palkistojen alapinnoissa ja sisälaidoissa oli uudempia, oletettavasti 1980-luvun maalikerroksia.

Eteläsali: koko palkisto on vaalean neutraali, profiilien kipsikoristeissa käytetty hiukan sävykkäämpää liimamaalia.

Avatulla kohdalla (kupolisali, etelseinä) tikutus oli varsin harva, suorakulmainen
ja liisteet oli taivutettu kulman ympäri. Rappauskuori osoittautui paikoitellen
hyvin ohueksi.

Kupolisali: palkisto on vahva punainen

Palkiston pinnoissa esiintyy jonkin verran halkeamia, pääsääntöisesti palkiston suuntaisia, pitkittäisiä halkeamia, mikä kertoo puurakenteen liikkeistä.

Pohjoissali: puhdistuksen koealue.
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Otteita OSK Kollaasin väritutkimuksesta 7.11.2013 (KK_VÄRI_Kollaasi_ES_
KS_PS_kapiteelit_palkistot_20131107.pdf). Kupolisalin palkiston vahva
värimaailma on peräisin vuodelta 1880, mutta sitä on jonkin verran retusoitu
ainakin 1950-luvun korjausten yhteydessä.
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Keskilehterin koristeleikatut puukaiteet ovat oleellinen osa salien interiööriä, ne
ovat sisustuksen pienipiirteisimmät osat ja toimivat suuressa salissa havainnon mittakaavallisina avaimina.
Runko on pääasiallisesti havupuuta, tärkeimmät pinnat on viilutettu mahonkia
vaaleammalla jalopuulla (bailloinella toxisperma, afrikkalainen päärynäpuu). Myös
koristeleikatut medaljonkien pohjat ja lehdykät ovat samaa puuta. Pysty- ja vaakavälipuut ovat petsattua koivua.
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Kaiteet muodostuvat kehäelementeistä, jotka on kiinnitetty tapittamalla lehterin
etureunan peitelautaan. Peitelauta taas kiinnittyy kantavaan palkkiin nauloin. Kaide
lukittuu paikoilleen tarkkaan, pylväiden välin mukaisesti muotoillun käsijohdelaudan avulla. Kaide ei kiinnity lainkaan kipsimarmoripintaan.

Kaidekehän liitoksissa olevien medaljonkien messinkikoristeet ovat prässäämällä tehdyt. Medaljonkeja on yhteensä viittä eri mallia. Näistä kolmea esiintyy päätysaleissa, pääsääntöisesti siten, että kutakin mallia on yksi pylväsvälissä. Kupolisalissa on kaksi mallia, joista toista esiintyy vain keskiakselien kohdalla.
Kaikki puupinnat ovat perinteiseen tapaan lakattuja alkoholiliukoisella lakalla, pinnat ovat pääsääntöisesti sellakalla käsiteltyjä, mutta paikoin lakka tarjoaa UV-valossa sellakan hartsille vieraita, vihreitä fluoresensseja, kun sellakan fluoresenssi on oranssinen. UV-kuvien tumma sinivioletti sävy kertoo lakkaamattomasta pinnasta. Lehdykät ja medaljonkien pohjat
on koristeleikattu yhdestä puusta, paikoin esiintyy halkeilua.
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Kirjahyllyjen runko koostuu mäntylankusta, jonka taustapinta on käsisahauksen tai
kirvesveiston jäljiltä karkea.
Laatikkomainen hyllyrunko on etureunastaan ja lyhyiltä sivuiltaan mahonkiviilutetun sokkelikappaleen varassa, takareuna on tuettu satunnaisella puutavaralla, permantotasolla tiilenkappaleilla.
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Hyllyrungon päässä karkeaa kirvestyöstön jälkeä.
Sisäpinnaltaan rungon kappaleet on höylätty sileiksi. Kaikki pinnat on pintakäsitelty
ohuesti, mahdollisesti vaaleaksi pigmentöidyllä vernissalla. Pintakäsittelyä ei tutkittu tarkemmin. Hyllynkannattajien hammaslistat ovat koivua, listojen kiinnistys rungon pystykappaleeseen ilmeisesti vain liimalla. Taustalevyn auenneita rakoja on eri
aikoina tilkitty mm. kankaalla ja tapetilla.

Keskiakselin oviaukon avaamisen yhteydessä muutamaa kupolisalin keski- ja ylälehterin
hylllyrunkoa lyhennettiin; yllä ylälevyn poistettuja kappaleita.
Yksi hyllyrunko avattiin tutkimustarkoituksessa liitoksistaan kokonaan. Taustalevy on aluperin ollut eläinliimalla yhteen liimattu levy, joka on periaatteessa päässyt liikkumaan
pystykappaleiden urissa. Laskennallisesti, normaalin kosteusvaihtelun puitteissa, 250cm
korkean liimalevyn kutistumis-laajenemisliike on muutamia senttejä. Lähes kaikissa taustalevyissä oli auenneita liimasaumoja. Keskellä levyä oleva alumiininen pystytuki paljastaa hyllyrungon haasteen - pitkän hyllyvälin takia hyllylevyissä on esiintynyt taipumaa.

Ylälehterin kirjahyllyjen päällä kulkeva ilmanvaihtokanavisto on peräisin 1980-luvulta. Ola Hanssonin johdolla kaikkien ikkunoiden ja oviaukkojen yli tehtiin uudet
ylälistakappaleet, joiden taakse imanvaihtokanava piilotettiin. Tähän saakka hyllyköt
olivat muodostaneet itsenäisiä, ikkunoihin päättyviä kokonaisuuksia. Pikkukuvissa
ikkunanreunaan jäänyt maalijälki todistaa 1950-luvun paikkamaalauksesta. Oikealla
ankkurirauta, jolla kirjahyllyt on aikoinaan sidottu seinämuuriin.
Salien nurkissa hylllyrunkojen väliin on jätetty tila ilmanvaihdon kanavistoa varten.
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Hyllyrunkojen näkyvät päätylevyt on viilutettu. Ikkunan vieressä olevan hyllypäädyn
mahonkipinta on vaalentunut auringon paahteessa, paitsi ylälistan piilossa ollut
alue. Hyllyjen mahonkipinnoissa oli tarjolla koko skaala näiden ääripäiden väliltä.

Nurkkien uudemmat levypinnat ovat 1980-luvun ilmanvaihtokanaviston upottamisen yhteydessä tehtyjä peitelevyjä. Sorvatusta viilusta tehdyt levypinnat ovat selvästi tummempia kuin vanhat.

Erityisesti kupolisalissa mahonkiviilutetuissa yläfriiseissä oli levollisen koristeellista,
hyvin kaunista, leikattua mahonkiviilua. Hyllyrunkoyksiköt on sidottu toisiinsa mahonkiviilutetuilla pystypeitelistoilla.

Hyllylevyjen etureunoissa oli ainakin kolmen ikäistä viilutusta. Pahimmin irtoileva,
alkuperäistä tummempi viilu oli oletettavasti nuorempaa, ehkä 1950-luvun korjausta, osa viilupinnoista taas oli huomattavan hyvin kiinni.
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Kahdesta kappaleesta liimattu ylälista. Pystypinnat on viilutettuja, kapea vaaka-alapinta on maalattu punasävyiseksi. Alkuperäinen sellakkaus on monin
paikoin säilynyt. Lisätietoa lakkatutkimuksesta: KK_TUTK_Kollaasi_kirjahylly_lakka_20131107.pdf.
Sokkelikappale on viilutettu molemmilta näkyviltä tahoiltaan, samoin hyllyrungon alalevyn etupinta niiltä osin, jotka eivät jää pystypeitelistan taakse.
Mahongin käyttö on ollut hyvin säästeliästä ja harkittua.

Rotundan rakentamisen yhteydessä kupolisalin länsiseinään upotettiin terässiteet,
jotka koteloitiin kirjahyllyn sisään. Leveämpi ja hiukan vaaleampi pystypeitelista on
siis peräisin noin vuodelta 1906.
Maalattuja numerokylttejä on muutamasta eri vaiheesta, vanhimmat on tehty läkkipellille, uudemmat sinkitylle pellille, kuvassa vanhinta mallia.
Numerokylttien takana mahonki on säilynyt selvästi tummempana.
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2.8 Yläpohja ja vesikatto
K ATTOTUOLIT
Engelin osan kattotuolit ovat säilyneet pitkälti alkuperäisen kaltaisina, vaikkakin 1880-luvun korjaustöissä niitäkin on ilmeisesti paikoitellen modifioitu. Rotundan rakentamisen yhteydessä
1904-1906 on läntistä reunaa muokattu uudestaan.
Rakenteen kokonaisuus on varsin hyvin tarkasteltavissa rakennesuunnittelijan käsittelemässä tietomallissa, tiedostossa ullakko.ifc. Tietomalli perustuu ullakolla tehtyyn laserkeilaukseen ja
on yksinkertaistettu malli. Kattotuoleista ei tehty tässä yhteydessä johdonmukaista ajoitustutkimusta.

Ideastructuran muokkaama ullakon rakenteen tietomallin projektio-ote. (ullakko.ifc)
Eteläsalin yli menevä kattotuoli (itäpääty). Kattotuolin alapaarre koostuu kahdesta, toisiinsa hammastetusta
parrusta. Alapaarteen ansasrakenne on sidottu läpipulttauksin. Kuvan kattotuolissa keskimmäinen pystykappale on teräksinen vetotanko, todennäköisesti 1880-luvun muutos alkuperäiseen rakenteeseen.
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Pohjoissalin yläpuolisen ullakon kattotuolien harjalla kulkeva vaakaparru.

Kupolisalin ja eteläsalin välisen muurin kohdalla oleva pystyparru, vesikaton kannattajien
kirjavuus viittaa varhaisempiin muutos- tai korjaustöihin.

Ideastructurassa muokattu ullakkorakenteen tietomalli, perspektiivinen näkymä.
(ullakko.ifc)
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Kattotuolien hammastukset ovat paikoin pysyneet niin tiukasti paikoillaan, että rakennetta ei havaitse kuin paneutuvalla tarkastelulla.

Osa eteläsalin kattotuolien ”keskisauvoista” on toteutettu hirrestä ja taotusta lattaraudasta. Osassa on pyörötanko. Voidaan olettaa, että lattaraudat ovat 1840-luvun
rakennetta, kierteytetyt vetotangot taas 1880-luvun rakennetta.

Nurkkien vaakaparrut menevät muurin sisään. Etenkin eteläsalissa liitoksissa oli jälkiä myöhemmistä muurauskorjauksista.

Eteläsalin itäpääty: salin nurkissa lyhyet muuriin upotetut diagonaalihirret kantavat
ulkoseinän suuntaista vaakaparrua, jonka varassa kattovasojen kontit lepäävät.

Kattotuolien päät lepäävät muurien päällä. Kuvassa lahovaurion paikkakorjausta.

Salin lyhyen päädyn puolella kattovasat kiinnityvät jalasorteen. Kuvan vasemmassa ylälreunassanäkyvän parrun kolot kertovat ullakolla käytetyn myös kierrätettyä
rakennusmateriaalia.
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Yllä: kupolin eteläpuolella oleva, kupolisalin ylittävä kattotuoli. Kattotuoli korostettu
sinisellä rakennemalliin. (Ideastructura: ullakko.ifc)
Alla: vastaava kattotuoli kupolin pohjoispuolella.
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PÄ Ä M ASSAN VESIK ATTO
Vesikaton alusrakenteen laudoituksessa oli hyvinkin eri-ikäisiä
lautoja, osa huomattavan iäkästäkin. Kirjaston alkuperäinen
kattomateriaali on tiettävästi ollut maalattu musta pelti, mutta
jo 1880-luvulla materiaaliksi on valittu sinkitty arkkipelti (24
x 72 tuumaa = noin 60 x 180cm), jota tilattiin Karlskronasta.
Sinkityn pellin valmistus oli Ruotsissa alkanut vuonna 1873 ja
oli siis suomalaisessa rakentamisessa vielä uutuustuote. Voidaan epäillä, että suuri osa aluslaudoituksesta on peräisin tästä
vaiheesta. Engelin rakennuksen pääkaton viimeisin, nyt uusittu
Kesällä 2014 purettu peltikatto oli peräisin 1990-luvun puolivälistä, mutta räystäspellitys aluspelteineen oli uusittu 2010-2012 korjaustöiden aikana.

pellitys oli tehty 1990-luvun puolivälissä.

Luoteisen lappeen vanha laudoitus.

Seinämuurin yläpinnan ja kattolaudoituksen väliin jäänyt kapeneva rako on aikoinaan sullottu julkisivupinnan puolelta tiiviiksi laastilla ja tiilenkappaleilla.
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Etelälappeen kirjavaa aluslaudoitusta.

Myös räystään aluslaudoitus on ollut hyvin tiivis, laudoituksessa näkyvät poikittaiset
sovitukset räystään T-rautoja varten.

Ullakkotilasta löytyi vanhoja, eri-ikäisiä ja kokoisia T-rautoja, joilla räystäspelti on
kiinnitetty ja jäykistetty.

Eteläisen räystään purettua rakennetta ennen irtoroskan siivoamista. Räystäitä purettiin rakenteen muuttamiseksi paremmin tuulettuvaksi, jotta ullakon lämpötila talvisin saadaan pysymään
viileämpänä ja näin vältettäisiin jääpaanteiden muodostuminen.

Pohjoisräystäs vuodelta 2011. Pohjoisräystäällä T-rautoja oli käytössä vielä pienellä
alueella.

Eteläräystään vanha kapea tuuletuskotelo. Räystään alkuperäinen rakenne on ilmeisesti ollut aivan tiivis. Jonkin varhaisemman muutoksen yhteydessä päätyihin on
tehty muutama peltinen kanava ilman virtausta varten.
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KUPOLIN VESIK ATON PUUR AKENTEET
Kupolin kattorakenteet ovat oletettavasti varsin koskemattomat
ja noudattavat siis 1840-luvun toteutusta. Varsinainen vesikattorakenne koostuu seuraavista osista:
1 Puinen, muotoon veistetty kahden parrun vahvuinen, kupolin räystään korosta nouseva suuri alakehä; tappiliitokset
2 Puinen muotoon veistetty, kupolin nupin ympäri sijoittuva
pieni yläkehä: tappiliitokset

2

3 Näihin kiinnittyvät, kahdesta paksusta lankusta naulaamalla
kootut kattopinnan kaaren mukaiset kaarivasat, 44 kpl
4 Kaarivasoihin naulaamalla kiinnitetyt, kaareviksi veistetyt
aluslaudat
5 Vesikaton muotoiluun liittyvät lisäksi räystään porrastuksen
kotelorakenteet.

3
4

2

4

3
1

1
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Kupolin käsimittaukseen perustuva rakenneperiaate pohja ja leikkaus. Okulus / MM

5

2

3

4
1
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KUPOLIN ALUSL AUDOITUS JA PELTIK ATTO 1880
Jo vuonna 1994, kun päärakennuksen peltikatto on viimeksi
uusittu, suunniteltiin myös kupolin pyöreän peltikaton uusimista. Tällöin päädyttiin kuitenkin säilyttämään pallopintaisen
osan vuoden 1880 sinkitty pellitys. Peruskorjauksessa 2015
myös kupolin pellitys uusittiin kattavasti.

Pallopinnan pellityksessä oli runsaasti pintaruostetta, lukuisat maalikerrokset
tekivät uudelleenmaalauksesta huonon vaihtoehdon. Pystysaumat kohosaumoja, vaakasaumat hakasaumoja.

Aluskate koostui tiiviisti asetelluista ja muotoon veistetyistä, varsin pienistä,
ylöspäin lyhenevistä lankun kappaleista.
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Pellin maalikerrokset
1880
0 sinkitty rautapelti
1900...1930-l?
pohjm. mahd. lyijymönjä
1 tumma kiilteinen kerros
1950-l?
pohjm. punainen ruosteensuoja
2 lämmin vihreä sävy
1972/77
pohjam. tumma harmaa
3 viileä vihreä
1995
pohjam. vaalea harmaa
4 makea viileä sinivihreä, pinta jo
vaalentunut

Räystään porrastuksen pellitys on peräisin 1990-luvun puolivälistä.

Pellin kääntöpuoli oli suhteellisen hyvässä kunnossa. Kiinnityksenä on peltisuikale, joka kiertyy saumaan.

Myös kupolin räystäsrakenne on ollut hyvin tiivis.

Kupolin pellityksestä säästettiin fragmenttipala , joka sijoitettiin kupolin ullakolle.

Työaikaisessa kulkuaukossa näkyy puurakenteen alaosa: alakehä ja kaarivasa.

Aluslaudoituksen kiinnitysnaulat olivat kannaltaan epäsäännöllisiä ja nelitahoisia, sepän takomia nauloja.
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Restaurointi ja peruskorjaus 2013-2015

3. KIRJASTON RESTAUROINTI
JA PERUSKORJAUS 2013-2015
Seuraavassa käydään läpi kirjastorakennuksen peruskorjauksen keskeiset työsuoritukset kellarista ullakolle, pääsääntöisesti tiloittain tai tilaryhmittäin. Kellari muodostaa oman, varsin raskaiden työsuoritusten kokonaisuutensa.
Kellarin ratkaisuja leimaa talotekniikan sijoittaminen lattiakanaaleihin ja kosteusongelmien haltuunotto. Uusien tilojen osalta kallion irrottaminen oli työsuorituksena aikaa vievä ja haastava. Pääkerroksen
tiloja käsitellään neljässä ryhmässä: suuret salit, Unioninkadun puoleiset, nk. ”pikkuhuoneet”, Engelin
pääporrashuone sekä Rotundan tilat. Ullakon ja vesikattojen työt käsitellään omana kokonaisuutena.
Rotundan julkisivutyöt ja valurauta-aidan kunnostus olivat varsin itsenäisiä työkokonaisuuksia. Viimeisenä käydään läpi talotekniikan perusratkaisut ja keskeisiä reittejä.
Konservointiurakoiden osalta tämä selostus toimii lyhyenä yhteenvetona ja työn yksityiskohtainen
dokumentointi löytyy erillisistä, urakoitsijoiden laatimista raporteista.
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3.1

Huonekohtaiset työt kellarissa

Kellaritilojen suurimmat työsuoritukset liittyivät toisaalta talotekniikan edellyttämien aiempaa suurempien reittien toteuttamiseen (lattiakanaalit ja tekniikkakuilu), toisaalta uusien yleisötilojen toteuttamiseen (RK152 naulakko- ja RK160 WC-tilat).
Näyttelyhuoneisto (RK144 ja RK147-8) pysyi kooltaan aiempaa vastaavana, mutta sen olosuhteiden hallittavuutta pyrittiin
parantamaan lisäämällä tilaan kostutusmahdollisuus. Miesten
(RK124) ja naisten sosiaalitilat (RK123) säilyivät pääsääntöisesti
ennallaan, vaikkakin miesten sosiaalitilassa alapohjarakenteet
avattiin osin peruskallioon saakka. Agricola-sali (RK138) lyheni
itäpäästään käytävänleveyden verran ja sen varustamisessa on
pyritty pieneen ja monipuoliseen yleisötilaan. Rotundan puolella suurimmat rakenteelliset muutokset liittyvät sisäänkäyntikäytävään, johon järjesteltiin 1. kerrokseen nostava hissi sekä
Agricola-salin pohjoisseinälle tehty tutkimusavaus. Tutkimusavaukset ovat tunnetusti vain suuntaa-antavia ja harvoin antavat laajaa ymmärrystä maanvaraisista
rakenteista.

INVA-WC. Kahvilatilassa tehtiin vähäisiä muutoksia.
Kellarin rakenteita ei tunnettu tarkasti ennen töiden käynnistymistä, vaan hankkeen alkuvaiheessa kellariin tehtiin rakenneavauksia, erityisesti kellarikosteuden syyn tai alkulähteen selvittämiseksi. Avauksien perusteella kävi ilmeiseksi, että kellarin
alapohjassa on varsin runsaasti suorastaan märkiä alueita. Työn
edetessä perustusladelmien vieruksia avattiin ja paikoin löytyi
alueita, joissa perustusladelman ja peruskallion väliin oli jätetty
maa-aineskerrostumia.

Betonilamellein varmistetut perustusladelmat. Pohjapiirustukseen merkitty vihreällä alueet, joissa lamellointia tehtiin ennakoitujen alueiden lisäksi.
Kaksi otetta rakennepiirustuksesta RAKF152, Ideastructura 7.8.2014 Pentti
Aho /Veikko Nupponen.
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?

2014-2015 tehtyjen avausten perusteella voitiin, todeta, että

koskematon kalliopohjainen ryömintätila, varastokäyttöä
(RK169 on kallion päälle rakennettu tekninen tila)

seuraavilla alueilla perustusladelman ja kalliopinnan välissä on
alapohjarakenteet purettu ja uusittu 2014-2015

ollut maa-ainesta:
•

pohjoisen ulkomuurin keskialue ja RK 123 ja RK124 välinen muuri: laajempi kalliopainannealue (2014-2015 tälle
alueelle tehtiin ulkopuolinen manttelointi)

•

Unioninkadun ulkomuuri, keskirisaliitin pohjoispuolella
pieni alue (2014 -2015 ei toimenpiteitä)

•

eteläjulkisivun länsinurkka (2014-2015 ei toimenpiteitä)

•

kellarikäytävä RK139, pieni tila RK142 sekä tekninen tila

alapohjarakenteet purettu ja kalliota louhittu, perustusladelman manttelointia tarpeen mukaan 2014-2015
alapohjarakenteet purettu, tilaan asennettu pumppaamo
perusveden poistamiseksi 2014-2015
alueita, joissa perustusladelman alla havaittiin 2014-2015
maa-aineksia

Rk146: keskellä rakennusta oleva kalliopainanteen alue
(2014-2015 perustusladelman alle tehtiin betoniperustusta kallioon saakka lamellivalutekniikalla)
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RK148 J A RK147
NÄYTTELYHUONEET

		

KÄYTTÖ 1840: ASUINHUONEITA JA KÄYTÄVÄ

Kellarin lounaisnurkassa, jossa kalliopinta on kaikkein syvimmällä, on vanhojen piirustusten perusteella ollut kirjaston vahtimestareiden asuinhuoneita. Näiden tilojen lattiat ovat oletettavasti jo alun perin olleet tiiliholvattuja. Huoneissa RK148 ja
RK147 (tila alun perin jakautunut asuinhuoneeseen ja käytäA. Nurkkahuone, RK148, lattian tason madaltamiseksi vanhan rakenteen päältä
kuorittiin pois kaikki uudemmat kerrostumat. Vanhana alapohjarakenteena ollut
tiiliholvi säästettiin. Huoneen yli viistosti tehtiin kapea ura tekniikan upottamiseksi.

vään) uudempien tasoitusvalukerrosten ja Toja-levyeristeen
alta löytyi alimpana rakenteena huoneen kokoinen laakea,
kalansuomuladonnalla tehty tynnyriholvaus. Huoneen RK147
käytäväosuus on oletettavasti ollut alun perin maanvarainen.
Näissä tiloissa seinäpinnat ikkunasyvennyksineen ovat olleet
alusta alkaen tiilellä suoraksi muurattuja. Seinien rappauskerrostumien ikää ei ole tutkittu, puisissa ikkunapenkeissä maalikerrokset olivat huomattavan paksuja.
Käytävän alueelta löytyi myös uudempaa (oletettavasti 1950-l)
kahi-tiilestä ja hoikasta betonivalusta tehtyä kanaalirakennetta.
Nämä uudemmat rakenteet purettiin pois lähes vanhaan perustustasoon saakka.
Uusi lattiarakenne tehtiin käytävän osalta edelleen maanvaraisena (AP01 = salaojasepeli, 150 mm levyeriste, 100 mm betonilaatta, tiililaatta), muutoin tiloissa RK147 ja RK148 uusi tiili-

B. RK148. Holvaus muodostaa huoneen kokoisen laakean tynnyriholvin. Alapinnassa
näkyy muottia vasten kovettuneen laastin muuodot.

laattalattia tehtiin ohuen tasoitevalun päälle, vanhojen holvien
varaan (AP04). Holvien alapuoliset tilat täytettiin kevytsoralla.

RK144
Näyttelyhuoneisto

RK148
RK147

C. RK147, puolen kiven holvaus, rakennevahvuus laella noin 13 cm, holvin kannassa
holvin yläpuolinen tasausmuuraus on noin 20 cm korkea.
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E
C

RK148

RK147

D

A ja B

Ote kellarin pohjapiirustuksesta C. L. Engel, 1830-luvun loppu. KKV

Ote kellarin pohjapiirustuksesta Aarne Ervi, 1952/1969. HY TILA

D. Hoikilla betonivaluilla ja kalkkihiekkatiilillä tehtyjä, lattian alapuolisia kanavarakenteita, oletettavasti 1950-luvun muutostöistä, jolloin vahtimestarin asuntoa muokattiin. Käytävästä tuli osa eteistä ja makuuhuonetta.

E. Käytävän alueen rakenteet purettiin nyt kokonaan.

Näyttelyhuoneiston lattioiden vanhoja, pieniä tasoeroja pyrittiin poistamaan ja sen
takia tilojen RK147 ja 148 lattioita laskemaan. Vanhat tiiliholvatut lattiarakenteet estivät lattian laskemisen riittävän paljon, joten tilasta RK144 tilaan RK147 jäi tasoeroa
noin 15 cm, mikä hoidettiin käytäväalueen luiskaamisella.

Koko Engelin osan kellarin lattiamateriaaliksi valittiin kosteutta pidättämätön materiaali, tiililaatta, joka pintakäsiteltiin ainoastaan vernissaamalla.
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RK144
NÄYTTELYHUONE
1840 UUNIHUONE, 1950 KIRJASTOKAHVILA,
1970 NÄYTTELYTILA

Alun perin uunihuoneena toimineen tilan lattiarakenne purettiin peruskorjauksen yhteydessä kokonaan. 1950-luvun tiililaatan ja tasausvalun alta paljastui kaksi eri rakennetyyppiä:
pohjoisosassa lattia oli maanvarainen, eteläosassa ratakiskojen
RK144 Näyttelytilan nurkkaan tehtiin koeavaus ennen varsinaisen työmaan alkua.
Lattian laatoituksessa näkyy 1950-luvun historiatietoinen viittaus varhasimman kalorifeeriuunin pohjaan.

kannattelema. Kiskojen alapuolelta, tilan lounaisnurkassa oli
matala, yhden kiven levyinen (vain 25 cm tiili) tiilinen, kaaren
muotoinen seinäke. Rakenteen sisäpuolella oli molemmissa
seinissä tiilimuuraukseen tehty kanava. Kaaren rajaama tila
nurkassa on mahdollisesti toiminut ilmakanavana tai kammiona. Voidaan epäillä, että tiilirakenne liittyy alkuperäisiin
ratkaisuihin, ratakiskokannatus taas on peräisin 1880-luvun
muutostöistä.
Tilan eteläpään kaikki vanhat alapohjarakenteet purettiin kallioon saakka ja kallion harjanteita tasattiin. Tilan pohjoisella
puoliskolla oli vanhaa tiiliperustuksen tai tiilipermannon jäännettä, oletettavasti liittyen ensimmäiseen lämmitysuuniin. Alapohjan tasoa alennettiin ja tilan pohjoisseinälle tehtiin kapea
tekniikkakanaali. Kanaalin viereisen pohjoisseinän perustuksia
jouduttiin tukemaan betonilamelloinnilla. Uusi lattiarakenne
toteutettiin maanvaraisena betonilaattana(AP01 = salaojasepeli, 150 mm levyeriste, 100 mm betonilaatta, tiililaatta).

RK144 Tilan eteläpään vanhat lattiarakenteet: ratakiskojen päältä on jo purettu pois
ohut valu; rakenne oletettavasti 1880-luvun muutoksista.

RK144

RK147

RK144 Eteläpää: tiilinen kaarirakenne on todennäköisesti liittynyt lämmityslaitteeseen tai ilmanvaihdon kanavaan.
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RK148

RK144 Ratakiskot tukeutuivat tilan puolivälissä olleseeen matalaan poikittaiseen tiilirakenteeseen.

Ratakisko rakenteen alla oli rikkonaista kalliopintaa.

Tilan pohjoispään lyhyelle seinälle tehtiin perustusladelman lamellivalutuentaa kapeaa tekniikkareittiä varten.

Uuden maanvaraisen lattiarakenteen radonputkisto on asennettu, sepelin levitys käynnissä. Radonputkistoon liittyy koneellinen poisto.

Valun pohjalevynä käytettiin 50 mm Styfoam 300-levyä, sen alla 100
mm EPS100-levyä.

Lattiavalun valmistelua; valuverkko kohotettuna keskelle 100 mm:n valua.
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RK138
AGRICOL A- SALI
1840 UUNIHUONE, PAINOKONEHUONE 1960-L,
NÄYTTELYTILA, NYK. AGRICOLA-SALI 1980-LUVULTA

Engelin kellaripiirustuksen mukaan nykyisessä Agricola-salissa
on alun perin sijainnut kaksi suurta lämmitysuunia, yksi kummassakin päässä. Huoneen itäpään piirustukseen merkitty hormi oli rakenteessa edelleen tallella, mutta uunin perustuksia
Agricola-sali kohti kellaria RK152 ennen peruskorjauksen käynnistymistä.

ei purkutyössä tullut esille. Kalliopinta on itäpäässä ollut varsin
lähellä, joten voidaan olettaa, että 1880 töiden yhteydessä,
kun uunit on purettu, on itäpään uunin tiilirakenne poistettu
kokonaan. Länsipään uunisijainnin alta, kalliopinnan päältä
löytyi tiilirakenteen jäänteitä. Kalliopinnan päällä oli havaittavissa noin muutaman neliön alueella kaksi tasaavaa tiilivarvia,
jotka nyt purettiin pääsääntöisesti pois tekniikkakanaalin syvennystarpeen takia. Näiden tiililöydösten ja hormien perusteella
vaikuttaa siltä, että lämmitysuunit ovat alun perin sijainneet
kellarissa Engelin piirustuksen osoittamissa paikoissa.

Lattian vanhat pintarakenteet purettu kallioperään saakka. Kuva MM

RK169
RK152

RK136
Kallion louhiminen jokseenkin valmis. Kuva MM
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RK138

RK139

Agricola-sali kohti kellaria RK152. Nurkassa näkyvä hormi on oletettavasti liittynyt
varhasimpaan lämmitysuuniin.

Lämmitysuunin hormin sisäpinta.

Rotundan ja vanhan päärakennuksen rajapinnan betonirakenteisia kanaaleita, jotka oletettavasti liittyivät vuonna 1935 tehtyyn lämmitysjärjestelmän muutokseen. Kirjastorakennus
liitettiin tällöin Porthanian lämmityskeskukseen ja rakennukseen asennettiin vesikiertoiset
radiaattorit, korvaamaan Rotundan alkuperäinen ilmalämmitysjärjestelmä ja päärakennuksen 1880-luvun pylväsradiaattorit.

Agricola-salin tekniikkakanaalin syventämisen yhteydessä tilan luoteisnurkassa tuli esiin tiilimuurausta, joka oletettavasti on liittynyt varhaisimman
lämmitysuunin rakenteisiin.

Oletetun lämmitysuuni tiilimuurausta.
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Ote rakennepiirustuksesta F141 Ideastructura / Nupponen 26.1.2015.

Agricola-salin ja kellaritilan välisen oviaukon alueella kalliota irrotettiin yli
metrin syvyydeltä pientä pumppaamoa varten.

136

Esiporausten jälkeen kalliota irrotettiin hydraulikiilalla.
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Agricola-salin kaakkoisnurkan perustusladelman tukemista lamellivaluin. Oikealla
valmista uutta rakennetta, ulkonurkan alta vanhaa rakennetta purettu. Kuva MM

Lamellivalut tehtiin pala kerrallaan, siten että kuorma siirtyi vanhalta rakenteelta uudelle vähittäin. Kuva MM

Agricolasali kohti tekniikkakellaria.

Tekniikkakanaalin raudoitus käynnissä.
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UUDET RAKENTEET AGRICOLA-SALISSA
JA KANAALIKÄYTÄVILLÄ
Agricola-salin perustusladelmia vahvistettiin lamellivaluin en-

Kanaalirakenne toteutettiin kallioon ankkuroituna, paikalla

nen kallion louhimista. Pintarakenteiden poiston jälkeen pal-

tehtynä betonivaluna. Betonoidut kalliopinnat vuorattiin En-

jastunut kalliomuoto oli keskellä tilaa harjanteinen, harjanteen

kadrain salaojamatolla, jota vasten kanaalivalu tehtiin. Kanaali-

eteläpuolelle kerääntyi vettä. Kalliota louhittiin räjäyttämät-

pintojen vedeneristys tehtiin epoksipohjustuksella (Mastertop P

tömin menetelmin, etanadynamiitilla ja hydraulikiilauksella,

621) ja polyuretaanipinnoitteella (Conipur M 800).

viimeistelyä tehtiin timanttisahaamalla. Kalliota poistettiin kanaalin alueella tasolle +10,40 / +10,17, kun lattian uusi kor-

Seinien rappauksia uusittiin noin 1metrin korkeudelle Weberin

ko tuli olemaan noin +12 (vanha noin +12,15), harjanteen

san 954 suolankeräyslaastilla.

kohdalla kalliota louhittiin noin 1,5 metrin syvyydeltä. Louhitut
kalliopinnat betonoitiin. Kellarin kosteuden hallitsemiseksi kanaalikaivantoihin mahdollisesti kerääntyvä vesi johdettiin kohti
Agricola-salin itäpäähän tehtyä pientä pumppaamosyvennystä,
jonka lattiataso määriteltiin korkoon noin +9,6.

Agricola salin alapuolisen teknisen kanaalin rakenteiden vaiheita: salaojamatto ja lattian raudoitus.
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Seiniein raudoituksen viimeistelyä lattiavalun jälkeen.
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Valujen valmistuttua betonipinnat pohjustettiin epoksituotteella...

...ja vesieristettiin polyuretaanipinnoitteella.
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RK152 J A RK 169

RK169

KELL ARI JA TEKNIIKKATIL A
Agricola-salista itään sijaitseva pieni, eteisaulan alapuolella sijaitseva

RK152

kellaritila oli aiemmin vähäisessä varastokäytössä ja heti holvin alla
kulki patteriputkiston ja sähkövetojen reittejä. Kallio oli paikoin esillä

pumppaamo

ja tilassa oli oletettavasti kahden eri rakennusvaiheen jätekappaleita,
siis 1840- ja 1880-luvun jäljiltä. Kalliota muotoiltiin hiukan, irtokappaleet siivottiin pois ja tiilipylväiden väliseen painanteeseen tehtiin
muotoileva betonivalu. Viereisiin kellaritiloihin johtavat aukot muurattiin umpeen kevytbetoniharkoilla.
Tilasta päädyttiin erottamaan pieni tekniikkatila, lähinnä eteisaulan
tuulikaapin ilmanvaihtokonetta varten.
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2

ra

P

K

P

U

Kellaritila peruskorjauksen käynnistyessä.

Kallionirrotustyö käynnistymässä, alla kellaritila siivottuna, lattiaan tehty betonointi
pintavesien johtamiseksi pumppaamoon.
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Pienen, teknisen tilan pohjoisseinän vanhaan rakenteeseen sovitettu uusi
harkkomuuraus, yläpuolisessä holvissa näkyy eteistilaan johtava läpivienti.

Pienen teknisen tilan eteläseinä ja holvin läpivienti eteisen tuulikaapin ilmanvaihtoa varten.

Yllä pieni pumppaamo työmaa-aikaisine asennuksineen, alla pumppaamon
kohta valmiine rakenteineen.

Kellaritilan neljä tiilipilaria on muurattu eri laastilla kuin kattoholvit ja ne
vaikuttavat pinttyneemmiltä kuin holvit. Onko mahdollista, että tiilipilarit
ovat olleet jo osa Engelin rakennetta, mutta holvit olisivat 1880-luvulta.
Tämä tarkoittaisi, että eteisaulan kalkkikivet ovat Sjöströmin vaiheesta tai
että ne on tällöin ladottu uudestaan. Alla olevassa kuvassa kahden eri-ikäisen punatiilityön rajapinta on selvä. Kahitiilimuuraus on peruskorjauksen
2015 väliseinää.
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RK136 J A RK139
KÄYTÄVÄT
Käytävätilat RK136 ja RK139 ovat olleet käytössä käytävinä kirjaston käyttöön otosta alkaen. Lattiat ovat olleet maanvaraisia.
Käytävän RK136 lattiassa, kuten Agricola-salissa oli 1980-luvun
pieni klinkkerilaatta, käytävässä RK139 taas 1950-luvun suurempi tiililaatta. Kaikki aiemmat alapohjarakenteet purettiin,
pääsääntöisesti perustustasoon saakka. Käytävän RK139 alueella kalliotaso oli jonkin verran alempana ja perustusladelmien
ja kallion väliin oli jätetty maa-aineskerros, lähinnä moreenia.
Käytävässä RK136 ilmeni vettä keräävä kalliopainanne, joka
Käytävällä RK122 tiilipilari nosti kosteutta alapohjasta.

johti laajempiin tutkimuksiin huoneessa RK124.

Lattian vanhat pintarakenteet purettu. Kuva MM

RK122

RK136

Uusi alapohjarakenne työn alla. Kuva MM
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RK138

RK139

Käytävä RK136 ennen peruskorjauksen käynnistymistä.

Käytävä RK136: betonilamelloinnin muottituet.

Pintarakenteiden purun jälkeen käytävän alla olevaan
kalliopainanteeseen kerääntyi vettä.

Lamellointityö valmis ja pohjan kalliopintaa on muotoiltu kallistavaksi valuksi.

Käytävän uuden lattiavalun raudoittaminen käynnissä.

Tekniikkakuilun asennukset käynnissä. Lattian pintavalun raudoitus näkyy kuilun molemmin puolin.

LOPPUDOKUMENTTI 30.10.2015
kaupunginosa/kylä

2 KLUUVI
rakennustoimenpide

Tasokoordinaatisto:
Korkeusjärjestelmä: N2000
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RK124
MIESTEN SOSIAALITIL A
UUNIHUONE 1840, VARASTO 1880, SOSIAALITILA 1980(?)
Alun perin tilassa on oletettavasti ollut yksi kirjaston neljästä kalo-

RK124

rifeerilämmitysuunista. 1880-luvun radiaattoreihin liittyvän lämmitysuunin tai pannuhuoneen sijainnista ei ole täsmällistä tietoa,
1910-luvun piirustussarjassa keskuslämmitysuuni on merkitty vastavalmistuneen Rotundan ja vanhan rakennuksen liitoskohtaan.
RK124 on kirjattu varastotilaksi aina Ola Hanssonin 1970-80-luvun muutoksiin saakka, jolloin seiniin tehtiin verhomuuraus, lattiarakennetta uusittiin ja lattiaan sijoitettiin tekniikkareitti. Nyt
uudempia rakennekerroksia purettiin sekä seinistä että lattiasta.
Suunnitelmien mukaan peruskorjauksessa ei ollut tarkoitus tehdä merkittäviä rakenteellisia töitä, mutta kellariin valuvan veden
paikantamiseksi tilan lattiarakenteet päätettiin lopulta purkaa
kokonaan. Pohjoisseinän alta, kalliohalkeamaa pitkin tuleva vesi
kerääntyi tilan keskellä olevaan kalliopainanteeseen, josta se valui
edelleen käytävälle RK136. Tilan kohdalla kallio sukeltaa varsin
syvälle ja tilan läntisen seinän perustusladelma on maa-ainesten
varassa. Veden reittien selvittämiseksi ja hallitsemiseksi myös pohjoisseinän ulkopuoli avattiin koko matkalta, mutta keskialueella
kaivantoa ei voitu ulottaa syvällä olevaan kallioon saakka. Ulkopuolelle päädyttiin tekemään perustusladelman manttelointi ja
ulkopuolinen vesi-eristys, mutta veden lähde tulee tämän alapuolelta huonetilaan. Kosteuden hallitsemiseksi tilan keskelle tehtiin
pieni pumppaamo, jolla vettä estetään leviämästä laajemmalle
kellaritiloihin. Pumppaamon pohjalaatan korko tehtiin tasoon
+10,50. Uusi alapohjarakenne pintalaattoineen tehtiin maanvaraisena salaojasepelin varaan. Seinien alaosien rappaus uusittiin
suolankeräyslaastilla (weber san 954).

Miesten sosiaalitila ennen peruskorjauksen käynnistymistä. Oikealla ovi kellariin.

Vanhan valun alla ollut hiekkatäyttö imettiin pois suurtehoimurin avulla.
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Perustusladelman, kallion ja tiilimuurauksen rajapinta ei ollut suoraviivainen,
vaan paikoitellen tiilimuuraus laskeutui selvästi lattiatason alapuolelle.
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Miesten sosiaalitila palautui pitkälti samanlaiseksi kuin ennen peruskorjausta. Pitkien seinien verhomuuraukset purettiin.

Kaivutyön yhteydessä tilan keskellä olevista maa-aineksista löytyi mustaa, oletettavasti öljy- tai kivihiilipohjaista ainetta, jonka alkuperästä ei tullut varmuutta. Aine
kerättiin pois mahdollisuuksien mukaan. Kaivantoa syvennettiiin pientä pumppaamoa varten.

Pumppaamo varten tehty pieni betonihuone sijaitsee jokseenkin keskellä huonetta, lattian alla.

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy

145

RK123 J A RK131
NAISTEN SOSIAALITIL A JA
TEKNIIKKATIL A
RK123
Naisten sosiaalitilassa tehtiin vain vähäisiä toimenpiteitä, lähinnä talotekniikkaan liittyviä läpivientejä. Toinen tilaan RK131
johtavista ovista muurattiin umpeen. Pinnat ovat pääsääntöi-

RK131

sesti vanhoja, seiniin tehtiin huoltomaalaus. Tilaa RK131 syvennettiin tila talotekniikkatilaksi, joka palvelee mm. Rotundan
talotekniikan reittinä.
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RK123 peruskorjauksen käynnistyessä, lattiat suojattu vanerein.

Uusien lävistysten sovitusmuurauksia tehtiin sekä uusilla punasavi- että kahitiilillä.

Tilan länsiseinällä on oletettavasti 1980-luvulla tehty verhomuuraus. Vasemmanpuoleisesta ovesta tehtiin teknsien tilan käyttöovi, oikeanpuoleinen muurattiin
umpeen.

Ulkoseinän suuntaisten pylväiden alaosia rapattiin suolankeräyslaastilla perustuksista nousevan kosteuden haihtumisen sallimiseksi.
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Seinein alaosian betonilujituksia, kallion pinnan alentaminen on jokseenkin valmis.

RK131 ennen töiden käynnistymistä. Tilan keskellä oleva betoninen alapohja liittyy
alemman kellarikerroksen ja kirjavaraston käytäväyhteyksiin. Tämän valun taso otettiin tavoitteeksi myös tilan muissa lattioissa.
Kallionirrotusta: timanttiporattuja reikiä lohkottiin hydraulikiilan avulla.

Seinein alaosien betonimantteloinnin valumuotit odottavat valua.

Paksun vanhan muurin läpivientejä Rotundan puolelle.
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RK140
KELL ARIN PORRAS
JA KÄYTÄVÄ
RK140

Huonetila on muodoltaan oletettavasti alkuperäistä vastaava.
1950-luvun töiden rakenteisiin puuttuvaa laajuutta ei selvitetty
tarkemmin. Toiseksi alimman porrasaskelman etupinnan koeporauksessa saatu materiaalilieriö oli hyvin kovaa mineraalista valumassaa, mahdollisesti esimerkiksi 1950-luvun betonia.
Kellarikäytävän lattiarakenteista purettiin vain 1950-luvun
klinkkerilaatta ja korvattiin se uudella tiililaatalla. Käytävän ja
porrasnousun alaosan seinien rappauksia uusittiin metrin korkeudelta suolankeräyslaastilla.
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Porrashuoneen kellarikäytävä ennen peruskorjauksen käynnistymistä.
Palo-ovi sijaitsi lähempänä porrasnousua.

Porrasaskelmien kivilaatu on kuviollisempaa ja punasävyisempää kuin porrashuoneen muut, tasaisemman harmaat lattia- ja porraskivet.

Porrashuoneen kellarinousun tiiliseinä on alapäästään yhteydessä maakosteuteen,
joten tiiviit maalit ovat jatkuvasti irronneet rappauksesta. Alaosan rappaus uusittiinsuolankeräyslaastilla.

Riittävän rappausvahvuuden saamiseksi uusitun alueen rappaus erottuu ympärivää pintaa korkeampana.
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Kalkkikiven kellastunut sävy kostuneilla alueilla voi viitata raudan läsnäoloon.

Porrasrakenteen irrottamiseksi maakosteudesta harkittiin askelikivien irrottamista
ja uuden rakenteen tekemistä. Koeirrotuksessa kävi ilmeiseksi, että kivet ovat rakenteessa (rakenteen ikä ei tiedossa) erittäin hyvin kiinni ja niiden irrottaminen aiheuttaisi väistämättä vaurioita.
Myös kellarin porraskäytävän seinien rappaukset pudotettiin ja rapattiin uudestaan
suolankeräyslaastilla noin metrin korkeudelta.

Maanvaraisten portaiden taustarakenteesta huokuu kosteutta.

Portaan otsapinnat maalattiin huokoisella silikaattimaalilla, joka paljastaa kosteuden läsnäolon eikä estä kosteutta haihtumasta.
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3.2

Kellarin uusi tilasarja

Kellarin käyttämättömien alustatilojen hyödyntämistä tutkittiin

sessa, mutta pidettiin ryömintätilan käyttöönottoa mahdolli-

hankkeen alusta lähtien ja kellaritöiden laajuus oli ensimmäi-

sena. Rakennesuunnittelijoiden muotoilema idea peruskallion

sessä vaiheessa toteutunutta laajempi. Matalien kellaritilojen

leikkaamisesta pylväiden jalustoiksi oli monen mielestä varsin

syventäminen käytettäviksi tiloiksi todettiin kalliiksi, riskialttiiksi

kiinnostava ja rakennussuojelunäkökohdista huolimatta haas-

ja rakennussuojelunäkökulmasta vähemmän toivottavaksi. Lo-

tavaan työhön päätettiin ryhtyä.

pulta tiloja otettiin käyttöön vain välttämätön määrä. Kellariin
tehtiin kolme kokonaan uutta tilaa, jotka muodostavat keske-

Tiilipylväiden ja kalliopinnan välissä, osana 1880-luvun raken-

nään uuden, vanhoihin tiloihin lomittuvan tilasarjan. Uusien

netta on kivilohkareita, joilla luonnonkallion viettävää pintaa on

tilojen tekemiseksi matalien alustatilojen kalliopohjaa syven-

tasattu. Nämä tyvet olivat ulkonäöltään epämääräisen kokoisia

nettiin ja vanhoihin perusmuureihin tehtiin yhteensä viisi uutta

ja muotoisia, niiden laastitus oli paikoin vajaata ja rakenteen

oviaukkoa. Kaikki kallioon ja perustusladelmiin puuttuvat työ-

lujuus vaikeasti arvioitaessa, joten tiilipylväiden lohkareista teh-

suoritukset tehtiin räjähtämättömin menetelmin. Sekä uudessa

dyt tyvet betonoitiin ennen kallion sahausta. Sahauksen jälkeen

naulakkotilassa että WC-tilassa olevat pääsalien kipsimarmori-

lohkareet, betonointi ja kallio näkyvät pylväissä kiinnostavina

pylväiden tiiliset perustuspilarit todettiin ehdottomasti varjel-

pintoina ja kertovat osaltaan työtavan vaiheista.

taviksi ja tilojen käyttöönotto edellytti pylväiden säilyttämistä.
Museoviraston lupaan liittyvässä lausunnossa edellytettiin eri-

Pylväiden näkyviin jäävät pinnat sahattiin vaijerisahauksella.

tyistä harkintaa kellarissa tehtävien louhintatöiden toteutuk-

Sahauslinjojen väliin jääviä alueita lohkottiin etanadynamiitilla

RK137 käytävä
RK159 WC

RK138
Agricola-sali

ent.
naisten
WC

Käytävää varten tehtyjen uusien aukkojen korot ja korkeudet. Ote AR
1232-001/ Arkkitehdit LPR.
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RK157
vaateaula

RK144
Näyttelyhuoneisto

ja hydraulikiilauksella tai timanttisahaamalla suurilla laikoilla.

littiin pintoihin jäävät työtapojen jäljet, työstöstä kertovina yksityis-

Kalliota irrotettiin siis varsin pieninä paloina, varovasti etenevä-

kohtina ja materiaalin tuntua vahvistavina piirteinä. Vaijerisahatuissa

nä käsityönä. Kaikki irrotettu kivi siirrettiin kellarista ulos lihas-

pylväspinnoissa näkyvät vaijerin piirtämät kaarevat sahausjäljet ja

käyttöisillä kottikärryillä tai kauko-ohjattavilla minimaansiirto-

pylväiden kokonaismuodon hienoinen epämääräisyys. Lujitustan-

vaunuilla. Pylväiden esiin leikkaamiseksi tehtiin yleensä ensin

kojen päät näkyvät leikkauspinnoissa ja paikoin on jäljellä timant-

karkeasahaus ulompaa ja sen jälkeen tarkempi linjaus pylvään

tiporattujen halkaisureikien

lopullisen muodon ja koon mukaan.

pohjia.

Kallion laatu vaihteli, paikoin pylväiden alla oli halkeamia ja

Kallionirrotuksen sahaus- ja

ruhjeita. Pylväitä lujitettiin ristiin sijoitetuilla kuumasinkityillä

porausvaiheisiin liittyi aina

terästangoilla. Muutamien pylväiden alla oleva kallio joudut-

veden käyttö tai paikallinen

tiin toteamaan laadultaan riittämättömäksi. Wc-tilassa päädyt-

pölynpoisto.

tiin kahden pylvään alle tekemään työaikainen teräskannatus.

kosteutta tuottavien töiden

Murtunut kallio poistettiin ja tiilipilarien alle valettiin betoni-

takia kellari pyrittiin pitä-

perustukset. Vaateaulassa yhden tiilipilarin kallioperustus pää-

mään kirjaston arvokkaista

dyttiin mantteloimaan teräslevyin suuren halkeamalinjan takia.

päätiloista erillisenä työalu-

Kallion ja vanhojen rakenteiden näkyviin jäävissä pinnoissa sal-

eena.

Pölyävien

ja

Ketju- eli vaijerisahauksessa käytetty ketjuterä.

Uusi vaateaula lähes valmiina. Kuvan etummaisin kivipylväs osoittautui kalliolaadultaan huonoksi, joten pylväs mantteloitiin teräslevyjen sisään.
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RK157
UUSI VAATEAUL A
Kirjastorakennuksen kaakkoinen kellaritila oli peruskorjauk-

RK157

seen saakka käyttämätöntä alapohjatilaa, jonka käyttöön ottamista pohdittiin tarkkaan. Eteistilojen järjestelyjen takia asiakkaiden vaatenaulakoille oli saatava tilaa kellarikerroksesta
ja kyseinen kellari todettiin tutkielmien perusteella parhaaksi

RK137 käytävä

vaihtoehdoksi.
ent.
naisten
WC

Tiilipilareiden lisäksi kellaritilassa on myös oletettavasti saman
RK144
Näyttelyhuoneisto

ikäinen tiilimuurin pätkä, joka sijaitsee tilan itäseinällä, eteläsalin itäpään pylväslinjan ja porrasnousun alapuolella, korkeimman kalliokoron kohdalla. Ilmeisesti tiilimuuri on ollut
ahtaaseen tilaan helpommin toteutettava ratkaisu kuin muualla
käytetty tiilikaaripalkki. Tämä tiilimuuri kantaa molemmin puo-

Uusi naulakkotila on korostettu pohjapiirustukseen sinisellä, violetilla poimittu esiin
nyt tehdyt uudet perusmuurin lävistykset.

lin olevat kapeat tynnyriholvit, joten sen purkaminen ei tullut
kyseeseen.
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1880 toteutetut tiilipylväät; oikealle lähtee tiilikaaripalkki viereiseen
pylvääseen, vasemmalla kapea koko salin kiertävä tynnyriholvi, jossa
käytetty suoraa limitystä.

Kellaritila oli matala, suurelta osin ryömintäkorkuinen.

Eri-ikäisiä rakenteita: alkuperäinen kivimuuri ja sen päältä nouseva suora seinämuuraus, 1880 tehty kapea tynnyriholvi ja pilasteri, 1970-80-luvun taitteesta putkilävistys ja tiilikaaripalkkiin liittyvä betonivalu.

Tiilirakenne kestää monenlaista muokkausta. 1880-luvun tiilikaaripalkkiin on tehty
läpivienti, oletettavasti 1970-80-luvulla.
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Naulakkotilan rakenteet. Peruskalliosta leikattuja
kivipilareita lujitettiin ristiinsijoitetuilla, kallioon
juotetuilla kuumasinkityillä teräksillä. Lattiarakenne on salaojasepeliin varaan tehty teräsbetonilaatta ja ulkoseiniä vasten kalliopinta ja perustusladelman alaosa on betonimantteloitu. Ote
rakennuspiirustuksesta F142, IdeaStructura / Veikko Nupponen.

Kakkoisnurkan kellaritila RK157 ennen peruskorjauksen käynnistymistä. Puurakenne liittyy varhaisiin sähkövetoihin, ei tiilinmuuraukseen.
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Vaateaulan esiin louhiminen oli kellarin suuritöisimpiä yksittäisiä kokonaisuuksia. Koko tilan kalliopohja louhittiin tasoon
+11,37, tilan lopullinen lattiakorko noudattaa ympäröivien tilojen korkoa, noin +12. Koskemattoman luonnonkallion korko
näkyy edelleen pylväiden luonnonkivisenä tyvenä. Käytännössä kalliota on poistettu enimmillään lähes kahden ja puolen
metrin syvyydeltä, toisaalta lounaisnurkassa on ollut alueita,
joissa louhimisen tarve on ollut lähempänä puolta metriä. Kallion irrotus käynnistyi valmistelevilla töillä heti työmaan alussa,
tammikuussa 2014 ja se saatiin päätökseen tammikuussa 2015.
Karkeasti muotoon louhittu kalliopinta betonoitiin kallistuksin
(1:100), lattialaatta tehtiin salaojasepelin varaan. Lattiapintana
käytettiin huokoista tiililaattaa, joka kyllästettiin vernissalla ennen asennusta ja jälkeen saumauksen.
Tiilirakenne suojattiin huolella työn käynnistyessä. Suojauksia jouduttiin jonkin
verran purkamaan työn edetessä.

Näyttelytilan ja uuden naulakon välinen uusi leveä oviaukko puhkaistiin vanhaan
perusmuuriin. Näyttelytilan puoleinen punatiilinen oikaisumuuraus on varhainen, mahdollisesti alkuperäistä rakennetta, mutta uloin verhomuuraus nuorempaa, viimeistään 1950-luvun rakennetta.
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Uuden aukon yläpintaan on valettu betonipalkki. Kuva MM.
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Näyttelytilasta kohti uutta vaatehuonetta, uuden leveän oviaukon kylkien betonointi käynnissä.

Vanhaa perustusladelmaa tuettiin uuden oviaukon ympärillä.
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1880 toteutetut tiilipylväät on muurattu kallion varaan, mutta useimmissä pylväissä epätasaiselle kalliopinnalle oli tehty ensin karkeasti vaakasuuntainen lohkokiviladelma.

Tiilimuurauksen ja kalliopinnan väliset kiviladelmat betonoitiin rakenteen yhtenäistämiseksi ja vaijerisahauksen mahdollistamiseksi.

Vaijerisahatun kivipilarin yläosassa näkyy betonoitu kiviladelma; tiilirakenne on harmaan solumuovin takana suojassa.

Vaijerisahauslaite käynnisssä. Sahauksen vesijäähdytys kostutti kellarin
huoneilmaa merkittävästi.

Restaurointi ja peruskorjaus 2013-2015 / 3.2 Kellarin uusi tilasarja

Kalliota lohkottiin ja kiilattiin irti sahauslinjojen mukaisesti.

Sahattujen kivipilarien alaosissa näkyvät vaakaurat kertovat sahauksen työtavasta: vaijerin reitti tehtiin sahattavan linjaan ensin timanttiporauksin.
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Kallion irrottaminen oli hyvin käsityövaltaista työtä, käsityökaluja myöten.

Pylvään alaosan viimeistelyä kookkaalla timanttilaikalla, koneena hydraulinen, käsikäyttöinen kulmasaha.

Lohkaisureikien porausta, poravarren tyvessä on paikallinen pölynpoistosuulake,
mutta kuten kuvasta näkyy, tämä oli työmaan pölyä tuottavia vaiheita.

Kalliosta leikatut suorat pinnat paljastivat luonnonkiven kauniin
juonteisuuden.
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Kallion irrotus vaateaulassa on jokseenkin tehty. 16.2.2015 / MM.

Kallionirrotuksen kuukausia kestäneen työn jälkeen vaateaulan vaiheet etenivät joutuisasti. 23.3.2015 / MM.
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Ketju- eli vaijerisahaus käynnissä. Leikatussa kalliopinnassa näkyy lujitusterästen päät.

Irrotettavaan kallioon ”etenadynamiittia” varten tehtyjä reikiä.

Pylväs, jonka alla oleva kallio oli ruhjeinen ja päädyttiin mantteloimaan.

Betonivahvistetut oviaukot rapattiin ja hierrettiin karkeaksi.
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Lattialaatan valu käynnistymässä. 16.3.2015 / MM.

Vaateaula vielä työmaavalaistuksessa ja ilman vaatelokerikkoja. Pylväiden kolmiosainen rakenne näkyy selvästi: peruskalliosta sahattu alaosa, betonoinnilla sidottu ja vaijerisahattu kiviladelma keskellä sekä tiilimuurattu yläosa. 8.10.2015
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RK137
UUSI KÄYTÄVÄ
Kellarikerrokseen avattiin uusi etelä-pohjoissuuntainen käytävä, joka yhdistää uuden naulakkotilan ja uuden yleisö WC:n.
Käytävän puhkaisemisessa merkittävin työosuus oli vanhojen

RK137
N WC
M WC

Agricola-sali

perustusladelmien lävistäminen. Aukot toteutettiin vaiheittain,
ent.
naisten
WC

siten että uuden aukonpuolikkaan yläpalkki valettiin valmiiksi
ennen kuin toinen puolikas avattiin. Työreikien poraamisessa
käytettiin timanttiporausta, aukon sahaamisessa vaijerisahausta
timanttivaijerilla. Lävistyksessä tuli esiin eri aikakausien verhomuuraukset, Agricola-salissa punatiilellä, naistenhuoneessa kahi-tiilellä tehdyt. Käytäväseinäksi muuttuneen naistenhuoneen
takaseinän verhomuuraus poistettiin ja perustusladelman epä-

Uusi käytävätila on korostettu pohjapiirustukseen sinisellä, violetilla poimittu esiin
nyt tehdyt uudet perusmuurin lävistykset.

tasainen luonnonkivipinta puhdistettiin ja jätettiin esille.
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Käytävän pää uuden WC-tilan kohdalla ennen peruskorjauksen käynnistymistä. Muurissa on laserkeilauksen kiintopiste.

Porrashuoneen pohjoispuolelle tulevan uuden aukon ketjusahaus käynnissä. Kuva MM.

Agricola-salin itäpäästä kohti uutta WC-tilaa. Uuden aukon kyljet on
betonivahvistettu. Kuva MM.

Porrashuoneen pohjoispuolelle syntyvän uuden aukon yläpalkissa näkyy
kaksivaiheinen valu betonin sävyerona. Kuva MM.
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www.ark-lpr.fi
puhelin
telefax
e-mail

02-2777155
02-2777156

pauno.narjus@ark-lpr.fi

AR-103-50

Kupolisalin
kipsimarmoripylväs

Aukot avattiin kahdessa vaiheessa. Kipsimarmoripylväiden läheisyys ja
vaurioherkkyys tiedostettiin kaikkia rakennemuutoksia tehtäessä. Ote
rakennuspiirustuksesta F149, IdeaStructura / Veikko Nupponen.

Osa luonnonkivisen ladelman kivistä jäi sahatessa ilman kannatusta, joten ladelman kohdalle jäi ”aukkoja”, jotka betonoitiin täyteen. Kuva MM.

Vanhasta naisten huoneesta RK162 kohti Agricolasalia RK138 tehtävän aukon 1.
vaihe on sahattu. Kuva MM.
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Uusien oviaukkojen ja näkyviin jäävien perustusladelmien alaosat vahvistettiin teräsbetonivaluin. WC-tiloja lukuun ottamatta
uusien kellaritilojen lattiapintana käytettiin ruotsalaista tiililaattaa (Hörns tegelbruk 290 x 290 mm). Lattialaattojen eloisuus
syntyy saven polton epätasalaatuisuudesta ja vernissakäsittelyn
jossain määrin epätasaisesta imeytyvyydestä. Käytäväalueella
uudet betonipinnat rapattiin karkealla hierrolla ja maalattiin
kosteutta läpäisevin maalein. Kellaritilojen seinät maalattiin
pääsääntöisesti Keimin Mycal-Top tuotesarjan maaleilla.

Perusmuurin lävistys Agricola-salista kohti entistä naistenhuonetta. Tiilimuurissa
vaikuttaa olevan kaksi eri ikäistä muurausvaihetta, oletett. alkuperäinen ja 1880.

Uusi käytävätila on hahmottumassa. Ensimmäinen tila on Agricola-sali, tulevassa
WC-tilassa näkyy pylväiden kannatuksen työaikainen teräsrakenne.
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Käytävä päättyy WC-tilaan, seinien alaosien mantteloinnin raudoitus on valmis.
Kalliota vasten näkyy musta salaojamatto. Oviaukossa näkyy osittainen, lohkareita
sitova betonivalu.
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Entisen naistenhuoneen takaseinä pienine keraamisine laattoineen; käytävän lävistykset on tehty jo molempiin suuntiin. Kuvassa näkyvä tiilikaaripalkki kantaa yläpuolisen kupolisalin pylväät.

Verhomuurauksen purku paljasti alaosaltaan saumaamattoman, luonnonkivilohkareista tehdyn perusmuurin. Lattian rajassa näkyvä, piellä sivelty tiilimuuraus on
todennäköisesti 1880-luvun ratkaisuja, sillä tilassa on vuodesta 1880 1910-luvulle
ollut osa matalapaineisen höyrylämmitysjärjestelmän uuneja tai kanavia.

Oviaukon rappaus vielä tekemättä, tiililaatta odottaa saumausta.

Entisen naistenhuoneen kohdalla ollut verhomuuraus (1950-luvulta) poistettiin ja perustusladelma jätettiin näkyviin. Ladelman kivien välit täytettiin hydraulisella kalkkilaastilla. Alareuna vahvistettiiin betonivalulla.
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RK159 J A RK160
UUSI YLEISÖ-WC
RK137 Käytävä
Pieni, tähän asti varastokäytössä ollut kellarihuone otettiin käyt-

RK160

töön uutena yleisö-WC:nä. Tilaa jouduttiin syventämään kalliota irrottamalla. Tilan kalliopinta oli ylimmillään lähellä korkoa

RK159

+13. Kalliota irrotettiin tasoon +11,37. Tilan länsiseinällä on

Agricola-sali

käytävälle RK136 aukeava ovi. Oviyhteyden takia kalliopintaa
oli madallettu jo aiemmin ja ovelle oli valettu betoniporras (oletettavasti 1980-luvulla). Tiilestä muurattu oviaukko on ilmeises-

Uusi yleisö WC on korostettu pohjapiirustukseen sinisellä, violetilla poimittu esiin
nyt tehdyt uudet perusmuurin lävistykset.

ti jo paljon vanhempaa, mahdollisesti alkuperäistä rakennetta.
Peruskorjauksessa ovi jäi käyttämättömäksi ja palo-osastoinnin
takia oviaukko muurattiin punatiilellä sisäpuolelta umpeen.

Kellarin tiilipilari, joka on kupolisalin pohjoisseinän idästä laskien toisen pylvään
perusta. 1880-luvun tiilityö on täsmällistä ja tarkoituksenmukaista. Tiili sävyltään
suhteellisen tummaa.
Oviaukon muuraus on oletettavasti alkuperäistä noin vuoden 1840 rakennetta. Tiilen sävy on selvästi vaaleampaa kuin 1880-luvun muurauksen tiili.
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Kellarihuone ennen peruskorjauksen alkua. Huone sijaitsee kupolisalin koillisnurkan alla. 1880-luvun tynnyriholvauksen
alapinnan laastin pusertuminen rakennusaikaisia muottilautoja vasten kertoo muuraustyön työtavoista.
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Oviaukko ennen peruskorjausta.
Betonivalettu porras purettiin. Raudoituksessa käytetty harjateräs viittaa 1970-80-luvun muutostöihin.

Vanha aukko muurattiin umpeen ja seinänä alaosaan tehtiin betonimanttelointi.
Uusi muuraus rapattiin yli. Läpiviennin raskas neliöteräsputki on ilmanvaihtokanava.
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Tulevan käytävän RK137 linjassa otettu kuva.
Perusmuurin uuden aukon ensimmäinen työvaihe: vaijerin reittiä varten timanttiporatut lävistykset ja vaijerisauhauksen leikkauslinjat. Kuva MM.

Aukon ensimmäisen puolikkaan kyljen tukivalu. Perustusladelman saumoja täytettiin uretaanivaahdolla tiiviin valualtaan varmistamiseksi.
Vasemmalla WC-tilan kaksi väliaikaisesti teräsrakenteella tuettua tiilipylvästä, joiden
alaosat jouduttiin tekemään betonivaluna. Oikealla olevaa perustusladelmaa tuettiin betonimantteloinnilla.
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TIlan pohjoisseinän kolmen pylvään jalustat pystyttiin leikkamaan luonnonkalliosta. Ketjusahauksen ensimmäiset linjat näkyvät.
Kalliojalustat leikattiin näkyviin jääviltä osin ketjusahauksella, lattiatason alle jäävät osat leikattiin timanttilaikkaisella, hydraulisella käsisahalla. Kuva MM.
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Keskimmäisen pylvään kalliopinnan päällä näkyvät pilarin perustusta varten asetellyt lohkareet,
jotka sidottiin toisiinsa betonoimalla ja terästapituksella. Vasemmanpuoleisen pylvään kalliojalustassa näkyy sahaukselle tyypillinen leikkausviivan vähäinen kaareutuminen.
WC-tilojen väliseinät tehtiin teräsrakenteisina. Vanhat lohkareperustukset, muottipintaiset holvaukset, uudet muottivaneribetonit ja sahatut kalliopinnat jätettiin käyttöpinnoiksi.
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1. Käytävän RK137 myötäisten pylväiden alapuolinen kallio osoittautui
rikkonaiseksi. Kuva MM.

3. Kallio irrotettiin varovasti rakenteen ympäriltä. Kuva MM.

2. Pylväälle tehtiin väliaikainen teräsrakenne. Pystyt porattiin lopullisen
kalliolouhinnan tavoitetason alapuolelle. Kuva MM.

4. Pylväiden uudet jalustat valettiin rakennebetonista. Kuva MM.

Pylväiden jatkaminen alaspäin. Ote piirustuksesta RAK F150 Ideastructura Oy
/ Veikko Nupponen / Pentti Aho 7.10.2014. .
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Yleisö-WC-tilojen vanhat pinnat on jätetty mahdollisimman vähille käsittelyille. Luonnonkivilohkareiden ladelmien saumoja täydennettiin hydraulisella kalkkilaastilla ja tiilipinnat puhdistettiin
ja käsiteltiin pölynsidonta-aineella. Uudet materiaalit pyrkivät olemaan materiaalinsa värisiä ja
oloisia. Betonin pölynsidonta ei muuta sen ulkonäköä, teräsrakenteet ovat kuumavalssattua, jauhepolttolakattua terästä, ja ovat pinnaltaan metallisen eloisia, sävyltään hyvin tummia.
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3.3

Uudet tilat Rotundan puolella

RK134 J A RK 165
ETEISTIL A JA INVA-WC
Rotundan sisäänkäynti suunniteltiin erityisesti liikuntarajoitteisten palvelemiseksi, joten sisäänkäynnin yhteyteen tuli sijoittaa
WC- ja naulakkotilat. Eteiskäytävän seinään puhkaistiin kaksi
uutta oviaukkoa kahvilan suuntaan: WC-tiloille ja hissille. Sei-

RK165

nien tiilirakenteeseen aukot tehtiin ensisijaisesti tilatarpeen
mukaan. Uusi oviaukko sijoittui epäkeskeisesti suhteessa van-

RK134

haan tiilikaaripalkkiin, joten aukon yläreuna suoristettiin betonivalulla. Uudet väliseinät tehtiin siporex-harkoilla.

Ote rakennepiirustuksesta, kellarikerros / G. Nyström 1906. HYM

1990-luvun lopun Rotundan muutostöiden yhteydessä kahvilatilasta erotettiin yksi sektori
kabinetiksi lasiovin. Tämä tila otettiin nyt hissin ja uuden esteettömän WC:n käyttöön.

Eteiskäytävän ja entisen kabinettitilan välinen uusi oviaukko on avattu.
Rotundan seinät ovat kahden kiven tiilimuureja.

Uuden WC-tilan väliseinärakenteena käytettiin siporex-harkkoa.
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WC:n mitoitussyistä uusi oviaukko päädyttiin sijoittamaan epäkeskseisesti suhteessa vanhaan tiilikaaripalkkiin.

Tämän seurauksena aukon ylityksen vahvistamista pidettiin tarpeellisena ja kaaripäätteisen aukon sijaan eteiskäytävän suuntaan aukko esiintyy suorapäätteisenä.

WC:n eteistilaan sijoitettiin muutama vaatelokero alaoven käyttäjiä palvelemaan.

Ohutrapattu uusi harkkoseinä kahvilan puolelta.
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RK164
UUSI HISSI 2
Eteiskäytävän yhteyteen tehtiin yhden kerrosvälin hissi. Vanhaa
rakennetta jouduttiin seinän lisäksi purkamaan sekä alapohjas-

RK164

ta että välipohjasta. Rotundan rakenne ylemmissä kerroksissa
on tunnetusti oman aikansa teräs- ja betonirakentamisen kokeilevaa hybridirakennetta, mutta kellarikerros osoittautui perinteiseksi tiilirakenteeksi holveineen. Rakennuksen säteittäisesti sijaitsevat kantavat linjat on perustettu tiilipilareille.
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Kellarikäytävä ennen peruskorjauksen käynnistymistä, syyskuu 2013.

Tynnyriholvin laella holvivahvuus on vain puoli kiveä, päällä ohut valu.

Käytäväseinän suuntainen perustus: oletettavasti kalliopintaaan perustettu tiilipilari
ja pilarilta toiselle muurattu tiilikaaripalkki.

Seinälinjan kohdalla perusmuurin levikettä kavennettiin hissikuilua varten
noin 70 cm leveydeltä.
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Alapohjan hiekkatäytöstä löytyneitä Rotundan rakennusaikaisia, vaurioituneita, tai
muuten maahan pudonneita niittejä, joilla rautarakenne on koottu.

Puretun tiiliholvin sisäkulmassa voi nähdä teräspilarin levymäisen
jalustarakenteen.

Eteiskäytävän seinälinjan muurausta, kevennyskaari oheni kohtaamaan tynnyriholvin

Alapohjan puretut rakennekerrokset: maanvarainen ohut valu, hiekkatäyttö,
ISORA-eristelevy, uudempi valu ja muovimatto.

Eteisenkäytävän seinälinjan kahden kiven muurausta; limitys vaihtelee.
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Nyt tehdyn alapohjan lävistyksen kohdalla eteiskäytävän seinälinjan alla havaittiin pilarilta toiselle menevä tiilikaaripalkki. Seinälinjan alapuolella kulkevaa leveää perusmuuria kavennettiin
hissikuilun kohdalla noin 70 cm. Alapohjan lattialaatta koostui
vanhemmasta, vaihtelevan paksuisesta (max 10 cm) suoraan
hiekkatäytön varaan tehdystä betonivalusta (ehkä 1906) sekä
sen päälle, hiekkakerroksen ja eristeen päälle tehdystä uudemmasta valulaatasta (1990-luku). Välipohja on rakenteeltaan tiiliholvi, jonka yläpinta on tasausmuurattu, lattiapintana ohut be-

RK164

tonivalu. Muodoltaan viuhkamaisesti aukeavan tynnyriholvin
laella holvin vahvuus on vain puoli kiveä. Välipohja-avauksessa
paljastui myös ylemmän kerroksen teräspylvään levymäisen jalan rakenne.
Uuden hissin kuilu tehtiin vanhaan rakenteeseen sidottuna,
vahvasti raudoitettuna betonirakenteena.

Ote rakennepiirustuksesta F147 Ideastructura / Nupponen 7.4.2014.
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Raudoitustyö käynnissä kellaritasolla,
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Rotundan pohjakerros; hissikuilun betonirungon raudoitus.

Rotundan pohjakerros; raaka betoniseinä kellarikerroksessa, kahvilan suuntaan.

Sileää puhtaaksivalettua betoniseinää Rotundan 1. krs.
Uusi liikuntaesteisten uloskäynti Rotundan 1. kerroksesta.

Rotundan 1. kerros; hissikuilun betonirungon valumuotti.
Rotundan 1. kerroksen lainausaula kalustettuna 2016.

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy

179

RK166
UUSI HISSI 3
Rotundan 1999 valmistuneen peruskorjauksen yhteydessä Rotundan kellarikerrokseen toteutettiin aiempaa suurempi kahvila
ja kahvilasalin kautta porrasyhteys kellariin ja sieltä Fabianiaan.

RK166

Yhteys toteutettiin kaksoisportaana, joista toisessa syöksyssä oli
porrasnostin liikuntarajoitteisten käyttöön. Nostimen toiminta
oli epäkäytännöllinen ja sen käyttö viime vuosina olematonta.
Paremman käytettävyyden takia nostin päätettiin nyt korvata
porraskuiluun sijoitettavalla yhden kerrosvälin hissillä. Porraskuilun yläosa jätettiin uuden rakenteen sisään, alaosaa syvennettiin hissikuilua varten.

Kaksoisporras ennen peruskorjauksen alkua. Vasemmalla porrasnostin,
jonka käyttö oli hyvin vähäistä.

Porrasnostin ja portaan alaosa on purettu ja kallion irrottaminen on
käynnistymässä.
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Ote rakennuspiirustuksesta RAK F145, Hissi 2. 3.6.2014 Ideastructura / Veikko Nupponen / Pentti Aho.
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Kuilu on syvennetty, kalliota vasten tehtävä uuden valun raudoitus erottuu tummaa salaojamattoa vasten.

Vanhaa porrassöyksyä syvennettiin hissikuilua varten. Portaiden yläpää jäi rakenteen sisään.

Uusi hissiyhteys kellarikerroksesta Rotundan pohjakerrokseen, kahvilatilaan.

Ote rakennuspiirustuksesta RAK F145, Hissi 2. 3.6.2014 Ideastructura / Veikko Nupponen / Pentti Aho.
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3.4 Suurien salien restaurointi
Rakennussuojelullisesta näkökulmasta kolmen kirjastosalin restaurointi oli hankkeen
keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia. Restaurointia käytetään yleiskäsitteenä, jolla viitataan
rakennuksen sellaiseen kunnostamiseen, jossa kaikkia ratkaisuja ohjaa historian tuntemus, kuluneen ajan arvostus sekä olemassa olevan rakennuksen syvällinen ymmärtäminen. Kansalliskirjaston peruskorjauksessa käytettiin laajaa työtapojen valikoimaa tyypillisen uudisrakentamisen keinoista esinekonservoinnin hitaisiin ja herkkiin metodeihin.
Saleissa tehdyt työkokonaisuudet voi jakaa kolmeen kategoriaan: rakenteelliset muutosja korjaustyöt, joita oli varsin vähän, pintoihin ja rakennusosiin keskittyvät konservointiurakat sekä talotekniikkaan liittyvät asennustyöt. Konservointityöt jaettiin useammalle
eri urakoitsijalle ja urakoiden etenemistä seurattiin varsin kiinteästi, niin taloudellisesti
kuin sisällöllisestikin. Suunnittelijoiden, viranomaisten ja toteuttajien välinen yhteistyö
pidettiin viikkokiertojen avulla kiinteänä läpi työmaan. Näiden ratkaisujen kautta salien
konservointitöissä esiin tulevat kysymykset ja haasteet voitiin käsitellä vähittäin.
Konservointi tarkoittaa sananmukaisesti säilyttämistä tai säilömistä. Keskeisimpinä työtapoina ovat puhdistaminen, vaalittavan pinnan tai rakenteen alkuperäisen, irtoavan tai
vaurioituneen materiaalin kiinnittäminen sekä säilymisen mahdollistavien olosuhteiden
turvaaminen. Konservoinnissa johtavana periaatteena pidetään mahdollisimman vähäisiä toimenpiteitä, minimi-interventiota, jotta alkuperäisyys säilyisi. Salien holvausten
osalta säilymisen olosuhteiden parantaminen johti merkittäviin halkeamakorjaustöihin.
Retusointi tarkoittaa uudelleen koskettamista, viimeistelemistä. Retusoinnilla tarkoitetaan kuluneen tai vaurioituneen kohdan täydentämistä alkuperäisen kaltaisin ja mikäli
mahdollista, poistettavin materiaalein ja työtavoin. Arvokkaimmiksi luokitelluissa kohteissa retusointia käytetään vain tarkan harkinnan jälkeen; tilanteissa, joissa esteettistä
kokonaisvaikutelmaa pidetään tärkeämpänä kuin autenttisuutta ja historiallista todistusvoimaisuutta.
Rekonstruktio tarkoittaa uudelleen rakentamista tai uudelleen toteuttamista. Työtapaa
käytetään silloin, kun kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta kokonaisuudesta puuttuu jokin
tunnettu elementti, jonka merkitys on oleellinen. Rekonstruktio edellyttää aina varsin
täsmällistä tietoa kadonneesta tai vaurioituneesta pinnasta tai rakenteesta. Mikäli rekonstruktio edellyttäisi merkittävässä määrin arvailua, tai rekonstruktiota ei pystyttäisi
tekemään alkuperäiselle toteutukselle uskollisesti, suositaan yleisesti uuden tulkinnan
tekemistä. Saleissa rekonstruktio työtapana tuli esiin lähinnä kattopintojen vaurioalueiden korjauksissa.
Mm. näitä termejä käytettiin viikkokiertojen aikana toistuvasti, kun pohdittiin kunkin
työkokonaisuuden oikeaa sisältöä. Seuraavassa konservointityökokonaisuudet on käyty
läpi lyhyesti. Laajempi dokumentointi löytyy kunkin kohdalla erikseen mainituista raporteista.
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HOLVIKATTOJEN HALKEAMAKORJAUS JA TIIVISTÄMINEN
Urakoitsija: Rakennusentisöintiliike Ukri Oy, osin Liehunen Oy
Raportti: KK_DOK_Ukri_Hassi_halkeamat_20151204.pdf

Kattoholveissa oli useita alueita, joissa havaittiin rakenteen läpi
kulkevia, erityyppisiä halkeamia. Vanhojen vaurioiden laajuus
paljastui kun holvien eristekerrosta ryhdyttiin ullakon puolella
poistamaan. Voidaan epäillä, että halkeamat ovat pääsääntöisesti syntyneet pian rakennustyön jälkeen, tai ennen vuotta
1880 ja vetotankoja.
Päätysaleissa päätyjulkisivut eivät ole tarjonneet riittävää vastavoimaa holvien työntövoimalle ja holvit ovat päässeet laskeutumaan. Ympyräkaarta noudattavaan suureen holviin ei
ole syntynyt vaikeita halkeamia, mutta sen ja sitä ympäröivien
muiden rakenteiden välisiin liitoksiin kylläkin. Laskeutuva holvi on aiheuttanut myös molempien salien päätyihin levittävää
voimaa, mikä näkyy pystysuuntaisina, päätyikkunoiden akseleissa olevina halkeamina. Kupolisalissa vaurioita on aiheuttanut kupolirakenteen asettuminen itä- ja länsiseinillä paksujen,
liikkumattomien perusmuurien varaan, pohjois- ja eteläseinillä
tynnyriholvin reunoissa olevien laskeutuvien tiilikaaripalkkien
varaan. Lisäksi kupolin palloholvi on itsessään lähtenyt leviämään.
Halkeilutyypit ja niiden korjaus
Päätysaleissa olevat pistoholvit, tai poikkiholvit, liittyvät sekä
pystyseiniin että tynnyriholviin. Kun laaja tynnyriholvi on muuraustyön jälkeen painunut, ovat pistoholvit liikkuneet vähemEteläsalin katon 2. holvin keskipeili 23.3.2012, ennen puhdistusta. Katossa oli havaittavissa laajalti hiushalkeamaverkostoa, joka osin noudattelee holvin tiilimuurauksen saumoja.
Puhdistuksen myötä katon kokonaisilme vaaleni, mutta erityisesti hiushalkeamat
”katosivat”, kun halkeamiin kertyneet pöly- ja nokihiukkaset pyyhittiin siveltimillä
imurin kitaan.
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män ja näiden saumaan on syntynyt rakenteen repeämää, siis
selkeitä halkeamia. Havaittujen murroslinjojen tiilisaumat avattiin pala kerrallaan. Avatut halkeamat sullottiin täyteen laastia.
Suurimmissa halkeamissa sullomista tehtiin molemmista suunnista - sekä ullakolta että salin suunnasta. Pintaa koputtamalla
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kartoitettiin laastin kiinteys ja kopo. Tarvittaessa laastipintaa
kiinnitettiin alustaansa ruuvaamalla ja injektoimalla. Pistoholvien korjauksessa injektointia tehtiin varsin vähän.
Ohuet päätysalien tynnyriholvit ovat pääsääntöisesti ehjät,
muutamaa diagonaalihalkeamaa lukuun ottamatta. Yläpuolelta holvipinnassa ei voitu havaita merkittäviä halkeamia, mutta
maalatuilla alakattopinnoilla oli ennen puhdistustyötä havaittavissa hiushalkeamaverkostoa, joka osin seuraili muurauksen
saumoja. Kun pinta puhdistettiin, halkeamaverkosto muuttui
näkymättömäksi. Ohuen holvirakenteen halkeamat olivat ilman läpivirtauksen reittejä ja näin ollen halkeamat keräsivät
ilmasta pienhiukkaset, ja toimivat tavallaan ilmansuodattimina.
Suodatinvaikutuksen vähentämiseksi holvien yläpuoliset pinnat
päädyttiin kauttaaltaan peittämään diffuusioavoimella aluskatekankaalla (Monaperm 1000). Ennen aluskatteen levittämistä
selkeät halkeama-alueet laastittiin suoraan vanhaan, puhdis-

Ensimmäinen pistoholvin koeavaus. Rakennerepeämän kohdalta laastisauma
avattiin kokonaan, jotta uudelle laastille saataisiin hyvä tartunta. Halkeama-alueella näkyy vanhaa korjauslaastia, oletettavasti 1880-luvulta, mutta
mahdollisesti myös 1950-luvun töistä.

tettuun tiili- tai laastipintaan kuitupitoisella, diffuusioavoimella
laastilla (Sto Level Classic).

Kaikissa holvikorjauksissa käytössä olevat laastimassat olivat:
Weber 109: KKh 10/90/500 3 mm hydraulinen kalkkilaasti
- pohjustus ja tartunta
Weber 148: KKh 40/60/500 3 mm, hydraulinen kalkkilaasti
- täyttölaasti
Weber 152: KKh 40/60/500 1 mm hydraulinen kalkkilaasti
- pintahiertolaasti
Fescon KS 50/50/600 3 mm kalkkisementtilaasti
- täyttölaasti kupolin alueella
Sto Classic Level kuitulaasti, diffuusioavoin kuitulaasti
- holvien halkeama-alueiden pinnan tiivistämiseen
Keim Ledan TC 1 plus injektointilaasti, hydraulinen kalkki
- käsin- ja pumppuinjektointiin
Yllä korjattu halkeama, sauma hierretty tasaiseksi korjauslaastilla.
Monaperm 1000 aluskatekangas huolellisesti saumattuna holvin päällä.

Alla halkeama-alue on ylilaastittu Sto Classic level-kuitulaastilla.
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Päätysalien laajimmat ja työläimmät halkeama-alueet olivat

taa. Kattolistaa uusittiin muutamin kohdin ja listalle tehtiin me-

tynnyriholvin ja päätyseinän liitoksessa sekä päätyseinien kes-

kaaninen tartunta ruuvein ja verkoin.

kiakselin pystylinjoissa, joissa rakenne on ikkuna-aukkojen takia heikoin. Näitä alueita oli selvästi korjattu aiemmin. 1880-lu-

Päätyihin tehtiin runsaasti injektointia. Halkeamalinjoihin upo-

vulla holvin ja seinän liitokseen on tehty muurauskorjaustakin

tettiin injektointisuuttimet, joita myöten halkeamalinjaa ryh-

varsin laajasti, mutta rakennetta ei ole korjattu läpi muurin,

dyttiin täyttämään alhaalta ylöspäin. Paikoitellen massa karkasi

vaan muurin sisään on jäänyt suurehkoja halkeamaonkaloita.

halkeamalinjaa pitkin näkymättömiin tai ilmestyi ennakoimat-

Työn aikana heräsi epäilys, että näiden alueiden alkuperäisessä

tomasti jostain sivusta. Halkeamakorjauksen ja pintojen kon-

muuraustyössä muurien sisään on voinut jäädä vajaasti laasti-

servoinnin sisältö dokumentoitiin samoihin valokuviin ja tiedot

tettuja alueita. Päätyjen kattolistoissa on paikoin hyvin paksuja

yhdistettiin monikerroksisiksi psd-tiedostoiksi.

1880-luvun kasvatuksia, joissa ei ole ollut rakenteellista tartun-

ETELÄSALI

Eteläsalin länsipääty ennen töiden käynnistymistä. UV-kuva antaa yhdellä silmäyksellä hyvän käsityksen vaihtelevista maalityypeistä. UV-kuvien tulkinta on kuitenkin aina suhteellista, ja pinnassa voi olla useitakin korjausvaiheita, jotka eivät erotu UV-valossa lainkaan, tai ainakaan selvästi.
Alla Arno de la Chapellen koostaman psd-tiedoston ote. Konservaattorit kirjasivat huomiot ja suoritetut työt suuriin paperiprintteihin, jotka skannaattiin ja värilliset huomiot ”irrotettiin” tiedoston erillisiksi kerroksiksi. Tässä tiedostoon otettu näkyviin
ainoastaan rappauskorjaukset.
Kuvaus Arno de la Chapelle.
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Eteläsalin länsipään avattua halkeamaa on paikattu ainakin muutamaan
kertaan aiemmin.

Halkeaman täyttö ja rappauskorjaus valmiit, pintakäsittelyä tutkitaan. Eteläsali, länsipääty.
Eteläsalin länsipäädyn pahimmat halkeamalinjat avattuina, tilannetta arvioimassa Museoviraston yli-intendentti Ulla Setälä.
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ETELÄSALI

Herkki Hade täyttämässä eteläsalin itäisen ikkunan pistoholvin halkeamaa salin
puolelta.
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Eteläsalin tynnyriholvin diagonaalirepeämä itäisessä päässä.
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Ukri Oy:n (Anni Hassi) kirjaamat halkeamakorjaukset punaisella ja löysän kopon alueet violetin tummilla sävyillä.
Vaalea violetti viittaa pinnaltaan ehjään kopoon. Kooste Arno de la Chapelle.

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy

189

POHJOISSALI

Pohjoissalin itäpääty: kuvan oikealla puolella näkyvä diagonaalihalkeama on rakennuksen keskiosan puolella, siis kiinteämmän rakenteen puolella.

Pohjoissalin itäpäädyn kattolistaa poistettiin huonon tartunnan takia. Rappauskasvatus oli suurimmillaan lähes kymmenen senttiä.

Ote Ukri Oy:n halkeamadokumentoinnista (Anni Hassi).
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Ukri Oy:n (Anni Hassi) kirjaamat halkeamakorjaukset punaisella ja löysän kopon alueet violetin tummilla sävyillä.
Vaalea violetti viittaa pinnaltaan ehjään kopoon. Kooste Arno de la Chapelle.
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KUPOLISALI
Päätyjen halkeamiin liittyvät myös holvipintojen päätyjen diagonaalihalkeamat, jotka pyrittiin sullomaan täyteen laastia sekä
yläpuolelta että alapuolelta. Halkeamat ovat syntyneet holvin
laskeutuessa ja etääntyessä kohti päätyjulkisivuja. Samantapaisia
halkeamia korjattiin myös muutaman pistoholvin alapuolelta.
Kupolisalissa halkeamalinjat olivat hiukan erilaisia. Tynnyriholvin
päätyjen ja vastaisten seinämuurien välissä oli salin molemmissa
päissä selkeä repeytymä, joka avattiin ja sullottiin täyteen laastia.
Tynnyriholvin lakialueella oli kauttaaltaan havaittavissa hiukan
suurempaa hiushalkeilua. Tynnyriholvin lakialue laastittiin kokonaan kuitulaastilla. Myös kupolisalin päätyseinissä oli keskiakselissa halkeamia, mutta selvästi vähemmän, koska kupolisalissa holvi
ei ole paksujen vastamuurien ansiosta päässyt leviämään kuten
pohjois- ja eteläsaleissa.
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ETELÄSALIN VASTAINEN SEINÄ

Eteläsalin itäpää, salin koillinen nurkka halkemakorjauksen ja pintalaastituksen jälkeen. Alla vastaava kohta salin puolella.

Kupolisalin tynnyriholvin eteläpään alue: hiushalkeilu ei seuraa tiilien
saumoja, vaan muodostaa diagonaalia verkostoa. Kuva ADLC.

POHJOINEN

Eteläsalin länsipää, salin luoteinen nurkka halkemakorjauksen ja pintalaastituksen jälkeen´.

ETELÄSALI

POHJOISSALI
Konservaattori Anni Hassin (Ukri Oy) laatima yleiskartta halkeamista ja niiden suunnista suurien holvien osalta.

Herkki Hade avaamassa kupolisalin eteläreunan repeämälinjaa.

Kupolisalin tynnyriholvit käytiin kauttaaltaan läpi. Pinta puhdistettiin, halkeamia
avattiin ja sullottiin täyteen laastia. Pinta tasoitettiin täyttölaastilla (kuvassa harmaa,
hydraulinen kalkkilaasti). Lakialueet laastittiin kokonaan yli kuvassa valkoisena näkyvällä kuitulaastilla.
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Kupoli on rakenteena hyvin erilainen kuin tynnyriholvit, ja
halkeamat luonnollisesti seuraavat kupolirakenteelle ominaisia voimaviivoja. Kupoli on toisaalta laskeutunut ja avautunut,
toisaalta kupolin sylinteriin on kohdistunut murtavia diagonaalivoimia, kun sylinterin kanta on tehty epätasaisesti laskeutuvan perustan varaan. Kun rakenne vuonna 1880 jäykistettiin
paikoilleen, oli kupolin pallopinnan holvaukseen oletettavasti
ehtinyt muodostua jo säteittäisiä, alaspäin laajenevia halkeamia. Kupolipinnan alaosan pistoholvien etureunan kaarissa on
ilmeisesti tapahtunut avautumista ja kupolin sylinteriin, pendentiivien yläpuolelle on ilmestynyt pystysuuntaista halkeilua.
Peruskorjauksen 2015 aikana tehdyissä avauksissa voitiin todeta, että rappauspinnoissa esiintyvät halkeamat olivat lähes kategorisesti muurauksen halkeamia vähäisempiä. Oletettavasti
1880 kupolin sisäpuolisia rappauksia on halkeamien kohdilla
uusittu suhteellisen laajastikin, mutta halkeamia ei ole määräKupolipinnan halkeamaverkosto muuttui lähes näkymättömäksi sivellinpuhdistuksessa.

tietoisesti sullottu täyteen laastia. Paikoitellen suurimmista halkeamista löytyi vanhoja puukiiloja, joilla rakennetta on pyritty
stabiloimaan.
Peruskorjauksen 2015 yhteydessä kupolin rakenteelliset halkeamat pyrittiin käymään läpi riittävän laajasti, jotta mahdolliset tulevaisuuden louhintatyöt eivät aiheuta etenevää vauriota
kupolinkaan rakenteissa. Lisäksi kupolia vahvistettiin ikkunatason yläpuolelle asetetulla kaksoishiilikuitupannalla ja ikkunoiden pistoholveja tuettiin epoksimassaan injektoiduilla hiilikuitunipuilla.
Kupolin rakenteen korjaamiseen liittyivät seuraavat keskeiset
vaiheet:
•

kupolin palloholvin ja sylinterin sisäpintojen sivellinpuhdistus

Itäisen ikkunan kaaresta avattiin eniten rappausta. Ukri Oyn Kauri Luostarinen ja Anni
Hassi. Alla: rappauspinnan työstäminen vanhaan pintaan tehtiin hyvin pienin työvälinein.

•

kupolin palloholvin yläpinnan läpikäynti: halkeamien avaus jakso kerrallaan ja laastitäyttö; injektointia vähäisessä
määrin; kontrolli sisäpuolelta

•

kupolin pistoholvien pahimpien halkeamien avaus, kiilaus
klinkkerilaatoilla, minimiavausten avulla harkittua injektointia; avohalkeamien sullonta laastilla, hienolaastin hierto vanhan pinnan kanssa lähes tasaan

•

kupolin sisäpinnan laajempien kopojen kiinnittäminen
uusilla ”ruuvitateilla”

•

ikkunoiden pistoholvien sisäkaarien hiilikuitukannatus:
asennusreiän poraus, kuitujen kiinnitys epoksi-injektoinnin avulla

•

kupolin ulkoseinien halkeamien avaus varsin kattavasti,
koska rappaus uusittiin kokonaan, kiilaus klinkkerilaatoilla, laastitäyttö, saumausviimeistely

•

hiilikuitulatat: pohjarappaus pinnan tasaamiseksi, hiilikuitunauhan paikalleen liimaaminen

•
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julkisivupinnan uudelleenrappaus
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Yllä kartoitus kupolin rakenteellisista ja krjatuista halkeamista Ukri/ Anni Hassi. Pinkki kuvaa uudelleen rapattuja
alueita. Siniset pisteet kuvaavat ruuvikiinnityksia, ”ruuvitatteja”.
HUOM! Kartoitukseen on jäänyt jostain syystä kirjaamatta itäikkunan yläpuolella oleva uudelleenrappausalue.
(vrt. seuraavan sivun panoraama)

Laajimmille kopoalueille tehtiin laastikuoren ruuvikiinnitystä siten, että muuraukseen propatun uuden ruuvin
ympärille tehtiin ulospäin levenevä laastikartio. Kopokartoitusta täydennettiin työn edetessä ja ruuvivahvistuksia
tehtiin, kun pinta tunnettiin riittävän hyvin. Kuvassa oikealla kartoituksen työaikainen versio.
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Rakennesuunnittelija Pentti Aho päätyi ratkaisemaan ikkunoiden pistoholvien epämääräisen muurauksen tuennan hiilikuitupunoksella. Pistoholvien etureunojen limitys oli pahimmin
halkeilleiden ikkunoiden kohdalla vailla kunnollista, säännönmukaista kaariholvia. Syvennysten alapinnasta porattiin 60100 cm pitkät asennusreiät, joihin sijoitettiin hiilikuitunauhaa,
joka ankkuroitiin epoksi-injektoinnilla. Kuitujen alapäät levitettiin kaaren alapintaan ja vahvistettiin hiilikuitupunoksella.
Punoksia injektoitiin yhteensä 12 kappaletta, pahimmin vaurioituneeseen koilliseen holviin 4kpl, itään, kaakkoon ja lounaaseen 2 kpl, länteen ja pohjoiseen 1 kpl.
Pentti Aho tarkastelemassa hiilikuitunauhojen asennusreikien paikkoja.

Yllä Ukri Oyn ( Anni Hassi) laatima toteutuneiden rappauskorjausten kartoitus. Hoikat pinkit viivat kertovat hiilikuitunauhojen asennuspaikat.
Alla valokuvadokumentointiin tehty halkeamaviivojen vahvistus. Illustraatio antaa hyvän käsityksen kupolissa tapahtuneiden liikkeiden suunnista.

KIINTEÄ SEINÄ
LÄNSI
(ROTUNDA)

196

Restaurointi ja peruskorjaus 2013-2015 / 3.4 Suurien salien restaurointi

TIILIKAARIPALKKI
POHJOINEN
(POHJOISSALI)

KIINTEÄ SEINÄ
ITÄ
(PÄÄSISÄÄNKÄYNTI)

TIILIKAARIPALKKI
ETELÄ
(ETELÄSALI)
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KUPOLIN ULKOPUOLINEN HALKE A M AKOR JAUS
Kupolin julkisivussa oli myös huomattavan paljon halkeamia,
syvimmät jopa noin 50 cm syvyisiä. Anni Hassi kuvaa työtä dokumentointiraportissa seuraavasti:
”Halkeamat avattiin mekaanisesti taltoilla, vasaroilla ja osittain piikkaamalla. Sauma imuroitiin, kostutettiin ja sullottiin
(KS 50/50/600 Fescon). Isoimpiin halkeamiin laitettiin kiiloja.
Ikkunoiden kaariholvausten kiilaamiseen käytettiin rst-laattoja,
jotta niihin saatiin tiukempi kiilaus. Vesikaton alapuolella on
yksi isompi halkeama, joka työstettiin kuten edellä. Rotundan
puolella seinät on rapattu (lounas-luode). Niissä on paljon hiushalkeamia, mutta avauksia ei tehty. Liehunen oy vaihtoi rapautuneet tiilet ehjiin vanhoihin tiiliin. Rautapannan alapuolella oli
vähemmän isoja halkeamia.”
Kupolin julkisivupintaa: lounaisen ikkunan kehyslistaa.

Vaurioituneimmat muurialueet korjattiin uudelleenmuurauksin; ennen muuraustyötä vanhat pinnat puhdistettiin irtoavista laastijäämistä ja kostutettiin maltillisesti.
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Itäisen ikkunan yläpuolella oli kohta, jossa räystään rapattu profiililista oli selvästi rapautunut, muurauksessa oli leveähkö halkeama ja pehmentynyttä laastia kaivettiin
pois jopa kahden tiilen syvyydeltyä.
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Eteläisen ikkunan yläpuolella mmurauskorjaus käynnissä.

Eteläikkunan länsipuolen laaja muurausvaurio.

”Halkeamat on yleisesti avattu noin tiilen syvyyteen, paikoin
600 mm asti.”
musta viiva = halkeama
pinkki = vanhan rappauksen fragmentti
vihreä = vaihdettuja tiiliä
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KUPOLIN HIILIKUITUPANTO JEN ASENNUS
Kupolin rakenteen stabiloimiseksi päädyttiin edelleen kehittämään Sjöströmin 1880 tekemää ratkaisua. Sylinterin tyveä
kiertävä teräslatta on onnistuneesti pysäyttänyt alkaneen muodonmuutoksen, mutta teräksen lämpölaajeneminen on huomattavaa ja muurissa on selvästi jonkin verran jatkuvaa liikettä.
2015 töiden yhteydessä kupolin ikkunavyöhykkeen yläpuolelle, suoraan rapattuun tiilimuuriin kiinnitettiin kolme hiilikuitupantaa epoksihartsiliimalla. Kukin panta koostuu kuudesta hiilikuitunauhasta. Nauhojen saumat on liimattu limiin noin 40 cm
matkalta. Rakenteen toimiminen edellyttää nauhojen tasaista
kiinnittymistä tasaisen vedon vastaanottamiseksi. Teräviä taitteita tai kulmia ei rakenne kestä. Ideastructuran suunnitelmassa
F417 alustaa ja liimausta kuvataan seuraavasti:

Hiilikuitupantojen asennus on juuri valmistunut.

”Hiilikuituvanteiden liimausalusta tehdään samoilla KS- laasteilla ja samaa rappaustyömenettelyä käyttäen kuin varsinainen
rappaustyö.
Rappausverkotus tulee hiilikuitunauhan päälle tulevaan rappauskerrokseen. ...
Hiilikuitunauhojen liimausalustan pitää olla koko pituudeltaan
ulospäin kaareutuva. Ennen pohjien tekoa alustan kaareuma
ja siinä olevat poikkeamat selvitetään langalla. Selkeät muusta
pinnasta ulos tulevat tiilipäät tasataan muun pinnan tasoon, siten ettei pohjan tasaus kasva liikaa ulospäin, kasvattaen samalla
varsinaisen rappauskerroksen paksuutta. Langan avulla myös
määritellään täytön paksuutta kussakin kohdassa. Työ voi edetä
myös siten että kynsien heiton jälkeen tehdään esitäyttö ja sen
kuivuttua hienommalla laastilla pintatäyttö. Lopputuloksen kelvollisuus mitataan aina langalla.”

Liimausalustan rappaus tehtiin ohjurilistaa myöten, vatupassia avuksi käyttäen, jotta pinnassa olisi mahdollisimman vähän vääntymää.

Hiilikuitunauhojen asemointi ja saumojen sijainnit mitattuna asennustyön jälkeen. Okulus Oy / Matias Mäenpää.
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Asennustyö käynnissä.

Hiilikuitupantojen liimauspinta tasattiin laastilla ja pantojen päälle liimattiin karhentavaa hiekkaa rappauksen tartunnan parantamiseksi. Ikkunalistojen kaariprofiilit
menevät hiilikuitupantojen yli.

Hiilikuitupannat liimattiin limitykseen
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HOLVIK ATTO JEN KORISTEM A AL AUKSET
urakoitsija: kuustie&sorri Oy
raportit:
•
•
•

KK_DOK_kuustiesorri_eteläsalin_katto_20150603.pdf
KK_DOK_kuustiesorri_kupolisalin_katto_20150618.pdf
KK_DOK_kuustiesorri_pohjoissalin_katto_20150618.pdf

Kattopintojen konservointi oli työmäärältään konservointiurakoiden laajin kokonaisuus. Työ käynnistyi eteläsalissa, josta urakoitsja siirtyi vähitellen pohjoissali. Kupolisalissa tehtiin puhdistustöitä,
jotta halkeamakorjausta voitiin ryhtyä tekemään. Kuustie&sorri
vastasi kaikkien kolmen salin kaikista kattopinnoista, päätyseinistä, kattolistoista sekä Severin Falkmanin lunettimaalausten konservointitöistä. Erittäin monisäikeisistä työkokonaisuuksista on laadittu
erinomaiset raportit.

Kattojen konservoinnista vastasi kuustie&sorri Oy, vastuullisena työnjohtajana konservaattori Arja Sorri (oikealla) ja työtä ohjannut konservaattori
Heli Ketomäki (vasemmalla).

Kattojen liimamaalatut pinnat olivat yleisesti suhteellisen hyväkuntoiset mutta huomattavan likaiset. Nykyinen koristemaalauskerros on peräisin 1880 muutoksista. 2015 tehtyjen havaintojen
perusteella voitiin todeta, että kattojen sävyt poikkeavat selvästi
1840-luvun alkuperäisestä väriasusta. 1880-luvun pinnat ovat
pääsääntöisesti edelleen olemassa, mutta ylimaalausta on varsin
runsaasti. Paikoitellen on laajempia korjauksia ja pohjasävyjen ylimaalauksia, ainakin vuosilta 1955-57 ja vuosilta 1977-78, jolloin
on tehty edellinen kattava konservointityö. Tällöin mm. pohjoissalissa tehtiin varsin laajoja ylimaalauksia. Lisäksi viime vuosikymmeninä on tehty erinäisiä paikkakorjauksia, jotka on siis jouduttu
sävyttämään puhdistamattoman pinnan mukaan. Konservointityön
yleisenä ohjenuorana pidettiin sitä, että eri-ikäiset korjaukset saivat
jäädä, mikäli ne olivat teknisesti kunnossa eivätkä häirinneet kokonaisuutta. Uusimmat paikkakorjauksina tehdyt, likaisen pinnan
mukaan sävytetyt korjaukset edellyttivät poistamista tai vaaleammaksi retusoimista.
Työ käynnistyi sivellinpuhdistuksella, ensin pehmeällä, sitten karkeammalla siveltimellä suoraan imuriin, tai tarvittaessa sienipuhdistuksella. Puhdistustyön jälkeen tehty vauriokartoitus johdatti
kussakin salissa käytettäviin työtapoihin, sillä jokaisessa salissa maalikerrostumat ja vauriomekanismit poikkesivat hiukan toisistaan.
Erityisesti päätyseinissä ja kupolissa tehdyt laajahkot halkeamakorjaustyöt kasvattivat työmäärää arvioidusta. Suurien dokumentointikarttojen moninaiset kirjaukset paljastavat työn pienipiirteisyyden.
Jokainen kohta on käyty harkinnalla läpi. Retusoinnissa pyrittiin
käyttämään joko kerroksia poistavia menetelmiä tai kalvoa muodostamattomia pastellikyniä ja irtopastelleja, tarvittaessa heikkojen
tai laihojen liimasideaineiden kanssa.

Ennen puhdistusta halkeamaverkosto näkyi pinnassa selvästi. Halkeamat noudattelevat osittain tiiliholvin limitystä.

Koristepintojen rekonstruktioon ryhdyttiin vain muutamassa kohdassa. Näistä suurimmat pohjoissalin länsipäädyssä, eteläsalin kaakkoisnurkassa ja halkeamakorjauksen aiheuttamilla uusinta-alueilla.
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Kattopinnat konservoitiin koko salin kattavilta telineiltä. Holvien kannan tasolle tehtiin tiivis vaneritaso, jonka päälle varsinaiset työtasot tehtiin. Eteläsalin työ käynnistyi koepuhdistuksella itäisen
pistoholvin kohdalle, holvinlakeen. Koepuhdistus näkyy kuvassa huomattavan vaaleana ja selvärajaisena alueena.

Kuvaote kuustie&sorrin eteläsalin katon raportista: ” Vyökaari 1; rajaukset.
Alimmaisena 1880-luvun maalauskerros koristeineen ja reunojen ylimaalauksen rajoitukset kahteen kertaan.” Vaikka katot näyttävät yhtenäisen ehjiltä
koristekokonaisuuksilta, ovat ne varsin pitkän maalaus- ja kunnostushistorian
tulosta. Haasteita tuottavat eri-ikäiset maalauskerrokset, joiden välissä esiintyy erilaisia eriste- ja pohjustuskerroksia.

Eteläsalin itäisen pistoholvin ikkunasyvennyksen kattopinnassa olevan
halkeamavaurion viereen tehtiin pieni, ensimmäisen maalauskerroksen esiinotto. 1840-luvun sävyistä paljastui varsin heleä vihreä koristemaalauskerros. Halkeaman ja esiinoton ympäristössä näkyy likaisen
pinnan kosketuksesta syntyneitä ”puhdistumia”, jotka kertovat kuinka
runsaasti pinnassa oli irtolikaa.

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy
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ETELÄSALIN KAT TO

Retusointi Junf Funor-liimalla +
irtopastellit + liidut ja kynät

Retusointi irtopastellein +
liidut ja kynät

Retusointi
eläinliima

liimamaalilla,

Retusointi
poistamalla

kerroksia

Sekatekniikka, myös rekonstruktiomaalausta

Eteläsalin katon suuren holvipinnan retusointikartta.
Ote Eteläsalin katon ”koostetiedostosta”, johon Arno de la Chapelle on kerännyt sekä
kuustie&sorrin että Ukri Oy:n töihin liittyvät kartoitukset.
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Kuvaote kuustie&sorrin eteläsalin katon raportista: ” Kaavio vyöhykkeistä 8-11. Kaavioon on merkitty laajojen, yksiväristen kenttien ylimaalaukset.” Kaiken konservoivan työn lähtökohtana on kohteen ja sen kerrostumien tunteminen. Katosta tehtiin monenlaisia kartoituksia, osa kattavina, osa vain periaatteellisina osakaavioina. Tämä osakartoitus näyttää
havainnollisesti, kuinka eri vuosikymmenet ovat päätyneet mieluummin ylimaalaamaan kuin puhdistamaan vaaleita
taustasävyjä. Grisaille-maalaukset ovat toisaalta pitkälti edelleen koskemattomia.

Kuvaote kuustie&sorrin eteläsalin katon raportista: ” Koristemaalaus on toteutettu
1880-luvun vaaleanpunaiselle pohjalle. Sininen nuoli osoittaa 1880-luvun koristetta.
Oranssi nuoli kertoo 1957 ylimaalaukset.

Kuvaote kuustie&sorrin eteläsalin katon raportista: ” Lähikuva jossa erotettavissa 1880 tumman
ruskea varjoväri sekä 1957 punertavammaksi
muutettu varjoväri. ”

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy

205

POHJOISSALIN KAT TO

Retusointi Junf Funor-liimalla +
irtopastellit + liidut ja kynät

Retusointi irtopastellein +
liidut ja kynät

Retusointi
eläinliima

liimamaalilla,

Retusointi
poistamalla

kerroksia

Sekatekniikka, myös rekonstruktiomaalausta

Pohjoissalin katon suuren holvipinnan retusointikartta.
Ote Pohjoissalin katon ”koostetiedostosta”, johon Arno de la Chapelle on kerännyt sekä
kuustie&sorrin että Ukri Oy:n töihin liittyvät kartoitukset.
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Kuvaote kuustie&sorrin pohjoissalin katon raportista: ” Retusointikartta, länsipäätyseinä. Länsipääty ylimaalattiin laajalti vaurioituneelta alueelta, päädyn
oikeaan reunaan jätettiin fragmentti 1970-luvun lateksia. Kuvassa näkyvä Severin Falkmanin Teologia- aiheinen lunetti (1880) on ollut M. Enckellin teoksen
”Kulta-aika” takana vuodesta 1904.

Kuvaote kuustie&sorrin pohjoissalin katon raportista: ” Länsipäätyseinän lateksi- ja
pintavahvistuskangasalueet: Pintavahvistuskangas poistettiin halkeamakorjausten
yhteydessä (Ukri Oy). Pintavahvistuskangas ulottui myös katon puolelle 7 – 10 cm:n
leveydeltä. ”

Länsipääty on kärsinyt vesivaurioista useaan otteeseen, kun Rotundan ja päärakennuksen välinen sisäjiiri on vuotanut tai valuttanut kevättalven jääpaanteiden sulavesiä sisänurkan kautta seinäpintaan.

Linda Liljeström irrottamassa länsipäädystä lateksikerrosta.

Rekonstruktiomaalausten oikeaa sivellinjälkeä ja väriskaalaa haettiin levylle
tehdylle rappaukselle. Tässä samalla levyllä eteläsalin akantus ja pohjoissalin
ruusuke.

Pohjoissalin ensimmäisestä väriasusta tuli
satunnaisesti esiin pieniä fragmentteja,
joissa esiintyi erilaisia keltaisen ja punertavan sävyjä, osin hyvinkin voimakkaita.

Pohjoissalin läntisin vyökaari, jossa myös
oli vesivaurion ja uudempien korjausten
aiheuttamaa epämääräisyyttä.
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KUPOLISALIN KAT TO

Retusointi Junf Funor-liimalla +
irtopastellit + liidut ja kynät

Retusointi irtopastellein +
liidut ja kynät

Retusointi
eläinliima

liimamaalilla,

Retusointi
poistamalla

kerroksia

Kupolisalin kupolin ja sylinteriosan seinäpinnan retusointikartat.
Otttet ”koostetiedostosta”, joihon Arno de la Chapelle on kerännyt sekä kuustie&sorrin
että Ukri Oy:n töihin liittyvät kartoitukset.
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Kupolin kalottialueen lakea ennen peruskorjauksen käynnistymistä. Hiushalkeamaverkosto on vahvasti näkyvissä. Kalottialue suurelta osin 1880-luvun
pintaa, jonkin verran 1950-luvun korjauksia (N. S. = oletettavasti Niilo Suihko
on signeerannut korjauksen vuodelle 1957).

Kupolin pinnan konservointi lähes valmis. Uusi, toistaiseksi maalaamaton peltikatto
heittää kupolin pintaan kuaniita valokorostuksia.

Kuvaote kuustie&sorrin kupolisalin katon raportista s.10: ” Kuvassa erotettavissa sabloonalla toteutettuja pystysuuntaisia ”palkistoja”, joiden päälle on lisätty punaruskeaa varjostusta.” Koristeaihe on peräisin tynnyriholvia kantavan
tiilikaaripalkin alapinnasta.

Ajatuksella tehty puhdistus on konservointityön keskeisiä työtapoja. Työssä täytyy
koko ajan olla mukana herkällä kädellä, sillä eri maaliainekerrokset likaantuvat ja
puhdistuvat eri tavoin.

Pendentiivikolmioiden alueella, yksilöllisten lintuaiheiden maalauskerroksissa oli poikkeuksellisen paljon epäselviä korjauskerrostumia.

Sylinteriosan punaisissa kentissä oli taustassa uudempaa punasävyistä ylimaalausta, joka oli pinnaltaan haalistunut. Intensiivinen väri saatiin esiin kuluttamalla pintaa.
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LUNETTI M A AL AUKSET: SEVERIN FALKM AN
urakoitsija: kuustie&sorri Oy
raportti: KK_DOK_kuustiesorri_Falkmanin_lunetit.pdf
Kirjaston suuren korjaustyön yhteydessä 1880 kuvataiteilija Severin Falkman maalasi suuriin saleihin yhteensä kahdeksan allegorista maalausta. Näistä seitsemän on edelleen esillä. Falkmanin
kädenjälki on kuitenkin useimmissa teoksissa peittynyt uudempien korjausten alle. Pohjoissalin länsipäädyn ”Teologia” peitettiin
vuonna 1904 Magnus Enckellin teoksella Kulta-aika.
Konservointiraportin johdannossa 2015 todettiin seuraavaa:
”Lunettimaalaukset, ainakin nykyasussaan, on maalattu liimamaaleilla. Niissä on myös melko paljon uudempia retusointeja ja
Peruskorjausta edeltävä kuva. Kupolisalin yläosan kaikki pinnat olivat huomattavan likaisia, erityisesti Rotundan vastainen seinä. Falkmanin grisaille-maalaukset upposivat harmauteen.

päällemaalauksia, 1880-luvun pintaa on vain vähäisissä määrin
näkyvissä. Lunettimaalauksia on restauroitu ainakin 1955-56 kuvataiteilija Oskari Niemen johdolla ja oletettavasti myöhemminkin.
Lunettimaalausten konservointityöt käsittivät kuivapuhdistuksen,
laasti-injektoinnit ja retusoinnin. Puhdistus suoritettiin pehmeällä
vuohenkarvasiveltimellä pölynimuria apuna käyttäen. Tarvittaessa
tehtiin toisen vaiheen puhdistus hieman karkeammalla siveltimellä
ja pölynimurilla. Pinttyneimmät valokohdat kirkastettiin pyyhekumilla.
Lunettimaalaukset ovat laasti- ja maalipinnoiltaan pääasiallisesti
hyväkuntoiset. Laasti-injektointeja suoritettiin kupolisalissa oikeustiede ja runous –lunettimaalauksiin, eteläsalissa molempiin
lunetteihin (luonnontieteet ja historia) ja pohjoissalissa lääketiede
–lunettimaalaukseen. Injektointiin käytettiin Ledan TA1 –injektointimassaa. Retusoinnit suoritettiin samoilla menetelmillä ja materiaaleilla kuin salien holvikattojen ja päätyseinien liimamaalipinnat”

Falkmanin lunettimaalauksia on toisinaan mainittu freskoiksi, mutta
maalaustekniikka on liimamaali. Falkmanin autenttista sivellinjäkeä on
jäljellä enää suhteellisen vähän. Kupolisalin läntisen lunetin, ”Runouden”,
hahmoissa on suhteellisen paljon herkkää ja luontevaa siveltimen jälkeä.
Seuraavilla sivuilla muutama vertailuote UV-valon paljastamista ilmeisistä
ylimaalauksista.
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Yllä ote kuustie&sorrin raportista: esimerkki kupolisalin itäluentin
puhdistusrajasta.
Viereisellä sivulla kuusite&sorrin raportista kooste lunettien vauriokartoituksesta. Raportissa on erikseen kuvasarja lunettien retusointien työtavoista.
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VAURIOK ARTOITUKSET
KUPOLISALI

ETEL ÄSALI

Pohjoispääty: Oikeustiede

Itäpääty: Luonnontiede

Itäpääty: Filosofia

Länsipääty:Historia

POH JOISSALI

Eteläpääty: Kielitiede

Itäpääty: Lääketiede

Länsipääty: Runous

Länsipääty: Teologia

Halkeama

Irtoamassa
oleva maalipinta tai laasti

Kosteusvaurio

Puuttuva
maalipinta

Laastin kopo
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Vertailuote pohjoissalin länsipään ”Teologia” -teoksen pinnoista UV-valossa ja päivänvalossa. Teos on ollut peitettynä vuodesta 1904. Kuvat Arno de la Chapelle.
Keskushahmon kasvojen ja kaula-alueen huippuvalon korostusviivoitus on todennäköisesti
Falkmanin kädenjälkeä. Muiden hahmojen kasvot on ylimaalattu myöhemmässä vaiheessa.
Biblia-kirjan yli kulkeva halkeamalinjan ylimaalaus antaa osviittaa kirkkaimman fluoresenssin siveltimenvetojen eriaikaisuudesta.
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Vertailuote kupolisalin länsipään ”Runous” -teoksen pinnoista UV-valossa ja päivänvalossa.
Kuvat Arno de la Chapelle.
Teos on säilynyt varsin ehjänä eikä alueella ole merkkejä kosteusvaurioista. Pienet, kirkkaasti fluoresoivat korjauspaikat ovat varsin onnistuneita ja kokonaisuus on levollinen.

Teoksissa on uudempaa tummempaa punertavan ruskeaa retusointia,
joka esiintyy UV-kuvassa punasinertävänä poikkeamana.
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M AGNUS ENCKELLIN ”KULTA-AIK A”
urakoitsija: Consart Oy
raportti: KK_DOK_Consart_Enckell_Kulta_aika_20150615.pdf
Pohjoissalin länsipäädyssä sijaitseva Magnus Enckellin, vuonna
1904 signeerattu teos on pellavakankaalle tehty öljymaalaus, joka
on kiinnitetty puoliympyrän muotoiseen kiilakehykseen. Konservointiraportissa aiemmista vaiheista todetaan seuraavaa: ”Teoksen
varhaisemmista konservointi- ja restaurointivaiheista ei tiedetä kovin paljoa. Vuosina 1955-57 tehdyn kirjaston peruskorjauksen yhteydessä teosta tiedetään korjatun Kansallismuseon konservaattorin Oskari Niemen johdolla. Mitään kirjallisia selostuksia aiempien
konservointien toimenpiteistä ei kuitenkaan ole löytynyt.
Teoksessa itsessään on havaittavissa jälkiä aiemmista toimenpiteistä: vanhoja, tummuneita korjailumaalauksia, vanhoja paikkalappuja, merkkejä osittaisesta uudelleen pingotuksesta sekä pieniä muutoksia ja korjauksia kiilakehyksen rakenteessa. Teoksen kiinnitys
lunettiin on todennäköisesti uusittu 1955-57 aikana.”
Teoksen konservointi tehtiin konservointitasolla, siten että kiilakehys irrotettiin paikaltaan. Maalaus puhdistettiin kolmivaiheisesti:
irtolian kuivapuhdistus siveltimellä, kiinteämmän lian puhdistus
Enckellin ”Kulta-aika”-teos on toteutettu ohuella maalilla. Consartin raportissa todetaan: ”Maalauskangas on pohjustettu vain liimasivelyllä, varsinainen pohjustuskerros puuttuu kokonaan. Ensimmäiset maalisivelyt ovatkin imeytyneet kankaan
läpi ja maalaus näkyy lähes kokonaisuudessaan peilikuvana kankaan taustalla.”
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2% triammoniumstitraatilla deionisoidussa vedessä sekä rasvaisen
tai vahamaisen kerrostuman poistaminen ensin polaarisilla liuottimilla (etanoli ja isopropanoli) sitten emäksisellä Vulpex-saip-
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pualiuoksella. Kankaan pingotusta päästettiin epätasaisesti kiristävistä kohdista. Kiilakehystä vahvistettiin ja vääntyneitä liitoksia
tasoitettiin. Kankaan alareuna pingotettiin kokonaan uudestaan.
Kapeiden pingotusvarojen takia kangasta jatkettiin paikallisesti.
Kankaan taakse tehtiin suojakangastus, eli taustapuolen irtovuoraus, polyesterikankaasta.
Yhteenvetona Consartin raportissa todettiin:
”Konservointi onnistui suunnitellusti. Maalipinnan likaisuus ja ennen kaikkea lian pinttyneisyys tulivat kuitenkin yllätyksenä. Pintaan
jäi kankaan tekstuurin ja maalipinnan impastojen kuoppiin jonkin
verran vahamaista likaa. Teoksen yleisilme raikastui joka tapauksessa aivan oleellisesti ja alkuperäiset värit pääsevät jälleen esiin. Konservoinnin viimeisteli akvarelleilla tehty restaurointimaalaus, jolla
vaalennettiin vanhoja, tummuneita korjailumaalauksia ja peitettiin
maalipinnan hankautumia ja naarmuja.
Kankaan pingotus saatiin korjattua asialliseksi uusimalla pingotus
osittain kaarevan osan alueella ja kokonaan alareunan osalta. Kiilakehykseen maalauskankaan taakse kiinnitetty polyesterikankainen
”loose lining” estää jatkossa kiilakehyksen tukipuiden aiheuttamien
deformaatioiden syntymisen, vaikka kankaan pingotus ilman kosteuden vaihteluiden mukana löystyisikin, ja suojaa teoksen taustaa
likaantumiselta.
Teoksen konservointiin kului kolmelta konservaattorilta yhteensä
525 työtuntia.”

Consartin rapotissa todetaan: ”Teoksen taustaa tarkastellessa havaitsee, että erityisesti ensimmäisenä maalatut vaaleat maalikerrokset ovat olleet varsin juoksevia, ja
imeytyneet siten kankaan läpi. ”
Alla työstä vastannut konservaattori Oli Poijärvi osoittaa kontrollialueeksi jätettyä
puhdistamatonta neliötä.
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KIPSI M AR MORI- ELI SC AGLIOL APYLVÄ ÄT
urakoitsija: OSK Rotunda
raportti: KK_DOK_Rotunda_scagliola_20151126.pdf
sekä mallitöiden dokumentointeja:
•

KK_DOK_Rotunda_scagl_halkeama_puhdistusMALLI_20140320.pdf

•

KK_DOK_Rotunda_scagl_paikkaus_Injekt_2MALLI_20140604.pdf

•

KK_DOK_Rotunda_scagl_paikkausMALLI_20131219.pdf

•

KK_DOK_Rotunda_scagl_puhdistuskoeMALLI_20130912.pdf

Salien kipsimarmori- tai scagliolapylväät ovat oleellinen osa
salien arkkitehtuuria, saleja määrittävää värimaailmaa ja detaljointia. Pylväiden kunnostaminen käynnistyi ensin käsityöläisperiaattein (Lainisalo Interior Oy), mutta mallitöiden jälkeen
todettiin, että työ tulee toteuttaa minimitoimenpitein, konservoivin menetelmin. Konservointityö käynnistyi varsin laajoilla
mallityökokonaisuuksilla. Pylväiden konservoinnin keskeiset
haasteet ja piirteet olivat :
1. Pintojen hellävarainen puhdistus, pinnoissa oli pinttynyttä
likaa ja vanhoja tahroja, pesuvesien valumia; alkuperäisen kiillon palauttaminen lian alta
2. Pinnan vauriot ja kipsikuoren halkeamat: pienehköjä murtumia ja puutteita, joillain alueilla halkeamia liittyen lehtereiden
puurakenteeseen; lämpö- ja kosteusvaihteluille herkän puurakenteen ominaisuuksia ei voida muuttaa
Pohjoissalin itäpäässä pylvään 23 lehterin lattiatasolla olevan vaurion kipsimarmorikorjaus. Ylinnä: Vaurion laajuus päätyportaan nurkalla. Kipsimarmorikuoren sisällä
näkyvät liisteet ja laakeroiva kuitukerros.
Yllä: Uusi pohjan kipsikerros paineltuna paikalleen, pinnassa tartuntaa varten karhennus.
Alla: Pinnan läpivärjätty kipsimarmorimassa painettuna; vanha pinta on suojattu
”tarttumattomalla” teipillä. Korjausmassa tehtiin lähtökohtaisesti yksivärisenä.
Oikealla: Paikka-alue valmiina. Uuden ja vanhan kipsimarmorin rajapintaan sai jäädä kapea rako, joka täytettiin helpommin kiillottuvalla ja pehmeämmällä Modostuc-massalla.
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3. Muutamia suurempia puutteita, joihin haettiin paikkauskeinoa alkuperäisin materiaalein; kipsimarmorimassan työtavat
eivät ole Suomessa kovin hyvin tunnettuja
4. Tyvialueiden öljymaalattujen retusointien korjaus, puhdistus
ja paikkaus; keskustelua oikeasta työtavasta
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Raportissa todettiin puhdistuksesta yleisesti seuraavaa:
”Pylväiden pinnassa on runsaasti vuosikymmenien aikana kertynyttä likaa. Pääosin nokea ja käsien kosketuksesta pintaa jäänyt
rasvaa, johon lika on pinttynyt. Pinnassa näkyy useita alueita,
joita on selvästi yritetty puhdistaa pyyhkimällä pintaa kostealla
liinalla. Pinta on laikukas ja likaisimmat alueet ovat kohdissa,
joihin ei normaalilla työskentelykorkeudella ja perussiivouksella
yllä puhdistamaan.
Kokeiden pohjalta puhdistuksessa päädyttiin käyttämään Marseillen saippuan ja tärpätin seosta. Pinnat puhdistettiin vanulla
ja saippuaseoksella, kunnes vanu jäi puhtaaksi. Saippuajäämät
poistettiin pinnasta puhdistuksen jälkeen tärpättiin kostutetulla
kuituliinalla. Tämän jälkeen pinta kuivattiin puhtaalla kuituliinalla.

Kupolisalin vaaleissa pylväissä esiintyi erityisen hankalia tahroja, sekä tummia valumia että
kipsiin imeytyneitä kellastumia. Näistä raportissa todettiin seuraavaa: ”Kupolisalin vaaleissa pylväissä oli joitain voimakkaita valumajälkiä (tummia), joita on aikaisemmin yritetty
poistaa todennäköisesti hiomalla. Tästä aiheutuen lika on päässyt imeytymään kipsin sisään, eikä sen puhdistaminen enää onnistunut ilman voimakkaampia korjaustoimenpiteitä. Lisäksi pinnoilla oli jonkin verran keltaisia läikkiä, joiden oletettiin olevan imeytynyttä
vernissaa maalitahroista. Valumia päätettiin häivyttää akryyliväreillä kevyellä tratezzolla.
Tämä onnistui niin hyvin, että retusointia kokeiltiin myös kellastuneille tahroille. Konservointikierroilla päätettiin retusoida kaikki katselukorkeudella olevat häiritsevät valumat ja
kellastumat.” Alla kuvaote raportista, kupolisalin pylväs 28.

Pinttyneitä tahroja, naarmujen ja vaurioiden sisään imeytynyttä likaa ja valumajälkiä puhdistettiin entsyymillä (syljellä) kostutetuilla vanupuikoilla. Pylväiden pinnassa olleita maalitahroja
poistettiin sekä mekaanisesti, että lehterien alaosissa paikoin
maalinpoistoaineella. Maalinpoistoaine poistettiin pinnasta
ensin mekaanisesti kirurginveitsellä ja sen jälkeen huuhdeltiin
tärpätillä. Maalinpoistoon käytettiin myös mietoja (5 % ja 10 %)
ammoniakki-vesi –liuoksia.”
Pintojen vaurioiden korjaamisessa pyrittiin toimimaan minimitoimenpitein. Pienet vauriot puhdistettiin vanhoista kiteistä ja
vain mikäli vaurio oli silmiinpistävä, paikattiin kolot pehmeällä,

Alla: Puhdistuksella aikaan saatu pintojen kiilto oli herkkä ja vivahteikas.Kuvassa pylväs 16,
jossa aiemman kunnostustyön yhteydessä on tummaa valumajälkeä yritetty puhdistaa hiomalla ja pinnassa on naarmuja ja himmemtymää.

läpivärjätyllä Modostuc massalla. Modostuc on helposti akvarellein edelleen sävytettävä ja kiillottuva pehmeä konservointiin
tarkoitettu tasoitemassa. Muutamiin suurempiin puutekohtiin
tehtiin alkuperäisen työtavan mukaisesti läpivärjättyä liimakipsimassaa, jolla rakennettiin uusi kuori. Raportissa todetaan seuraavaa: ”Scagliolamassan kerrospaksuuden ollessa yhtenäinen
korjattavalla alueella tapahtuu kovettuminen yhtäaikaisesti ja
jatkotyöstämisen ajoittaminen on paremmin hallittavissa.
Eläinliimalla kostutettaessa alustan pinta ei kuiva yhtä nopeasti kuin vedellä kostutettaessa ja scagliolapinnan ja täyttökipsin
väliin tulee luontainen liima-aines, joka sulautuu osaksi scagliolamassaan. Emulsiovaahto ja tärpättipuhdistus ennen paikkaustyötä tuntuu suojaavan scagliolapintaa, eikä alkuperäinen
pinta ime niin helposti pinnalle paikkaustyön yhteydessä joutuvaa kosteutta. Hionnan rajaaminen paikatun alueen reunoilla
on kärsivällisyyttä ja tarkkuutta vaativaa. Vaarana on, että vanhat
scagliolapinnat vaurioituvat ja menettävät kiillon paikkauksia
hiottaessa. Paikkauksia tehtäessä tulee huomioida, että liima-aines on riittävän lämmin, jotta sen vahvuus pysyy yhtenäisenä.”
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Halkeama-alueilla ja irtonaisten kipsimarmorikappaleiden alueilla, etenkin kosketuskorkeudella, tehtiin vähäisessä määrin
kiinnittävää ja tukevaa liimausinjektointia. Halkeaman ympäristöä injektoitiin ensin pelkällä luuliimaliuoksella tartunnan
varmistamiseksi, sitten liimakipsiseoksella. Injektointeja tehtiin
lähinnä kupolisalissa (alaosassa nrot 1, 2, 6, 7, 23 ja 28, lehteritasolla nrot 1, 13 ja 16), pohjoissalissa muutama (alaosa pylväissä 14 ja 22), eteläsalissa ei lainkaan. Raportissa todettiin: ”Injektoinnin suurimpana haasteena oli kosteuden lisäyksestä johtuvien
tummentumien välttäminen. Injektoinnissa pylvään kopokohtaan
porattiin 3,5 mm reikä HSS -kovametalliterällä, poraus tehtiin
scagliolapintaan terää käsin pyörittäen. Reiästä kostutettiin kuoren ja täyttökipsin välinen kopoalue tärpätillä ja annettiin tärpätin haihtua vähintään kuusi tuntia. Tärpättikostutuksella saatiin
kopoalueiden irtonaisia likapartikkeleja siirrettyä scagliolan ja
harmaan täyttökipsin välistä. Liuottimen haihduttua pintaan ei
jäänyt huomattavia tummentumia. Liuottimen haihduttua reiästä injektoitiin ensin 12,5 prosentin vahvuista hyvin juoksevaa
luuliimaa pieninä määriä. Seuraavalla injektoinnilla liiman vahvuutta nostettiin 25 prosenttiin. Tämän jälkeen kopoalueeseen
injektoitiin ensin 12,5% luuliimasta tehtyä juoksevaa liimakipsiä
ja viimeiseksi vielä 25%:n luuliimasta valmistettua kipsiliuosta.
Kipsinä injektoinnissa käytettiin Telko Oy:n Supraduro -kipsiä.”

Ylinnä kupolisalin pylvään 23 vaikea halkeama-alue, jossa monta halkeamaa ja ohut kipsikuori, vasemmalla reunalla lisäksi kipsiin imeytynyt kellastuma.
Yllä kupolisalin pylväs 6, injektointireiän ympäristöä tuettu pannoilla ennen injektointia.
Oikealla ylhäällä: osassa halkeamia oli selkeitä kyntteitä, tai taoseroja. Mikäli alue oli kiinteä, täytettiin halkeama hyvin niukasti Modostucilla. On oletettavaa, että tällaiset halkeama-alueet tulevat vastaisuudessakin liikkumaan lehterien puurakenteiden kostesuselämisen mukana.
Oikealla: pylväässä nro 3 oli irtonainen halkeama-alue, johon injektoitiin juoksevaa kipsiä,
injektointireiät täytettiin liimakipsillä.
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OSK Rotundan vuonna 2009-2010 vauriokartoituksen yhteydessä tehty pylväiden numerointi. Tätä numerointia on käytetty
myös mm. kapiteelien, basisten ja lehterikaiteiden yksilöinnissä.

Yllä vasemmalla: koekappaleita kipsimarmorimassan sävytyksestä ja kuvioinnista. Koekappaleiden myötä kupolisalin valkoisen pohjasävyn ”tummuus” konkretisoitui. Näin vaaleita
massoja ei käytetty lainkaan. Ja toisaalta paikka-alueet päädyttiin tekemään lähtökohtaisesti yksivärisistä massoista. Kiillotusvaiheessa massaan tulee luontaisesti sävyvaihtelua.
Vasemmalla: Modostucin ominaisuuksiin kuuluu helppo kiillottuvuus, mutta teräslastasta
irtoaa mustaa värjääntymää.
Yllä: hiushalkeamia injektoitiin mikäli halkeaman ympärillä oli selvästi irtonaisia alueita:
pienet 3 mm reiät kertovat injektoinnista tai sen kokeiluista. Aina injektointi ei onnistunut
toivotusti.
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Eteläsalissa esimerkki pienen vaurion Modostuc-paikkauksesta ja akvarellisävytyksestä.

Kipsimarmorin ja lehterirakenteen liitoskohta oli monin paikoin hyvin tahrainen ja epämääräinen.

Liitosaluetta puhdistettiin ja täydennettiin. Monin paikoin vanhoja retusointeja on tehty öljypitoisin maalein, joista on jäänyt kellastumia.
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Oma suuri kokonaisuutensa oli pylväiden tyvien laastipaikkojen

nä toteutettu paikkausta. Puhdistuksen jälkeen pylväiden ala-

korjaaminen ja öljymaalattujen alueiden puhdistaminen, vaa-

osien aikaisemmat maalauspaikat jäivät huomattavan tummana

leaksi retusointi ja paikkamaalaus. Raportissa todettiin: ”Lähes

näkyviin. Pohjois- ja eteläsalin pylväissä alaosia pyrittiin vaalen-

jokaiseen pylvääseen on tehty joitakin halkeamien paikkaustöitä

tamaan puhdistamalla ne kauttaaltaan laimennetulla ammonia-

pylväiden alaosan kipsipinnoissa. Pylväiden juurien kunnostuk-

killa (10%). Tämä auttoi huomattavasti monissa alaosissa, mutta

sessa sekä kiinnitettiin vanhoja kipsillä tehtyjä paikkauksia että

pinta jäi mattaiseksi. Pintaa koitettiin kiillottaa karnaubavahan ja

täydennettiin profiileja kokonaisuudessaan. Osin vaurioituneissa

mehiläisvahan seoksella, sekä mikrokristallivahalla. Molemmat

juurialueissa oli vanhoja (mahd.1950- luvulla) laastilla korjattuja

toimivat hyvin. Vahaukseen valittiin mikrokristallivaha. Ennen

profiileja, joiden kiinnittäminen ei ollut mahdollista eikä järke-

vahausta alaosat kuitenkin paikkamaalattiin taiteilijatason ak-

vää. Näissä laastilla tehdyissä profiilien korjauksissa oli puiseen

ryylimaaleilla.

basisosaan lyöty tartuntanauloja ja basikseen kohdistuneet liikkeet ja puun eläminen oli rikkonut profiilin.

Kupolisalin pylväiden juuret jäivät puhdistuksen jälkeen näkyviin

Profiilin ja basiksen väliin jätettiin 1mm:n rako. Paikkaustyössä

erittäin tummina. Vaalennusta kokeiltiin ohuesti laseeraamalla

käytettiin 10%:n eläinliimalla vahvistettua kipsiseosta. ...

sekä Nanogripillä, että akryyleillä. Koska akryyleillä retusoitua
pintaa ei tarvinnut vahata kiillon tasaamiseksi, valittiin akryylivä-

Pylväiden alaosia on korjattu aikaisemmin useaan otteeseen.

rit alaosien retusointiin ja laseeraukseen. Pinnan väritys ja kiilto

Kipsi- ja sementtikorjausten päälle on maalattu 2-3 maalaustyö-

retusoitiin maalaamalla.”

Ote OSK Rotundan korjausraportista: Kupolisalin pylvään nro
18 juuren korjauksen työvaihekuvia. Pylvään tyvi oli aiemmin
korjattu kalkkisementtilaastilla.
”Kupolisalin pylväiden alaosat
retusoitiin laseeraamalla vaaleammaksi taiteilijatason akryyliväreillä (PimAcryl, Finest
Artists´ Acryl) tapauskohtaisesti
siten, että alaosa istuisi paremmin puhdistetun pylvään yleisilmeeseen.”
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PYLVÄIDEN JALUSTAT
urakoitsijat:
puupalakorjaukset: Tmi Toni Lidman
pinnan konservointi: OSK Rotunda, kuustie&sorri
eteläsalin uusi laseeraus: OSK Kollaasi
raportit:
•

KK_DOK_Lidman_basikset_20151104.pdf

•

KK_DOK_Rotunda_Basis_rakenne_sävytysMALLI_20140320.pdf

•

KK_DOK_Rotunda_basisten halkeamat_20140306.pdf

•

KK_DOK_kuustiesorri_lisätyöt_20151030.pdf

•

KK_DOK_Kollaasi_ES_basikset_pintakäsittely_20151105.pdf

Sähkörasioiden paikkakorjauksessa tutkittiin ensin suorakaiteen muotoista viilupaikkaa,
mutta pädyttiin lopulta pyöreisiin, poistettujen rasioiden kokoisiin paikkapaloihin.

kuva 2013

plintti - rakenne

toimenpiteet 2013-15

ETELÄSALI

viilutettua mäntyä (koivu/jalopuuviilu?), varhainen pintakäsittely tummahko laseeraus
/ sävyllinen lakkaus, maalattu vaaleaksi viimeistään 1950-luvulla

1950-luvun (+1980-l) pistorasiat poistettu; rasiareiät paikkakorjattu massiivikoivulla, pyöreät
paikat; viilukorjauksia koivuviilulla, plinttiä kasvatettiin alaspäin 10 pylvään kohdalla; peittävä
pohjamaalaus ja laseeraus alkuperäisen tumman
laseerauksen esikuvan mukaisesti, pintalakkaus Le
Tonkinois

KUPOLISALI

viilutettua mäntyä (koivuviilu?),öljylakattu, 1950-luvun (+1980-l) pistorasiat poistettu; rasiamahdollisesti kevyesti sävytetty
reiät paikkakorjattu massiivikoivulla, pyöreät paikat; viilukorjauksia koivuviilulla; pinnan retusointi
ja suojalakkaus kokonaan Le Tonkinois

POHJOISSALI

viilutettua mäntyä (tumma jalopuuviilu); 1950-luvun (+1980-l) pistorasiat poistettu; rasialakkauskerroksia, varhaisiin mahdollisesti reiät paikkakorjattu massiiviseetrillä (mahonkia
sävytetty
vaikeasti saatavilla), pyöreät paikat; viilukorjauksia
mahonkiviilulla; plinttiä kasvatettiin alaspäin 20
pylvään kohdalla; pinnan retusointi ja suojalakkaus
kokonaan Le Tonkinois
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Kolmen salin pylväiden jalustat ovat puiset ja koostuvat kahdesta osiosta: neliömäisestä plintistä ja pyöreästä, profiloidusta
basiksesta. Puumateriaalissa ja tekotavassa on pientä variaatiota. Peruskorjauksen 2015 jalustojen suurin korjaustyö liittyi
1950-1980-luvulla plintteihin asennettujen sähkörasioiden

3

purkamiseen ja paikkakorjaamiseen sekä päätysalien lattioiden

2

uusimiseen aiheuttamiin muutostöihin. Lisäksi jalustoihin tehtiin vähäistä viilukorjausta ja pintojen retusointilakkausta. Ainoa

1

selkeä muutostyö aiempaan verrattuna oli eteläsalin jalustojen
vaalean harmaan peittomaalauksen korvaaminen alkuperäistä
sävytettyä lakkausta muistuttavalla, ootrauksen kaltaisella kuultomaalauksella.

Eteläsalin kaakkoisnurkan pylvääseen tehty 1) vanhan pinnan esiinotto,
2) vanha vaalean harmaa sävy sekä 3) uusi pohjamaalin sävy
basis - rakenne

toimenpiteet 2013-15

kuva 2015

kuperat profiilikappaleet mahongin väristä jalopuuta (puulajia ei tutkittu); kovera keskiosa ilmeisesti vaaleampaa lehtipuuta;
rakenne koostuu vaaka-suuntaisista, limiin liitetyistä osista;
varhaisin pintakäsittely tumma
laseeraus, maalattu vaaleaksi
viimeistään 1950-luvulla, sävy
ennen peruskorjausta 2013 vaaleampi kuin plintti

kuivumiskutistumishalkeamia ja
puutteita tehtiin tarpeen mukaan
viilusta ja massiivikoivusta; peittävä pohjamaalaus ja laseeraus
alkuperäisen sävyllisen lakkauksen esikuvan mukaisesti

basis koostuu yhteenliimatuista pystysektoreista (rakennetta
ei avattu kokonaan - ikä ei ole
tiedossa); puulaji vaaleahko lehtipuu, jossa koivulle vieraita kehämäisiä värjääntymiä (puulajia
ei tutkittu)

rakenteessa olevia pystyhalkeamia paikattiin profiilin mukaan
leiaktuin pystykappalein, toispuoleinen liimaus; paikkojen
sävytys, muiden pintojen kevyt
retusointi ja tarpeen mukaan
paikkalakkaus

Kuva: Eteläsalin jalustojen ilme
muuttui kokonaan, kun vaalean
harmaat jalustat käsiteltiin mahongin värisellä, puunmukailua
muistuttavalla kuultomaalauksella.

Kuva: sähkörasiakorjaus erottuu
pyöreänä paikkana, retusointi ja
tasaava lakkaus

rakenne kuten eteläsalissa, koverat profiilit ilmeisesti koivua,
muuten punertavaa jalopuuta;
useampia kerroksia lakkaa +
mahdollisesti sävytys

kuivumiskutistumishalkeamia ja
puutteita korjattiin tarpeen mukaan mahongista (varsin vähäistä); retusoiva paikkausten ja vaurioiden värjäys ja paikkalakkaus

Kuva: plintin kasvattaminen alaspäin on tehty, retusoiva pintakäsittely puuttuu
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K APITEELIT
urakoitsija: OSK Kollaasi
raportit:
•

KK_DOK_Kollaasi_ES_KS_PS_puhdistus_kapiteelit_palkistoMALLI_20131112.pdf

Eteläsalin kapiteelien konservointiraportissa todetaan: ”Miltei kaikki pinnat olivat pölyisiä ja tummuneita, maali liituuntui paikoitellen voimakkaasti. Hyvin useassa kapiteelissa oli vanhempia kipsien korjauskohtia ja korvattuja kipsiosia, osa
maalattuja, osa ei. Valkoiset kipsikorjaukset eivät erottuneet selkeästi valkoiseksi maalatuista pinnoista. Korjaukset olivat lähinnä lehterin puolella, jossa kipsit
joutuvat kovemmalle rasitukselle kuin salin puolella. ... Liituuntuva maalipinta
kiinnitettiin kapiteelien lehterinpuoleisilta sivuilta 2 % sampiliimalla kertaalleen.”

•

KK_DOK_Kollaasi_ES_kapiteelit_20151105.pdf

•

KK_DOK_Kollaasi_KS_kapiteelit_20140930

•

KK_DOK_Kollaasi_PS_kapiteelit_20151105

Kolmen salin kapiteelit ovat muodonannoltaan identtiset, mutta niiden värihistoria ja nykyiset sävyt ovat yksilölliset. Kapiteelien maalaus on kaikissa saleissa kaksisävyinen, muotoa korostava. Kupolislaissa sävyero on suurin.
Kapiteelien konservoinnissa keskeiset tehtävät olivat
1. pintojen puhdistaminen sivellinpuhdistuksella, tarpeen mukaan sienellä
2. pölyyntyneen / liituuntuneen maalipinnan sitominen
3. häiritsevien vaurioiden ja puutteiden täydentäminen
4. maalipinnan vaurioiden retusointi liimamaalein
Kuten kaikissa konservointiurakoissa, työtehtävän tavoitteena
oli korjata vauriot, mutta samalla säilyttää pintojen elävä patina. Esimerkkinä eteläsalin raportissa todetaan: ”Retusoinnin
lähtökohtina olivat korjauksien siistiminen ja häiritsevien kohtien peittäminen, eli pinnasta poikkeavien kohtien retusointi.
Haasteen retusointiin toi pintojen sävyjen vaihtelu, pinnan ku-

Kupolisalin kapiteelien konservointiraportissa todetaan: ”Huomattavan huonossa kunnossa maalipinnat olivat kapiteeleissa nro. 19 ja 20. joissa maalipinta
hilseili voimakkaasti kauttaaltaan. Kapiteelit nro 7-20 sijaitsevat salin länsiseinustalla ja näissä on huomattavan paljon maalin irtoamaa kun taas kapiteeleissa
nro. 1-6 ja 21-28 ei juurikaan tarvittu maalinkiinnitystä. Silminnähden hilseilevä
maalipinta kiinnitettiin 0,5% JunFunori:lla kertaalleen. Mikäli kiinnityksen jälkeen
vielä huomattiin hilseilevää maalipintaa, tehtiin kiinnitys toistamiseen.”

luneisuus ja pinttynyt lika. Retusointia varten sekoitettiin jauhepigmenteistä ja vedestä ns. pastasekoite sekä pohjan valkoiselle
maalille että huippukohtien tummemmalle harmaalle maalille.
Pigmenttisekoitus yhdistettiin eläinliimaan, jolloin saatiin valmista maalia, joka oli n. 2-4% liimausvahvuudeltaan.
• Pohjan valkoiseen sekoitettiin kuivapigmentteinä liitua ja hieman vihreää umbraa. Joissain, vaaleimmissa kohdissa käytettiin
maalissa pelkkää liitua.
• Huippukohtien harmaaseen sekoitettiin kuivapigmentteinä
liitua, vihreää umbraa ja kultaokraa.”
Kupolisalissa maalipinnan vaurioita oli varsin runsaasti. Kapiteelien voimakas kaksisävyisyys edellytti olemassa olevan rennon
ja rohkean sivellinjäljen omaksumisen myös retusointipaikkoihin, mikä työtapana taas oli haastava pieniin korjauskohtiin.
Kupolisalissa aiempien korjausten sävyissä oli varsin laajaakin
vaihtelua ja paikoin päädyttiin korjaamaan aiempien retusointien sävyjä, jotta kokonaisuus saatiin ehjäksi.

Pohjoissalin kapiteelien konservointiraportissa todetaan: ”Maalaus on tehty näennäisesti kahdella eri sävyllä, alla violettiin vivahtava, vaalean punertava väri
ja huippukohdissa tummempi, ruskea korostussävy. Miltei kaikki pinnat olivat
pölyisiä ja tummuneita, maali liituuntui paikoitellen voimakkaasti. Hyvin useassa kapiteelissa on vanhempia kipsien korjauskohtia ja korvattuja kipsiosia, osa
maalattuja, osa ei. Korjauksia on sekä lehterin, että salin puolella. ... Liituuntuva
maalipinta kiinnitettiin kapiteelien lehterinpuoleisilla sivuilla 2 % sampiliimalla
kertaalleen.”
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Pieniä puutteita tehtiin paikkakorjauksina. Korjaukset tehtiin ensisijaisesti
valoksina, ei vapaan käden korjauksina.

Kuvaote raportista: puhdistusraja eteläsalissa salin puolella.

Kuvaotteita raporteista. Maalipinnan kiinnitystä tehtiin 2% sampiliimaliuoksella. Kiinnistystä tehtiin etelä- ja pohjoissaliin, kapiteelien lehterinpuoleisille, kosketuskorkeudella oleville alueille.
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PALKISTOT
urakoitsija: OSK Kollaasi
raportit:
•

KK_DOK_Kollaasi_ES_KS_PS_puhdistus_kapiteelit_palkistoMALLI_20131112.pdf

•

KK_DOK_Kollaasi_ES_palkisto_20151104.pdf

•

KK_DOK_Kollaasi_KS_palkisto_20150924

•

KK_DOK_Kollaasi_PS_palkistot_20151104

Salien palkistot ovat osa lehtereiden puurakennetta, joten konservoitavat rapatut pinnat ovat nk. tikkurappausta. Pinnoissa
esiintyi muutamilla alueilla runsaastikin hiushalkeamia, jotka
kertovat puurakenteelle luonteenomaisesta liikkeestä. Lisäksi
esiintyi muutamia suurempia rappauskuoren irtoamia ja halkeamia, joita avattiin tarpeen mukaan, laastipaikattiin ja injektoitiin tartunnan varmistamiseksi taustan liisteristikkoon. Ennen
konservointia palkistojen pinnoista tehtiin väritutkimus. Salien
puolella pinnat ovat edelleen liimamaalila, värikerroksia on
muutama. Palkiston alapinta ja lehterin puoli on maalattu himmeällä akrylaattidispersiomaalilla (oletett.1970-l).
Urakan keskeiset työtehtävät olivat:
1. Pintojen puhdistus sivellinpuhdistuksella, suorat pinnat paineltiin lisäksi ”nokisienellä” (Alron)
2. Irtoavien ja puuttuvien osien kiinnitys ja täydennys; suhteelKuvaotteita pohjoissalin palkiston raportista. Yllä punaisella on merkitty urakkaan
sisältyneet konservoitavat pinnat

lisen vähäisiä vaurioita
3. Halkeamien kartoitus ja suurien halkeamien injektointi Ledan TB1-massalla (vain muutamia) tai retusointi liimaliitukitillä;
kupolisalissa ja pohjoissalissa muutama pitkä vaakasuuntainen
halkeama edellytti tuettua injektointia
4. Maalipinnan vaurioiden retusointi; jonkin verran karkean,
moneen kertaan korjatun pinnan siistimistä; liimamaalia korjattiin liimamaalilla tai kuivapastelleilla; palkiston ala- ja sisäpintojen akrylaattipintoja paikkamaalattiin tarpeen mukaan
Tikkurilan Harmony-maalilla
5. Puurakenteen ja rappauskuoren näkyvien liikuntasaumojen
siistiminen

Puhdistuksen vaalentavalla vaikutuksella on varsin suuri merkitys koko tilan
kokemiseen.
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Kollaasin Hanna Rotonen tekemässä väritutkimusta kupolisalin palkistoon.

Kupolisalin ylin, kipsivaloksin toteutettu profiili. Alapuolinen halkeama on tyypillinen
vaakasuuntainen halkeama.

Pohjoissali: vanhojen, tässä poistettujen valaisimien taakse oli jäänyt liimamaalattuja, oletettavasti 1880-l pintoja.

Pohjoissali: halkeamia esiintyy erityisesti kapiteelien reunojen kohdilla. Tässä palkiston pystypinnan uudemman liimamaalin (oletett. 1950-l?) alta on tullut esiin varhaisempi (1880-l?), vahvempi sävy.

Pohjoissali: palkiston alapinnassa esiintyviä palkistonsuuntaisia halkeamia oli erityisesti ikkunaseinällä. Teknisesti halkeamien korjaaminen edellyttäisi laajahkoja
avauksia ja autenttisen pinnan menettämistä. Halkeamat aiheuttavat lähinnä
esteettisiä haittoja, erityisesti päiväsaikaan ikkunoiden sivuvalo piirtää halkeamat
esiin vahvasti. Halkeamia täytettiin ja retusoitiin.

Uudet valaisimet valaisevat myös palkiston sisäpintaa varsin voimakkaasti. Rapatun,
maalatun pinnan rosoisuus tulee esiin. Kuvassa erottuu myös kupolisalin eteläreunan fragmenttialueiksi jätetyt vanhemmat liimamaalipinnat. Oikean valaisimen alla
puhdistettu liimamaali, vasemman valaisimen alla liimamaalikenttä on peitetty suojapaperilla ja ylimaalattu.
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ETELÄSALI

KUPOLISALI

POHJOISSALI
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KUPOLISALI

ETELÄINEN JULKISIVU

ITÄ

LÄNSI
Ote eteläsalin raportista. Eteläsalissa rappauskuori on eslvästi ehjempi kuin
kahdessa muussa salissa.
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ETEINEN

ROTUNDA

POHJOISSALI

ETELÄSALI
Ote kupolisalin raportista. Samassa kuvassa on esitetty palkiston kaikki kolme sivua.
Vain suurimmat halkeamat injektoitiin. Pääsääntöisesti tehtiin halkeaman täyttämistä kitillä ja pinnan retusointia.
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KUPOLISALI

POHJOINEN JULKISIVU

LÄNSI

ITÄ
Ote pohjoissalin raportista. Pohjoissalissa rappauskuoren pysty-ja viistohalkeilua on
varsin runsaasti.
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KESKILEHTERIN K AITEET
urakoitsija: työyhteenliittymä OSK Kollaasi & konservaattori
Kimmo Oksanen
raportit:
•

KK_DOK_Oksanen_lehterikaiteetMALLI_20140604

•

KK_DOK_Kollaasi_kaiteet.pdf

Lehterikaiteiden työmaasta vastasi konservaattori Kimmo Oksanen. Urakasta Oksanen vastasi yhteistyössä OSK Kollaasin
kanssa. Työ käsitti sekä koristeleikatut lehterikaiteet että päätysalien päätyportaiden kaiteet.
Konservointityön keskeiset työtehtävät olivat:
1. Kaidepintojen puhdistus ja ”virkistys” kiillon maltillisella nostamisella, keinoina ensisijaisesti lian poisto, toissijaisesti sellakan lisääminen; tehtävää vaikeutti aiempien vaiheiden vahapitoiset kiillotus- tai hoitoaineet
2. Häiritsevien viiluvaurioiden korjaaminen, koloja ja iskemiä
paikattiin vain häiritsevissä kohdissa; kulumien ja patinan säilyttäminen oli osa tehtävää
3. Puuttuvien koristeosien täydentäminen uusilla kopioilla
4. Auenneiden liitosten korjaaminen
5. Kaiderakenteen vahvistaminen: kaidepuun kiinnityksen varmistaminen, kaidekehikon kiinnitys lattiaan sekä oviaukkojen
kohdilla liitosten ”sitkistäminen” messinkilyötekoristeiden alle
kiinnitetyillä messinkikiekoilla
Kaidepuut ovat olleet hyvin likaisia ja monin paikoin kuluneita ja vaurioituneita. Näiden käsittelyssä pyrittiin siihen, että kuluneiden vuosikymmenien
jäljet ovat edelleen aistittavissa. Vasemmalla ylinnä puhdistuskokeita, keskellä lialla täyttyneitä koloja, alinna aiemman korjauskerran liian tummaksi
muuttunut paikkaus.
Kaiteisiin ei pyritty palauttamaan alkuperäistä virheetöntä sellakkakiiltoa,
vaan pintojen kuluneisuus ja vaihtelevuus on osa kirjaston iän ja ajan tuntua.
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Alkuperäiset messinkiruusukkeet ovat metallilyötteitä ja varsin ohuita. Nyt tehdyt
puuttuvia täydentävät yksilöt on tehty valuinka, ja ovat selvästi raskaampia ja hiukan pienempiä, valutekniikasta johtuen. Uusi valos on vasemmalla.

Päätyportaiden kaiteet ovat koivua keskilehterillä, ylälehterillä maalattua mäntyä,

Korvaavat lehtiaiheet tehtiin koivusta veistämällä, kappaleet sävytettiin vanhojen
lehtien mukaisesti ja sellakattiin.

Rakennetta vahvistavia toimia: liitosten uudelleen liimausta, alla aunneen liitoksen
terästuki ja kaidekehien kiinnitys lattiaan.

Oviaukkojen kohdalla liitoksia vahvistettiin messinkikoristeen alle kiinnitetyillä
messinkilevyillä.
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LEHTEREIDEN AL AK ATOT
urakoitsija: OSK Kollaasi
raportti:
•

KK_DOK_Kollaasi_Kasettikatot_20140707.pdf

•

KK_DOK_Kollaasi_Kasettikatot_lisäys_20151104

Lähtötilanteesta todettiin seuraavaa: ” Katot ovat likaantuneet varsinkin lamppujen ympäristöstä. Myös maalin hilseily on suurinta
näillä alueilla. Katoissa on neljä maalauskerrosta, joista vanhemmat ovat öljymaalipintoja. Nykyinen pinta on akryylidispersiomaali.” Katot kuivapuhdistettiin ensin sivellinpuhdistuksena imurin
kanssa, sen jälkeen pinta pestiin niukalla vedellä, pehmeällä sienellä Minirisk-liuoksella. Hilseilevää maalia jouduttiin poistamaan

ETELÄSALI

paikoitellen, reunat hiottiin mataliksi. Retusointimaalaus tehtiin
Tikkurilan puolihimmeällä Empire-alkydimaalilla, jota edelleen
himmennettiin Otex-tartuntapohjamaalilla (noin 1:1). Sekä kiiltoasteissa että sävyissä oli paikallista vaihtelua, joten käytännössä
retusointia jouduttiin tekemään paikalla sekoittaen. Perusväripohjiin sekoitettiin taiteilijaöljyvärejä tarpeen mukaan.
Urakan yhteydessä tuli esiin joitain vanhempia maalikerroksia,
jotka eivät ole yhdenmukaisia kuustie&sorrin väritutkimuksen
kanssa. Näistä on mainittu erikseen raporttien yhteydessä.
Keskilehteriä kantavan reunapalkin alapinnan sävyä tutkittiin tässä
yhteydessä ja valkoisten maalien alta löytyi puunmukailun kaltainen kuultomaalaus. Palkkien alapintoihin tehtiin uusi kuultomaalaus löytyneen pinnan mukaisesti. Ulkolaidan tumma viiva
jätettiin pois.

KUPOLISALI

Keskilehterin reunapalkin alalaidan puunmukailun esiinotto.

POHJOISSALI
Rekonstruktion malli; toteutuksesta jätettiin ulkolaidan varjoviiva kokonaan pois.
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Retusoinnissa käytetyt alakattojen sävyt saleittain.

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy

237

LEHTEREIDEN L ATTIAT
urakoitsijat:
mallialueTmi Toni Lidman
valtaosa urakasta NCC/ liimanpoiston aliurakoitsija
puuosakorjaukset puuseppä Hannele Mäkimartti
raportti:
•

KK_DOK_lidman_lehterilattia_MALLI_20131028.pdf

Työ tehtiin pitkälti Lidmanin tekemän mallityön mukaisesti.
Lehtereiden vanhat neulahuopamatot poistettiin, liima liotettiin irti (Lidmanilla Sinol, lopullinen ”Limbort”) ja lattiat puhdistettiin vanhalle öljymaalipinnalle. Puuvauriot ja suurimmat
Vanha harmaanbeige neulahuopamatto.

lankkujen väliset raot ”tikutettiin” ja liimattiin toispuoleisesti.
Lattiat maalattiin Uulan puolikiiltävällä puulattiamaalilla. Värin valinnassa lattioiden liiman alta paljastunut, oletettavasti
1880-luvulta juontanut, mahdollisesti 1950-luvulla maalattu
sävy toimi esikuvana uudelle sävylle. Referenssinä käytettiin
myös vanhempaa, oletettavasti 1840-luvulta juontanutta lankunkappaletta.
Öljymaalin pinta todettiin kauniiksi, mutta viikkokiertojen yhteydessä todettiin, että suojaava lakkauskerros on perusteltua
kohtalaisen kulutuksen takia. Lakkauksessa tutkittiin kahta eri
lakkatyyppiä: Le Tonkinois kiinanpuuöljyyn perustuva luonnonhartsilakka sekä moderni Unica Super uretaanialkydilakka. Suojauslakkauksessa päädyttiin tekemään lakkaus kahdesti
Unica Super-lakalla, ensin kiiltävällä, sitten puolikiiltävällä.

Paikoin vanha neulahuopamatto irtosi repimällä, alta paljastui varsin paksu, tasoitemainen liimakerros, joka pehmitettiin ”Limbort”-tuotteella.
Lattiakorjauksen mallialue ”tikutuksen” työtavasta. Leveiden lautavälienkittaus
on todettu pidemmän päälle toimimattomaksi, kapeiden liisteiden, ”tikkkujen”
toispuoleisella liimauksella päästään kohtalaisen hyvään lopputulokseen.
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Korjaustikutuksen toispuoleinen liimaus käynnissä.
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Eteläsalin lounaisnurkassa oli muutaman neliön alueella sitkeänkovaa tasoitemassaa maton alla.

Lankkulattioiden ollessa paljaana oli lehterirakenteiden puinen luonne helpommin
ymmärrettävissä.

Liimanpoiston alta paljastui paikoitellen varsin hyvin säilyneitä maalipintoja.

Kauniisti elävät lehterialttiat valmiiksimaalattuina; kävelyalueet peitettiin matoilla
kulutuksen minimoimiseksi ja askeläänen vähentämiseksi.
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KIR JAHYLLYRUNGOT
urakoitsija: Vanalinna ehitus Oü
raportti:
•

KK_DOK_Vanalinna_ehitus_kirjahyllyt.pdf

•

KK_DOK_Wooden_hyllypurku_lakkausMALLI_20131127.pdf

Kirjahyllyjen mallityöstä vastasi Wooden Oy. Mallitöiden perusteella urakka jaettiin kahteen siten, että hyllylevyjen kunnostus
erotettiin runkojen kunnostuksesta. Hyllyrungot kunnostettiin
työmaalla, hyllylevyt verstaalla (Wooden Oy). Päätysalien ylälehtereillä kaikki rungot nostettiin paikoiltaan konservointitason kannakkeiden asentamiseksi seinämuureihin. Tämän seurauksena kaappien asemointi paikoilleen ja seinämuureihin
kiinnittäminen tehtiin uudestaan. Myös lattiatasoilla valtaosaa
hyllyrungoista siirrettiin, kun taas keskilehtereillä suuri osa hyllyistä kunnostettiin paikoillaan.
Hyllyrunkokunnostuksen yksi keskeinen piirre oli vanhan mahongin vaalentumien ja patinan sopiva säilyttäminen. Vahvassa
auringossa pinnat olivat ”palaneet” hyvin vaaleiksi, lähes koivun sävyiseksi. Suojaisilla alueilla mahonki oli edelleen punertavan tummaa. Hyllynumerokylttien takana lakattu puu oli
syvän punertavaa. Tavoitteena oli sallia paahtuneiden alueiden
säilyä vaaleina, mutta paikoin pinttymät edellyttivät määrätietoisempaa, kuluttaa puhdistusta, minkä seurauksena puun
Hyllyrungot ovat rakenteeltaan yksinkertaisia kehiä, taustalevy on kiinni sivulevyjen urissa.
Päätysalien ikkunoiden eteen oli aiemmin lisätty ikkunapenkkiin
ulottuvat kirjahyllyt. Alla eteläseinän alkuperäinen hyllypääty, jonka
alaosaa ikkunanedushylly on varjostanut. Rajapintaan oli kerääntynyt
likaa. Matalat hyllyt poistettiin nyt kokonaan. Pääty puhdistettiin ja retusoitiin eri sävyisillä sellakoilla tasaisemman sävyiseksi.

tummempi sävy nousi esiin.
Hyllyrunkojen kunnostuksen osa-alueet olivat seuraavat:
1. Viilupintojen kunnostaminen, viiluvaurioiden korjaaminen,
puhdistaminen ja lakkauksen virkistäminen
•

työssä pyrittiin käyttämään ensisijaisesti perinteisiä materiaaleja

•

pienten kolojen ja vaurioiden kittaamisessa tutkittiin erilaisia puukittejä; toimivimmaksi osoittautui lopulta Cascolin
Teak- tasoite

•

puhdistamisessa lähtökohtana oli välttää kaikkea hiontaa,
mutta pinttyneimmillä alueilla lika oli imeytynyt puuainekseen, joten pelkkä liuotinpuhdistus ei riittänyt, vaan
paikoin urakoitsija teki kevyttä hiontaa; tämän seurauksena puun punertava sävy tuli uudestaan esiin vaaleaksi
paahtuneen pinnan alta

•

lakkauksen virkistämisessä käytettiin ohutta sellakkalientä;
sävyjä pyrittiin tasaamaan erisävyisillä sellakoilla, petsejä
pyrittiin välttämään

•

lakkauksen kiiltoasteessa ei pyritty korkeakiiltoiseen puleeraukseen, vaan maltilliseen, vanhojen pintojen vauriota
ja karheus huomioivaan kiiltoon
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Sokkelilistoissa oli hyvin paljon vaurioita ja kulumaa sekä vanhojen lattiavahojen jäänteitä. Kuvassa viilukorjauksen ja kittauksen mallipaikka työn alla.

Viilukorjauksen paikkapalojen sovittelu. Kertaalleen lakatun viilun käyttäminen osoittautui hyväksi työtavaksi oikean sävyisen viilun löytämiseksi. Tässä lakkaamaton viilu.

Peukalonkynttä pienemmät vauriot kitattiin; tässä sävy liian kellanruskea.
Alla kittipaletti, jonka avulla pyrittiin löytämään oikean sävyinen kitti eri paikkoihin.

Yllä uusia pieniä viilukorjauksia.
Alla vanhempia viilukorjauksia ja keskellä sellakalla tehty vanha kolon kittipaikkaus.
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2. Sokkeleiden kunnostaminen; lattiavahojen poistaminen ja
vaurioiden korjaus
•

sokkelilaudoissa oli monin paikoin hyvinkin paksuja vahakerrostumia, joita siklattiin pois

•

myös viiluvaurioita oli varsin laajalti; pinnat puhdistettiin,
lakattiin kertaalleen, viiluvauriot korjattiin oikeaan sävyyn
ja lopulta ylilakattiin useampaan kertaan kohtuulliseen
kiiltoon

•

hyllyrunkojen uudelleenasemoinnin yhteydessä tehtiin
paikoin uusia, piiloon jääviä sokkelikappaleita

3. Kaappien pohjalevyt; välitukien poistaminen, kolojen ja vaurioiden täyttäminen, pintojen puhdistus ja retusointi
•

runkojen mäntypuisiin alalevyihin upottamalla kiinnitetyt
välituet poistettiin, upotusurat täytettiin puulla ja retusoitiin vanhaan sävyyn

Vahajäämien poistamisen ja korjausten, kittausten ja lakkausten jälkeen myös
sokkelikappaleiden mahonkipinta saatiin jälleen ehjän ja terveen näköiseksi.

Taustalevyissä oli muutamin paikoin ylipaperointeja ja ylimaalauksia. Irtoilevat poistettiin, siistit jätettiin paikalleen.

Kaikki irrotettavat mahonkilistat kunnostettiin Rotundan alakertaan tehdyssä pölyttömäksi suojatussa verstashuoneessa.

Alla vasemmalla uudet kiinnikkeet, joilla hyllyt ankkuroitiin seinään yläreunastaan,
oikealla vanhat, muuriin isketyt kiinnikkeet.

Hyllylevyjä kantavat kapulat kerättiin ja korjattiin tarpeen mukaan.
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4. Sisäpintojen puhdistus, korjaus ja tarpeen mukaan retusointi
•

runkojen mäntyiset sisäpinnat olivat vanhalta pintakäsittelyltään varsin kirjavat - paikoin hyvin tummat, etenkin
alalevyt, paikoin taas varsin vaaleat ja kirjavat

•

paikoin taustalevyjen rakoilevia pintoja on tiivistetty tapetoinneilla tai kangastuksilla; näitä poistettiin mikäli ne
olivat epäsiistejä, osin jätettiin paikoilleen ja retusoitiin
levollisiksi

5. Runkojen taustalevyjen kunnostaminen ja levyjen vapaan

Rakojen täyttämiseksi kokeiltiin paikallista täytekapulaa, mutta päädyttiin laskemaan kaikki
levyn osat alas, liimaamaan ne yhteen ja lisäämään ylös peitelista.

liikkeen varmistaminen
•

yhteen liimatun taustalevyn kuivumiskutistumisliike vuoden kierron aikana on korkeimpien hyllyrunkojen kohdalla muutamia senttejä; tämä näkyy siinä, että lähes kaikissa
taustalevyissä oli rakoja tai levy oli alkuperäisestä mitastaan kutistunut niin paljon, että ylälaitaan jäi rako

•

auenneet taustalevyt pyrittiin liimaamaan uudestaan ehjiksi levyiksi

Violetin sävyiset, eloksoidusta alumiinista valmistetut, taustalevyyn kiinnitetyt hyllytuet ovat toisaalta pitäneet taustalevyn suorana, toisaalta estäneet levyä elämästä
luontaisesti. Kiinteät pystytuet poistettiin ja hyllyjen keskelle suunniteltiin irtotuet.

Taustalevy pääsee liikkumaan uuden vanerista tehdyn peitelistan takana vapaasti.
Kunnostetut hyllyrungot ryhdikkäinä, hyllylevytkin on saatu paikoilleen, mutta sähköasennukset ovat vielä käynnissä. Uudet hyllytuet asetettiin paikalleen vasta kirjojen kanssa.
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•

levyjen vapaa liike pystysuunnassa pyrittiin takaamaan;
levyt asemoitiin rungon takaosan uriin, joita tarvittaessa
korjattiin tai vahvistettiin

•

lisäksi rungon yläreunaan, sisäpuolelle kiinnitettiin ohut,
noin 50 mm korkea vanerilista, jonka takana taustalevy
saa vapaasti liikkua

6. Muutaman hyllyrungon lyhentäminen
•

keskiakselin ovien avaamisen seurauksena kupolisalin molemmissa lyhyissä päissä kaksi hyllyrunkoa vaihtoi paikkaa
ja kahta runkoa lyhennettiin

7. Uusia hyllyosia tehtiin tarpeen mukaan
•

mahonkiviilupintaista sokkelilistaa (yhteensä noin 8 metriä)

•

mahonkiviilupintaista ylälistaa (yhteensä noin 5 metriä)

•

pohjoissalissa ylälehterin kaakkoiskulmassa yksi uusi runko

Kaikki irtoavat mahonkiviilutetut listat irrotettiin, numeroitiin ja kunnostettiin verstashuoneessa.
Eteläsalin katon konservointi on valmistunut, konservointitaso on purettu ja
hyllyjen kunnostaminen on käynnistymässä. Taustalevyjen raot näkyvät ja
keskiakselin ovea ei ole vielä avattu. Mahonkilistojen puuttuessa hyllyrunkojen karu yksinkertaisuus on paljastettu.
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Hyllyrunkojen ja listojen kaikki vanhat läpiviennit pyrittiin hyödyntämään niin, että
uusia reikiä ei kalusteisiin tarvitsisi tehdä.
Eteläsalissa hyllyrungot on nostettu seinästä irti ja konservointitason kannakkeet
on pultattu seinään. Työmaan jälkeen kannakkeet irrotettiin ja talletettiin eteläsalin
ylälehterin koillisnurkassa olevaan, pääporrashuoneeseen johtaneeseen ovisyvennykseen.

Hyllyrunkourakkaan kuuluivat kaikki runkoihin kiinteästi kuuluvat osat, siis myös 1980-luvun ilmanvaihtoreittien rakentamisen yhteydessä kiinteiksi muutetut hyllylevyt, joiden etureunat olivat paikoin hyvin huonokuntoiset ja edellyttivät uudet viilureunat.
Irrallisina kunnostetut peitelistat olivat suojassa verstaassa kunnes työmaan karkeat työt
oli suoritettu.
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KIR JAHYLLYLEV Y T
urakoitsija: Wooden Oy
raportti:
•

KK_DOK_Wooden_hyllypurku_lakkausMALLI_20131127.pdf

•

KK_DOK_Wooden_hyllylevyt_20151118.pdf

Kolmen salin 1770 hyllylevyä jaettiin kolmeen luokkaan hyllylevyn etureunan kunnon maan:
•

A: hyväkuntoinen viilu ja lakka; viilun liimaus oli jokseenkin ehjä, pinnassa jotain kovempaa lakkaa, mahdollisesti
selluloosalakkaa: puhdistus ja virkistyslakkaus sellakalla
tulloamalla (noin 1250 jm)

•

B: uusittava mahonkireunalista; lohkeileva, ohut viilu,
jonka liimaus hapertunut; uusittiin 3-kertaisella, ristiin laminoidulla honduras-mahonkiviilulla; laminointi tehtiin
Woodenin verstaalla, lakkaus täyteen tehtiin kokonaan
sellakalla, ensin telalla, sitten tullolla (noin 1444 jm)

•

C: lohkeilevien viilujen uudelleen liimaus ja paikkaus vanhalla viilulla; kupolisalin ylälehterin hyllyissä oli noin 100
hyllylevyä, jotka päätettiin kunnostaa; vanhan viilun uusi
liimaus Titebondin nahkaliimalla; vanhan lakan poisto,
uusi lakkaus maltillisesti sellakalla (noin 140 jm)

Etureunojen mahonkiviilujen kunnostamisen ohella tehtiin
seuraavat työt:
- hyllyjen litterointi ja siirto verstaalle
- hyllypintojen niukkavetinen ja mieto pesu
Ylhäältä alaspäin:
2x A-tyyppi: kunnostettu vanha
1x B-tyyppi: uusittu viilu
koskematon C-tyyppi
kunnostettu, kevyesti lakalla ”taytetty” C-tyyppi
liimattu ja hiottu C-tyyppi
liimattu, ei vielä hiottu C-tyyppi
koskematon C-tyyppi

- hyllylevyjen päiden halkeamien korjaus lamello-tekniikalla,
vanerilapuilla
- vanhojen, poistettujen hyllytukien urien siistiminen, paikkaus
ja retusointi
- Wooden Oy valmisti ja osallistui uusien hyllylevyjen irtotukien kehittelyyn

Lakkauksessa käytettiin eri sävyisiä sellakkoja sävyerojen tasaamiseksi.
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Kuvaote Woodenin raportista: uusien viilureunojen pohjalakkausta telalla.

Poistetun pystytuen uusi paikkaus,
alla retusoituna.

Uusien mahonkietureunojen lakkauksen sävymalleja.
Alla käynti verstaalla: vertailua paikan päällä kunnostettavan pystylistan ja vestaalla tehtyjen hyllyreunojen sävyn ja kiillon välillä.

Päiden halkeilua pysäytettiin liimamaalla päihin vanerilaput.

Uusien mahonkireunojen kiilto nousi varsin korkeaksi, ja tuoreen mahongin punainen sävy
on huomattavan vahva, mutta aikaa myöten erot tulevat tasaantumaan.
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3.5 Salien uudet ratkaisut
PÄ ÄT YSALIEN L ATTIAT
Päätysalien asfalttimassalattiat vuodelta 1880 ehtivät olla usean
erilaisen pinnoitteen perusrakenteena. Alunperin massalattia
on oletettavasti ollut maalattu, vuosisadan vaihteessa linoleummaton, 1950-luvulla neulahuopamaton ja 1980-luvulta kvartsivinyylilaatoituksen peittämä. Peruskorjauksessa 2015 päädyttiin päätysalien lattiat toteuttamaan alkuperäisen ratkaisun
esikuvan mukaisesti puusta. Ratkaisusta käytiin periaatteellista
keskustelua, koska oli ilmeistä, että hiukan epätasaisen, kirjahyllyjen ja pylväiden perustasoa seurailevan valetun asfalttimassalattian purku ja uuden levymäisen puulattian rakentaminen tarkoittaisi varsin laajoja kerrannaisvaikutuksia ja vanhan,
sellaisenaan toimivan rakenteen purkua.
Muutosta perusteltiin kahdella näkökulmalla. Päätysalien
kvartsivinyylipinnat koettiin käyttäjän taholta vanhentuneiksi
ja kuluneiksi ja saleille toivottiin arvokkaampaa lattiapintaa.
Suunnittelun edetessä kävi ilmeiseksi, että lattiarakenteen
1880 toteutetun asfalttimassalattian paljastunut tiililattia oli pääsääntoisesti saman
ikäistä, osin alkuperäistä, 1840-luvun rakennetta. Massallisen kerroksen paksuus
vaihteli pääsääntöisesti 10 - 15 cm välillä. Museoviraston Pekka Lehtinen totesi:
”Vanhan lattiapinnoitteen korvaaminen uudella rakenteella, johon tarvittava sähkövarustus mahtuu, ei ollut helppo suunnittelutehtävä.” Haastava oli myös lattian
toteutus, joka tehtiin tiiviinä kirvesmiehen ja sähköasentajan yhteistyönä.

muuttaminen mahdollistaisi salien käytölle välttämättömien
sähköreittien sijoittamisen uuteen rakenteeseen. Lattiapinnat
todettiin ainoaksi mahdolliseksi reitiksi. Puurakenne mahdollisti sähköreittien varsin vapaan kuljettamisen koolauskerroksessa. Asfalttimassan alla oleva laastitäyttö oli paikoin kovaa ja
kantavaa, paikoin huonommin sitoutunutta. Tekniikkakanaalien upottaminen tähän epätasalaatuiseen täyttöön todettiin
vaikeaksi ja suuren kaapelimäärän takia huonoksi ratkaisuksi.
Puurakennetta pidettiin vedettömänä ratkaisuna uusia valumassoja parempana. (Ohjausryhmän kokous 12.12.2013)
Lattioiden uusimisesta käytiin varsin pitkät keskustelut. Uudet
puulattiat eivät olleet palauttava ratkaisu, vaan tilanteena täysin uusi. Uusi puulattia lepää kokonaisuudessaan 1800-luvun
tiiliholviston varassa. Uudet rakenteet pyrittiin sovittamaan olemassa olevaan mahdollisimman vähän vanhempiin rakenteisiin
puuttuen.
Lattian pintamateriaalia pohdittaessa harkittiin alkuperäisen
lattian mukaista kuusi- tai mäntylankkua, mutta lattioiden kulutuskestävyyden takia Kansalliskirjasto käyttäjänä päätyi kannattamaan tammea. Museoviranomaiset suosittelivat peittomaalattua puulattiaa, jotta lattiapinnat olisivat mahdollisimman
neutraalissa suhteessa arkkitehtuurin alkuperäisten materiaalien hierarkiaan. mutta käyttäjä esitti toivomuksenaan tammen
puumateriaalin näkymisen. Lopullinen pintakäsittely toteutettiin Osmo Colorin öljyvahoilla. Erikoissävytetyn käsittelyn päälle levitettiin kaksi kerrosta kirkasta lattiaöljyvahaa.
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Vanhan täyttölaastin poistamisessa käytettiin piikkauskonetta.

Paikoin täyttölaasti on ollut alapuoliseen tiiliholviin vahvasti sitoutunut, ja piikkauksessa on syntynyt iskemiä tiilipintaan. Paikoin holvauksen muuraukseen on syntynyt
pientä halkeilua.

Koolausvara jäi paikoin todella vähäiseksi ja koolausta jouduttiin edelleen ohentamaan sähköputkia varten. Alla lattia-asennuksen käsityökaluja; lankkujen päät sidottiin levymäisin ”Lamello”-liitoksin.

Koolaus ruuvattin harvakseltaan kiinni holviin. Tavoitteena oli tehdä kiinnityskohdat tiilisaumoihin, mutta käytännössä myös tiiliin jouduttiin poraamaan.
Koolausten välit täytettiin levymäisellä kuitueristeellä askeläänten vähentämiseksi.
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Tammilankut tilattiin ensin suomalaiselta toimittajalta, mutta raaka-aine ei vastannut pyydettyä mitoiltaan eikä laadultaan. Tämän jälkeen tammi tilattiin tanskalaiselta toimittajalta (Dinesen) ja dimensioksi valittiin 30 x 180 mm. Lankun pituus
vaihteli.

Tammilattian asennusta eteläsalissa. Pääsääntöisesti lattia asettui pylväiden plinttien alapuolella niin, että liittymä lattian välillä on eleetön varjorako. Pienellä
alueella lattia nousi plinttien yläpuolelle ja liitossovitus tehtiin tummaksi patinoidulla messinkisellä peitekulmalistalla, samaan tapaan kuin kirjahyllyjen sokkelilautojen liitokset.

Koolaus istutettiin tiukasti kiinni alapuolisen holvin epätasaiseen pintaan korokepuin ja kiiloin. Vanhassa lattiassa oli ”aaltoilua” ja kallistuksia, pohjoissalissa korkoeroa oli yli 5 cm, eteläsalissa vähemmän. Suunnitteluvaiheessa keskusteltiin uuden lattian vähäisestä muotoilusta vanhaa rakennetta seuraamaan, mutta lopulta
uuden lattian koolaus asennettiin vaakasuoraan.
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Asennusluukkujen messinkikehykset jäivät asennuksessa hiukan korkeiksi. Luukut hiottiin tasoon käsikoneella. Lattia hiottiin myös kauttaaltaan kahdesti, koska
lattioiden ensimmäinen pintakäsittely epäonnistui ja pinta jouduttiin puhdistamaan hiomalla.
Lattioiden koolaus ja sähkövetojen mahduttaminen matalien koolausten lomaan
vaati kärsivällisyyttä ja tarkkuutta.

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy

251

252

Restaurointi ja peruskorjaus 2013-2015 / 3.5 Salien uudet ratkaisut

Lattioiden pintakäsittelyn oikean sävyn
löytämiseksi tehtiin lukuisia malleja eri
vaiheissa. Sävyn tuli sointua kirjahyllyjen mahonkiin, basisten kuultomaalauksiin sekä lehtereiden maalattuihin
lattioihin.
Alla vasemmalla: eteläsalin tammilattia
ennen pintakäsittelyjä.
Alla pohjoissalin lattia vielä hiukan pintakäsittelyn jäljiltä kostean kiiltävänä.
Kuivuttuaan kiilto selvästi sammui.
Oikealla salien lattian uusi rakenne. Pintalaudan lopullinen dimensio oli kuvasta poiketen 30 x 180 mm. Ote RAK F02,
Ideastructura Oy 26.1.2015

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy

253

KESKIAKSELIN AUKKO JEN AVA A M INEN
Kolmen kirjastosalin välisten keskiakselin aukkojen avaaminen
herätti ehkäpä laajimman periaatekeskustelun. Engelin tekemässä laveeratussa leikkauspiirustuksessa salien väliset aukot
ovat avoinna kaikissa kolmessa kerroksessa, mutta vuodesta 1880 keski- ja ylälehterien aukot on suljettu ja käynti on
avattu nurkkiin, kapein, kaaripäätteisin ovin. Kun arkkitehti G.
Nyström suunnitteli Rotundaa 1900-1906, pohti hän selvästi
myös aukkojen uudelleen avaamista. Eri vaiheiden leikkaustutkielmissa esiintyvät kaikki vaihtoehdot; vanhimmassa kaikki
kolme keskiovea on avoinna, seuraavassa vain ylälehterin ovet
ovat edelleen suljetut, mutta toteutuneessa ratkaisussa on keski- ja ylälehterin aukot pidetty suljettuina.
Hankkeen käynnistyessä 2013 suunnitelmiin oli kirjattu salien
välisten oviaukkojen avaaminen uudestaan. Arkkitehti Narjus
perusteli avaamista salien alkuperäisen arkkitehtuurin palauttamisella. Hän totesi, että kolmeen saliin perustuvan, vaikuttavan tilasarjan avaaminen jälleen koettavaksi olisi itsessään
riittävä peruste. Hankkeen edetessä ovien avaamisesta keskusteltiin useaan otteeseen. Museoviranomaiset pitivät lähtökohtana olemassa olevan tilanteen säilyttämistä ja siis Sjöströmin
tekemien, vakiintuneiden ratkaisujen suojelemista. Olemassa
olevien tilanteiden vaaliminen perustuu osaltaa siihen, että
jokainen tehty muutos aiheuttaa aina kerrannaisvaikutuksia,
jotka vähentävät vanhan rakenteen autenttisuutta. Aukkojen
avaaminen ei myöskään tarkoittanut jonkin aikaisemman vaiheen palauttamista uudempia rakenteita poistaen, sillä salien
väliin tarvittiin palo-osastoivat, automatisoidut ovet - aukkojen
avaaminen tarkoittaisi joka tapauksessa uuden tilanteen suunnittelemista. Suojelutavoitteet huomioiden Ohjausryhmän kokouksessa 6.2.2014 tehtiin päätös, että oviaukkoja ei avata.
Museovirasto totesi, että alkuperäistä arkkitehtuuria palauttavaa muutostyötä ei kannateta koska käyttäjä (Kansalliskirjasto)
ei näe sitä käytön kannalta tarpeelisena.
Suunnittelutyön edetessä arkkitehti päätyi tuomaan asian
uudestaan käsittelyyn, sillä 1880-luvun kapeiden, kaaripäätteisten kulkuaukkojen suojaamiseen automatisoiduilla ovilla
ei löytynyt toimivaa ratkaisua. Esitetyissä ehdotuksissa ahtaat
kulkureitit olisivat kaventuneet entisestään tai automatisoitu
ovirakenne olisi muodostanut uuden, vieraan elementin päätysalien lehtereille. Käytettävissä olevaa tilaa rajoittivat toisaalta
vanhan aukon kaaripäätteisyys, mikä vaikeutti aukeavan, palotiiviin oven toteutusta, toisaalta aukkojen molemmin puolin
olevat kirjahyllyt sekä päätysaleissa seinien pilasterit vaikeuttivat seinäpintaan tulevien ratkaisujen löytymistä. Aukkojen
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Eteläsalin seinien 1840-luvulta juontava vihreä tuli esiin suurina pintoina kun kirjahyllyrunkoja siirrettiin paikoiltaan. Vuonna 1880 salien alkuperäiset tunnusomaiset sävyt,
pohjoisen keltainen, kupolisalin valkoinen ja eteläsalin vihreä, peitettiin.
Eteläsalista (vihreä) kupolisaliin johtavan aukon sivupinta. PInnassa on muutama hyvin
vaalea liimamaalikerros, vaaleaan alueeseen on tehty puhdistus ja kiinnitysmalli.

Aukot ovat olleet lähes koskemattomat vuodesta 1880, peruskorjauksessa 1970-80-luvulla aukkoihin tehtiin kuitenkin kahi-tiilestä puolen kiven palomuuri, joka nyt purettiin.
Pohjoissalin keltainen sävy: vaaleampi sävy on rakennusaikainen, ennen kirjahyllyjen
rakentamista tehty pinta (noin 1840...1841), Lämpimämpi sävy on oletettavasti vuoden
1844 huoltomaalauksen sävy, tai myöhempi huoltomaalaus.
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leventämistä ei myöskään pidetty mahdollisena ratkaisuna.
Käyttäjä totesi tällöin, että uudet rakenteet eivät saa vaikeuttaa
tilan käytettävyyttä, ja että sivukulkujen kaventaminen uusin
rakentein ei tule kyseeseen. Hankalan tilanteen ratkaisuna arkkitehti palautti keskiovet keskusteluun. Leveään alkuperäiseen
oviaukkoon voitiin automatisoitu oviratkaisu toteuttaa luontevammin ja historiallisiin rakenteisiin mahdollisimman vähän
puuttuen. Päätösprosessissa oleelliseksi näkökulmaksi kuoriutui lopulta siis rakennuksen käyttöön liittyvä, perusteltu tarve.
Oviaukot päätettiin avata siirtämällä kirjahyllyt keskiakselista
syrjään. Näin samalla suljettiin 1880-luvun neljä kapeaa oviaukkoa.
Keskiovien uudelleen avaaminen tuotti erinäisen määrän erikseen harkittavia yksityiskohtia, joista seuraavassa keskeisimmät:
•

kirjahyllyjen modifiointi: kupolisalissa kahta hyllyrunkoa
lyhennettiin ja päätysaleissa hyllyriveihin tarvittiin uudet
leveät välipystylistat

•

1880-luvulla peitettyjen, autenttisten lattia- ja seinäpintojen viimeistely: puulattiat kunnostettiin, seinäpintoihin tuli
varsin paljon korjausten ja asennustöiden aiheuttamaa,
autenttisen liimamaalatun pinnan mukaisesti tehtyä rekonstruktiota

•

palo-osastoinnin

toteuttaminen:

palo-ovien

karmien

upottaminen rakenteeseen, erityisesti puurakenteisiin välipohjiin, siten että osastoiva rakenne on yhtenäinen
•

leveiden aukkojen ylittävien sähkövetojen kotelointi, keskilehterillä edellytti uuden kotelorakenteen

•

uusien automatisoitujen ja palo-osastoivien ovien muodonanto

•

poistumistieopasteiden visuaalinen vaikutus

•

automatisoidun oven koneiston kotelo ja käyttökytkimien
sovittaminen kirjahyllyihin ja autenttisiin pintoihin

Keskilehterin peilikehyksinen alakatto kupolisalissa,
eteläsalin suuntaan, purkutöiden jälkeen. Ovismyygeissä näkyvä, pölyä kerännyt halkeamaverkosto viittaisi siihen, että smyygeissä, lähellä aukkoa, kulkee
vanhoja hormeja, Engelin pohjapiirustusten mukaisesti. Peittoon jääneiden kattojen yksivärisyys oli ensinäkemältä hiukan yllättävä, koska kattojen peilikentät
on totuttu näkemään kolmivärisinä. Kattojen nykyinen
väritys liittyykin siis Sjöströmin 1880-luvun värikokonaisuuteen, ja edustaa 1800-luvun lopun polykromaattista tulkintaa klassismista.
Uudet automatisoidut ovet on asennettu, palo-oven
karmi upotettu vanhaan lattiarakenteeseen palo-osastoivin detaljein. Lattiassa näkyvät vaaleamman keltaiset tahra-alueet ovat syntyneet 1980-luvun muuraustyön myötä: emäksinen laasti on vaalentanut vanhan
lattiamaalin tummanruskeaa sävyä.
Automatisoidun oven koneisto ja ovaiaukon ylittävät
kaapelimassat piilotettiin uusien koteloiden taakse.

256

Restaurointi ja peruskorjaus 2013-2015 / 3.5 Salien uudet ratkaisut

Vanhat, kupolisalin nurkissa sijainnneet kaarevapäätteiset oviaukot suljettiin palo-osastoivin rakentein. Syvennyksiin jätettiin talteen rakennusaikaisia fragmentteja ja vanhat ,
teräspeltiset palo-ovet (1880...1910?) jäivät paikoilleen.
Kupolisalin pophjoispääty luonnonvalossa ennen peruskorjausta: Sjöströmin ratkaisussa
päätyseinät ovat yhtenäiset. Kupolisalin intensiteetissa on jotain salaperäistä.

Arkkitehti TIitta Itkonen arvioimassa palo-oven kynnyksen lattiasovitusta vanhaan puulattiaan.
Kupolisalin eteläpääty 2015. Engeliläiinen ajatus salien liittymisestä toisiinsa on saanut
uuden tulkinnan. Keskilehtereiden koristeellisten kaiteiden ja rakenteellisesti hoikkien
lehterilattioiden näkyminen vastavalossa tuo esiin lehtereiden laiturimaisen olemuksen.
Läpinäkyvyys tilasta toiseen paljastaa salien keskinäiset suhteet.
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RADIAAT TORIT
MUUT UUDET KERROSTUM AT
Peruskorjaustavoitteiden mukaisesti salien käytettävyyttä parannettiin ja talotekniikkaa uusittiin. Näiden muutosten näkyvät piirteet pyrittiin toteuttamaan salien arkkitehtuuria häiritsemättömin keinoin. Esimerkiksi uusista pöydistä Pauno Narjus
totesi: ”Pöytien pelkistetyssä muotoilussa tavoiteltiin ajattomuutta, joka alistuu muotokieleltään ja väritykseltään tilojen
arkkitehtuuriin.” (Kansalliskirjasto - huomioita ajasta, pinnasta ja tilasta 2016)
Näkyvimmät uuden kerrostuman elementit ovat:
•

uudet radiaattorit ja radiaattoripellit

•

uudet valaisimet, lehterivalaisimet ja yleisvalaistus

•

matalien kirjahyllyjen purku

•

uudet tutkijapöydät valaisimineen

•

kirjahyllyihin upotettu tekniikka

•

kirjahyllyjen välituet

Vanhat radiaattorit olivat mahdollisesti osin peräisin
vuodelta 1935, mutta Arne Ervin peruskorjauksen
yhteydessä 1954-57 radiaattoreiden määrää ja kokoa
kasvatettiin ja ne suojattiin teak-pintaisin koteloin. Koteloiden levymateriaalissa käytettiin asbestia.
Radiaattorit uusittiin nyt kattavasti ja suojakotelot tehtiin reikäpellistä paremman lämmönluovutuksen takaamiseksi. Laskutasona toimivan kannen pinta tehtiin
tumman harmaasta kumimatosta. Reikäpellin apilakuvio on aiemmin esiintynyt kirjaston saleissa ikkunapenkkien kapeina reikäpeltinauhoina, ikkunoiden alla
olevien radiaattoreiden lämmön vapaan virtaamisen
mahdollistamiseksi. Kapeat vanhat pellit kunnostettiin. Pohjoissalissa ikkunapenkit laseerattiin puunväriseksi tai maalikerrokset poistettiin ja penkit retusoitiin
1880-luvun esikuvaa noudatellen.
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VALAISIMET

Valaistusmallikatselmus: kaksi etummaista valaisinta on vanhoja 1950-luvun sälepintaisia loisteputkia, kolme taaempana olevaa uusia. Suurimmat erot ovat valon
suunta ja laatu sekä valaisimen koko. Vanhojen valaisinten eduksi saattoi todeta
vähäisemmän häikäisyn ja pehmeämmän valon.

Uudet valaisimet ovat selvästi aiempia pienemmät ja sirommat, kapiteelien kärkiin syntyvät
heittovarjot hiukan häiritsevät. Valojen häikäisy oviaukkojen kohdalla koettiin ongelmaksi
ja muutamiin valaisimiin kokeiltiin häikäisyä vähentäviä kalvoja. Kuvan pienet kohdevalaisimet on tarkoitettu vain esiintymistilanteisiin.

Yllä eteisaulan kehävalaisin (LED)

Päätysalien umpipäätteisiin pistoholveihin lisättiin pienitehoiset, säädettävät valot (LED).

Alla Hanssonin vanha valaisin modifioituna: vartta on lyhennetty ja kupu on käännetty ylöspäin, messinkiosat patinoitu.

Monrepos- salin kehävalaisin (LED) kattoikkunan alapuolella.
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IKKUNASYVENYKSET

TUTKIJAPÖYDÄT

Päätysalien ikkunoiden eteen lisättiin matalat kirjahyllyt 1900-luvun alkupuolen
ahtaina vuosina.

Aarne Ervin suunnittelemat teak-pintaiset, putkijalkakalusteet poistettiin. Osa otettiin uusiokäyttöön kirjaston kellaritiloissa.

Hyllyt poistettiin, syvennykset kunnostettiin ja syvennyksen eteen asennettiin vaaleaksi maalattu apilareikäpelti. Pohjoissalissa ikkunapenkit laseerattiin, etelässa
maalattiin vaaleiksi.

Pöytien mallikappale tarkastelussa. Pöytiin suunniteltiin sekä sähkö- että datakaapeloinnit ja kiinteät valaisinasennukset. Uusien kalusteiden valittu linja noudattaa
vahvasti oman aikamme estetiikkaa: tumma ja eleetön on kontrastinen kirjaston
vanhojen pintojen lämpimälle materiaalisuudelle.
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KIRJAHYLLYJEN UUSIA PIIRTEITÄ

Kirjahyllyjen yläpuoliset tekniset järjestelmät uusittiin kattavasti: ilmanvaihdon,
sähkövetojen ja valaistuksen kaikki rakenteet ja asennukset uusittiin.

Kirjahyllyihin upotettiin valaistuksen kytkimet ja kaiutinjärjestelmä. Uuden kerrostuman väri oli johdonmukaisesti tumma harmaa.

Ilmanvaihdon 1980-luvulla tehdyt reitit ovat edelleen käytössä, laitteet ja kanavat uusittiin. Hyllyjen päällä kulkee tärkeä sähkösennusten reitti.
Sähkökalusteissa käytettiin tummaa harmaata kalustesarjaa.

Ovien avauspainikkeiden ulkoasussa ei ollut juuri valinnan varaa.
Uudet ilmanvaihtoelimet sovitettiin vanhoihin paikkoihin. Säleiköt tehtiin hiukan aiempaa
suuremmiksi siten, että säleikkö täyttää koko hyllyvälin, eikä etupintaan tule mahonkipintaista levyä.
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3.6

Pikkuhuoneiden restaurointi

ETEISTILO JEN RESTAUROINTI M A AL AUS
Kun eteistiloissa sijainneet naulakkopalvelut siirrettiin pääsääntöisesti kellarikerrokseen, muuttui eteistilojen olemus väljemmäksi. Eteistiloissa, siis eteisaulassa R118 ja palautusaulassa
R119, käyttöön liittyviä muutoksia olivat palautusautomaatin
sijoittaminen entiseen naulakkotilaan (R119), vahtimestarin
työpisteen uudistaminen sekä tuulikaapin uusiminen pyöröoveksi. Uudessa järjestyksessä henkilökulku kellariin on kasvanut huomattavasti, koska lähes kaikki kirjastoon saapuvat
käyttävät kellarin naulakkoa. Kaikki uusiin kalusteisiin liittyvät
ratkaisut on pyritty tekemään kiinteisiin pintoihin puuttumattomina. Poikkeuksena voi pitää pyöröoven tuulikaapin ilmanvaihdon edellyttämiä kellarilattian lävistyksiä.
Museoviraston ohjauksen lähtökohta oli olemassa olevien,
siis 1980-luvun pintojen ja sävyjen säilyttäminen. Lausunnossa 19.7.2013 todettiin: ”Suojelun tavoitteena ei ole kohteen
palauttaminen alkuperäiseen tai muuhunkaan tietyn aikatason
tilaan. Esimerkiksi tilojen väritys on ratkaistu jo edellisessä peruskorjauksessa, silloisen restaurointinäkemyksen mukaisesti
eikä ratkaisua ole aihetta muuttaa.” Erityisesti eteisaulan kohdalla hanssonilainen, oletettavasti varhaisemman värikerroksen
vaaleammaksi tulkittu sävy koettiin kuitenkin perusteettomaksi
ja vanhentuneeksi. Kun väritutkimusten ja esiinottojen tarjoaman tiedon myötä tilojen 1880-lukulainen monivärisyys tuli
tunnetuksi, heräsi ajatus pyrkiä luomaan tilaan uudestaan voimakkaampi värimaailma. Ensin keskusteltiin tilan 1880-luvun
pintojen esiinottamisesta kokonaisuudessaan, mutta työn kustannukset olisivat olleet liian suuret. Koska tilan arkkitehtuuri
neljine pylväineen ja holvattuine kattoineen on peräisin juuri
vuodelta 1880, pidettiin myös rekonstruoivaa ratkaisua teoreettisesti mahdollisena, edellyttäen, että aikakauden sävyjen
tutkimus tarjoaa luotettavan lähtökohdan rekonstruktiolle. Seiniin ja kattopintaan tehtiin suuret esiinotot, joiden perusteella uudelleentoteutusta ryhdyttiin suunnittelemaan. Esiinottoja
tehtiin sekä OSK Kollaasin että kuustie&sorrin toimesta.
Kykenevän tekijän löytämiseksi kutsuttiin neljä koristemaalausliikettä osallistumaan sävyjen tulkintaan tarjouskilpailun kautta.
Eteistilojen seinä- ja kattopintojen rekonstruoinnin hintatarjouksen lisäksi tekijöitä pyydettiin tulkitsemaan eteisaulan sävyt
ja koristekuviot esiinottojen perusteella irtolevyille. Värien tulkinta ja sävyjen hienosäätäminen toimivaksi ja eläväksi kokonaisuudeksi tuotti neljä varsin erilaista kokonaisuutta, erilaisin
maaliainein toteutettuna. Näitä arvioitiin konservointikierron
muistiossa 11.2.2015 seuraavasti:
Eteisaulan esiinotetut alueet: kattopinta, pylväs ja kapiteeli sekä seinäpinta.
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PAL AUTUSAUL AN REKONSTRUKTIOM A AL AUS
malli 69: hyvä kädenjälki, hiukan makea väriskaala, mutta kui-

Työ käynnistyi palautusaulan maalaamisella, koska tilan sä-

tenkin ehjä, katon sävyissä paljon säädettävää, uskottavuus suh-

vyt olivat helpommat, koristeaiheet yksinkertaisemmat ja tila

teessa esiinottoon varsin hyvä, maalina käytetty Uulan moder-

pienempi. Rekonstruktiomaalaustyön tarkat vaiheet käyvät

nia emulsiomaalia, pinta hiukan tylsä

ilmi konservointikiertojen muistioista alkaen 4.3.2015 aina

malli 7: maalipinnassa erilaisia struktuureita, eri kiiltoasteet eivät

elokuulle saakka. Rekonstruktiotyön lähtökohdiksi oli kirjattu

oikein toimi (oliko ajateltu toimimaan yhdessä), töpötetty pu-

perinteisten maaliaineiden käyttö, katossa liimamaali, seinissä

nainen irtoaa kokonaisuudesta imelänä; sävyharmonia ei oikein

ensisijaisesti öljytempera tai mahdollisesti öljymaali. Myös Uu-

löytynyt, uskottavuus suhteessa esiinottoon kohtalainen, käsiala

lan uudempi, vesiliukoinen öljyemulsiomaali Into todettiin sei-

sinänsä varsin hyvä, mutta tulkinnassa kyseenalaistettavaa

näpinnoissa mahdolliseksi urakoitsijan ehdotuksesta. Palautus-

malli 3: maalausjälki selvästi suttuinen, toisaalta seinämalli tehty

aulan hilseilevään kattoon tehtiin huolellinen pohjatyö - kaikki

öljymaalilla, joka haastavampi; sabloonakuviot maalattu jostain

irtonainen rapsittiin irti ja kyntteet ylitasoitettiin. Pohjamaalina

syystä käsin ja sävy hyvin intensiivinen (?); katon valkoinen liian

käytettiin Otex-alkydimaalia. Ennen katon sävyjen säätämistä

leikkaava, muutoin väriskaala herkkä ja toimiva

oli tavoitteena saada myös seinien vanha vihertävä sävy pii-

malli 6: maalaus teknisesti moitteeton, mutta hengetön; vii-

loon uuden seinäsävyn mukaisella pohjamaalilla. Seinien poh-

vapaksuuksissa ja väreissä omaa tulkintaa, joka osin tekee ko-

jamaalina käytettiin vesiohenteista Luja-yleispohjamaalia, joka

konaisuuden raskaaksi, osin liian kontrastiseksi; seinälevyn

sävytettiin tulevan harmaan mukaisesti. Katon liimamaalaus

pystyjakoon valittu ”oma” vihertävän harmaa sävy (?), joka ei

eteni hyvin ja sävyjen muodostama pehmeä kokonaisuus on-

mitenkään liity katon vastaavaan sävyyn

nistui kaikkia tyydyttäen.

Keskustelujen ja tarjoushinnan perusteella tekijäksi valikoitui

Työn edetessä seinien pintamaaliin urakoitsija joutui totea-

tarjoaja mallinumerolla 69, joka oli Koristemaalaamo Ocra Oy,

maan, että Intolla tehdyt pinnat jäivät läikikkäiksi ja epätasai-

vastaavana tekijänä Tuija Salin.

siksi, sivellintekniikasta ja sivelynopeudesta riippumatta. Käsin

6

7

69

3

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy

263

sekoitettuun ja hiukan arvaamattomaan munatemperaan urakoitsija ei ollut halukas ryhtymään seinien suurien pinta-alojen osalta, vaan esitti käytettäväksi täysin himmeää Eurodecor
akrylaattimaalia kenttiin ja kehyksiin puolihimmeää lateksia.
Aikataulupaineiden takia suurien kenttien moderni maali hyväksyttiin, mutta kaikki kehykset ja viivaukset tuli toteuttaa sovitusti raaka-aineista sekoitetulla munatemperalla, jossa vahvistuksena dammarhartsia vernissaan sekoitettuna.
Täyshimmeä akrylaattipinta todettiin sinällään kauniiksi, mutta
tasalaatuisena ja tasasävyisenä hengettömäksi. Temperalla toKatosta poistettu irtoava vanha pintakerros.

teutetut, peittoasteeltaan eläväiset kehykset tuovat hiukan henkeä kokonaisuuteen, vaikka koristemaalarit kokivat kehysvärin
suorastaan epäonnistuneeksi, koska siveltimen jälkeä ei pystynyt hallitsemaan. Palautusaulan seinien maalauksessa konkretisoitui yhteisten tavoitteiden määrittelyn välttämättömyys, mutta myös erilaisten laatukäsitysten vaikea yhteensovittaminen.
Yhteistyö ammattitaitoisten, erittäin taitavien ja kokeneiden
koristemaalareiden ja työtä ohjaavan työryhmän välillä oli positiivista ja eteenpäin vievää, mutta käsitys lopullisen pinnan tasalaatuisuudesta oli erilainen. Maalarin ammattitaitoa mitataan
pinnan virheettömyydellä, mutta perinteisten maalien epätasalaatuisuus tuottaa eloisuuden, joka tekee pinnasta kiinnostavan
ja inhimillisen.
Palautusaulan sävyt koettiin kokonaisuutena onnistuneeksi ja
levolliseksi.

Harmaa tasoite on paikoitellen kattavaa. Telineella koristemaalari Tuija Salin.
Katossa on pohjamaalina työmaalla sävytetty Otex, pohjamaalaus tehty kaksivärisenä.

Koristemaalaamo Ocran tekemät sävyjen dokumentointikortit paljastavat kuinka pienillä sävyeroilla pintojen harmonia syntyy.
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Valmis kattopinta, seinissä vasta perussävy.

Tilan pohjoisseinän fragmentti. Katon sävyjen tulkitseminen oli suhteellisen selvää,
seinäpinnassa uudemmat maalikerrokset olivat muuttaneet sävyä voimakkaammin.

Viivausten ja sablonimaalauskorosteiden merkitys katon kokonaisvaikutuksessa on
hyvin merkittävä. Perussävyjen pehmeys ja vähäiset sävyerot heräävät henkiin terävien aksenttien ansiosta.

Sävyjen yhteensovittaminen ja lopullinen säätö eteni vähitellen, kun vanhat sävyt saatiin
piiloon ja uusia sävyjä saatiin paikalleen. Hyvistä esiinotoista huolimatta jokaista sävyä
tarkasteltiin myös osana uutta, istuvaa värikokonaisuutta.
Kapiteelin pintakäsittelyn puumaisuus toi kiinnostavan kontrastin tilan materiaalisuuteen, sen sijaan kapiteelin yläpuolisen laatan väritutkimus ei tarjonnut selkeää vastausta
alkuperäisestä sävystä ja sävy sovitettiin seinän yläreunan kehykseen.

Tilan ainoan pylvään kapiteelissa ensimmäiseksi kerrokseksi tuli esiin vahva punaruskea puumainen, hiukan läpikuultava, mahdollisesti patinoitu kerros.
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MUIDEN RAKENNUSOSIEN VÄREISTÄ

oletettavasti 1880-luku,
tumma ootraus

oletettavasti 1840-luku, punertava ootraus/kivimukailu

Yllä: Ikkunapenkkien värikerrostumissa on ilmeisesti tallella tilan
koko värihistoria. Väriportaan teki kuustie&sorri osana laajaa väritutkimusta 2013.
Vasemmalla: Ylinnä mikroskooppikuva pylvään pinnan kerrostumista: paksujen kittikerrosten päällä on punaruskea maalikerros
(varhaisin kuultomaalaus, puunmukailu); toinen nuoli osoittaa
vihreän kerrostuman; näiden päällä vaaleita sävyjä. Pylvään vihreä kerros liittyy oletettavasti 1900-luvun alun kerrostumaan, jolloin seinät olivat keltaiset, katto ilmeisesti hyvin vaalea ja seinän
yläosaa kiersi vihreä laakerilehtigirlandi tms. (kuva vasemmalla
alla). Pylvään ensimmäinen pintakäsittely, puunmukailu, on kiinnostava ristiriita pylvään teräksiseen rakenneytimeen.
Alla: Pohjoissaliin johtavan oven kehyslistoissa on myös lukuisia
värikerroksia. Kuvassa alinna vanhin, todennäköisesti 1840-luvun
vaalean harmaat sävyt; tummat ootratut lienevät 1800-luvun lopulta.
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PALAUTUSAULAN LAT TIA

Palautusaulan lattia
Lattialaudat irrotettiin, vanhat täytteet poistettiin terveysriskien takia. Vanha täyte korvattiin puhdistetulla hiekalla ja vaimennusvillalevyllä. Vanhojen lattialautojen kunnostamisessa käytettiin runsaasti paikkapalakorjausta. Vanhoja naulanreikiä ja uudet ruuvinupotuskolot peitettiin puutapittamalla. Ylihionta tehtiin kevyesti, joten lattian kuluneisuus näkyy
uuden maalin alta.
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Palautusaula 2013, Ola Hanssonin (1970 - 1980-lukujen taite) suunnittelema asu.
Alla ja oikealla palautusaula 2016, kuvat ADLC
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ETEISAUL AN REKONSTRUKTIOM A AL AUS
Eteisaulan osalta työt käynnistyivät limittäin palautushuoneen
rekonstruktion kanssa. Katon liimamaalauksen sävyjen säätämisen haasteena oli uuden rekonstruktion mukauttaminen
suuren esiinoton selvästi tummentuneisiin ja kellastuneisiin sävyihin. Sävyt tuli valita siten, että autenttinen kellastunut pinta
ei saanut näyttää likaiselta ja toisaalta tavoitteena oli kuitenkin
tehdä rekonstruktiota alkuperäisen sävymaailman mukaan.
Sävymaailma, johon katon osalta nyt päädyttiin, on todennäköisesti hiukan sävykkäämpi kuin alkuperäinen. Vuosien myötä
esiinoton kellastuneisuus saattaa vaalentua ja katon ”oikean”
Maalinpoistoa 1880-luvun koristemalatun kerroksen päältä. Seinien 1880-luvun
pintakäsittely on ollut oletettavasti hiukan kiiltävä, joko öljyinen tempera tai puhdas
öljymaali.

sävymaailman vaaleutta voi arvioida uudestaan.
Seinien sävymaailma osoittautui hankalimmaksi. Käytetyssä
väriskaalassa päävärit ovat valööriltään, siis tummuudeltaan
keskenään lähellä toisiaan, mutta kulööriltään, tai sävyltään,
kontrastisia, jopa ”riitasointuisia” ja väri-intensiteetiltään osin
pehmeitä, osin voimakkaita. Myös maalarit kokivat sävyjen
valmistamisen hankalaksi, koska kokonaisuutta ei päässyt näkemään laajalti, vaan esiinottojen tarjoaman kapean kurkistusluukun kautta nähtyjen sävyjen tuottamaan harmoniaan oli
vain luotettava.
Seinät ja kattopinnat yhdistävä kellanruskea sävy osoittautui
vaikeasti tulkittavaksi. Pylväslinjoissa olevat seinien pilasterimaiset pystykentät jatkuvat kattopintojen vyökaarien keskisävyksi. Kokonaisuuden kannalta voi epäillä, että tämä pylväät,
seinät ja kattopinnat yhdistävä aihe on alunperin noudattanut
jokseenkin samaa tai yhdistävää väriskaalaa ja siihen pyrittiin
myös nyt. Esiinottojen tarjoamat sävyt olivat kuitenkin osin
ristiriitaisia. Seinissä esiinotettu sävy oli varsin kellakka, mutta

Yllä esiinotettua, liimamaalattua, mutta uudempien kerrosten kyllästyttämää ja tummentamaa kattopintaa.
Alla seinän alaosan esiinotettua, kulunutta maalipintaa ja jalkalistan alta paljastunutta,
koskematonta maalipintaa. Erityisesti kehysalueiden intensiivinen viileä punainen on
esiinotossa kulunut. Kellertävä ruskea sävy on ilmeisesti ollut koko seinäpinnan pohjamaali.

jalkalistan alla valolta suojassa säilynyt osa vihjasi vähemmän
keltaisen laseerauksen läsnäoloon. Mikäli laseeraus on tehty jollain valoherkällä pigmentillä, on muuntuminen hyvinkin mahdollinen. Kattopinnassa liimamaalilla toteutettu sävy on selvästi
vähemmän kellertävä kuin seinässä. Pylvään kuultomaalauksen
sävy taas oli seinää vähemmän keltainen - toisaalta pylvään öljymaalatun pinnan pimeyden aiheuttamaa kellastuman määrää
oli vaikea arvioida. Toinen erityisen hanakala sävy oli seinien
viileän punainen, lähes violettinen kehysväri. Esiinoton alueella
sävy oli selvästi kulunut ja pohjan osittain esiintullut sävy, samoin kuin pintaan jääneet uudemmat kittijäänteet vaikuttivat
kokonaisvaikutelmaan merkittävästi.
Eteisaulan katto tehtiin Otex-pohjamaalilla ja liimamaaleilla
kuten palautusaulakin. Seinien osalta päädyttiin perussävyksi
valitsemaan työmaalla sävytetty teollinen tempera, Sax Tempera, kaikki kehysvärit ja koristeet tehtiin itsesekoitetuilla munatemperoilla.
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Nämä lukuisat epävarmuustekijät ja henkilökohtaiset mieltymykset ja värikäsitykset huomioiden työryhmän yhteistyö
johti varsin pitkällisen prosessin kautta lopulta suhteellisen levolliseen ja esiinottoihin rinnastettuna varsin uskottavaan värimaailmaan. Erityisesti prosessi ja lopputulos paljastavat kuinka
rikkaita variaatiomahdollisuuksia laajoilla väriskaaloilla työskentely voi tuottaa.
Immi Vaartio / Ocra Oy kattoalueen sävymallien parissa. Kaikki pinnat pyrittiin
vähintään pohjamaalaamaan ennen lopullisten sävyjen valintaa joko suhteellisen neutraaleiksi tai lopullista sävyä muistuttaviksi. Poikkeuksena pylväiden
varsin, jossa kuuultomaalauksen pohjasävy yleensäkin poikkeaa lopullisesta vaikutelmasta, mutta eteisessä pylväiden pohjasävy maalattiinlähtökohtaisesti liian
vahvaksi. Kapiteelien osalta maalikerroksia minimoitiin, jotta kapiteelin koristemuotoja ei pehmennetä maalikerroksilla.

Pohjoisseinän oven viereisen alueen rekonstruoitua pintaa ja jalkalistan alla
koskemattomana säilynyttä pintaa. Pilasteriaiheen kohdalla jalkalistan alla on
nähtävissä punertavan ruskeaa kuultavaa sävyä.

Esiinottoalueet länsiseinällä, kupolisaliin johtavan oven oikealla puolella. Valkoisina näkyvät lacuna-alueet, siis puuttuvat kohdat, retusoitiin rekonstruktiomaalausurakan jälkeen häviämään pintaan.
Vasemmalla pylvään varren sävyn keltaisuus-punaisuus-asteikon määrittelyä
NCS- viuhkan avulla.
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Kattolistan, tai vaakajakolistan, sävyn hakemista; oikealta ensin vaaleahko pohjamaali, sitten esiinotetua pintaa, suoraan listaan vedetty punertava malli ja
levylle tehty ruskeampi malli.

Immi Vaartio esittelee katon sävykokonaisuutta mallilevyn avulla.

Koristemaalaamo Ocran tekemät lopullisilla sävyillä toteutetut väridokumentointikortit.
Tämän aukeaman kuvien sävyvaihtelu paljastaa aulan värien muuntelevan ja valonlähteestä riippuvaisen luonteen.

Eteistilojen rekonstruktioita ohjattiin viikkottaisilla konservointikierroksella, jossa
urakoitsijoiden kanssa sävyjä ja pintoja pohtivat arkkitehti Tiitta Itkonen, konservaattori Pentti Pietarila, Museoviraston intendentti Ulla Setälä ja konservointikoordinaattorina toiminut tämän raportin tekijä, arkkitehti Kati Winterhalter.
Alla ruskeiden pilasteriaiheiden varjo- ja valoviivat näkyvät jalkalistan alla säilyneellä alueella. Ocra Oyn:n viivaus ja sablonijälki oli yleisesti kaunista ja terävää.
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Eteisaulan seinien ja katon sävyt ovat jokseenkin valmiit, pylväissä vasta pohjamaali. Katon osalta näkyy kuinka uusi väriskaala pyrkii olemaan esiinoton
kellastuneita sävyjä vaaleampi, seinissä taas esiinottojen sävyt ovat selvästi kuluneita ja uusi pinta on vahvempi.
Eteisaula hiukan ennen käyttöönottoa keväällä 2016. Värimaailman pieniä epätasaisuuksia ovat pilastereiden ja ehkä myös pylväiden liika kellakkuus ja
kapiteelien päällä olevien katelaattojen vaaleus. Katelaattojen sävy on tosiasiallisesti sama kuin vaakalista, mutta sen sijainnin ja valon suunnan takia
sävy olisi voinut olla selvästi tummempi.
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YLIKIR JASTONHOITA JAN JA SIHTEERIN HUONEET
Kolmannen kerroksen huoneet Unioninkadun puolella kunnostettiin vakiintuneeseen käyttöön. Keskeiset työsuoritukset
liittyivät talotekniikan uusimiseen, lattiatäytteiden vaihtamiseen ja pintojen kunnostamiseen.
Näiden kahden huoneen polykromaattiset koristemaalaukset vuodelta 1880 ovat varsin kauniit ja kyseisen koristeasun
palauttamista harkittiin. Kustannus- ja aikataulusyistä tiloihin
päädyttiin kuitenkin tekemään yksivärinen maalauskäsittely.
Sihteerin huone 2013, ennen peruskorjauksen käynnistymistä.

Esiinottoja laajennettiin siten, että niiden kautta pystyy muodostamaan mielikuvan 1880-luvun väriasusta.
Molempien tilojen lattiat avattiin ja vanhat lattiatäytteet päädyttiin korvaamaan hiekalla kuten 1. kerroksessakin. Vaikka
rakennuksessa ei ole kärsitty sisätilaongelmista, totesi rakennuttaja perustelluksi poistaa vanhat orgaaniset täytteet kaikista
välipohjista, terveysriskien minimoimiseksi. Sihteerin huoneessa lattialautana käytettiin vanhaa asfalttimassalattian alla ollutta leveää aluslankkua. Lattiat maalattiin Betolux-lattiamaalilla,
sävy NCS 7010-Y70R. Ensimmäisen maalinlevityksen jäljiltä
lattiaan jäi ”appelsiinikuori”-pintaa, siis levitystelan jättämää
nyppyisyyttä, joka hiottiin ja ylimaalattiin.
Uusittuun lattiarakenteeseen sijoitettiin sähkövetoja palvelemaan sekä
3. kerroksen tiloja että alapuolisia eteistiloja.

Esiinotto retusoimattomana. Sinisten ja ruskeiden liitto, terästettynä punaisella vaikuttaa hyvin kauniilta kokonaisuudelta. Ehkä jokin toinen aika löytää rahoituksen
tämän uudelle toteutukselle tai vanhojen pintojen esiinkaivamiselle.
Alla seinän alaosan esiinotto pilasterin kohdalla. Esiinotot kuustie&sorri.
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Vasemmalla sihteerinhuoneen pylvään basis, sen alla lähikuva basiksen irronneesta kappaleesta. Basis, kuten sihteerinhuoneen lattia, on vuonna 1880 tehty asfalttimassasta. Massan pinnassa uudempi marmorointimaalaus.
Vanhat lattiatäytteet seulottiin satunnaisotannalla ja konservaattorit keräsivät kiinnostavia
fragmentteja, jotka kertovat työtavoista ja 1880 puretuista rakenteista, mm. uuneista. Fragmentit talletettiin vanerilaatikoihin, jotka sijoitettiin lattiarakenteisiin.
Oleelliset muutokset tilan ulkonaköön syntyvät seinien sävyn rajauksesta ”kitaan”, eli holvipintaan saakka, mikä korostaa holvien kaarevia muotoja, sekä pylväiden lämpimästä, puisesta sävystä. Kapiteelien pronssauksen sävyä istutettiin paremmin sopivaksi ja maalatun
puulattian sävy valittiin tummasta, lämpimästä skaalasta.
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YLIKIRJASTONHOITA JAN HUONE

Tila vuonna 2012, ennen peruskorjauksen käynnistymistä.

Katon koristemaalauskerros vuodelta 1880 on jokseenkin
identtinen alapuolisen tilan, palautusaulan kanssa.

Ovilevyt ja helat ovat oletettavasti alkuperäisiä, pintakäsittelyt useaan kertaan uusittuja.

Seinän kerrostumat; vasemmalla uudempien, öljypitoisten maalien vahvasti kellastama
varhaisin vihreä, joka alla olevassa kuvassa esiintyy koskemattomana.

Pylvään basiksen vanhinta 1880 luvun kerrostumaa oli hankala tavoittaa varmuudella, nykyisen pinnan alla mahdollisesti kaksi aiempaa marmorointia ja yksivärisiä kerroksia.

Tilan vanhin 1840-luvun väritys tuli esiin koskemattomana lattian avauksen yhteydessä.
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Pylvään marmorointi ylimaalattiiin, mutta kapiteelin pronssaus säästettiin. Yläpuolella näkyy katon kunnostamiseen liittyvää tasoitustyötä.

Sihteerin huone ja ylikirjstonhoitajan huone muodostavat ehjän, toisiaan tukevan kokonaisuuden. Nyt tehdyt värivalinnat eivät perustu mihinkään yhteen vanhempaan esikuvaan.
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MONREPOS- HUONEET
Myös viidennen kerroksen huoneissa poistettiin lattioiden
vanhat täytteet. Monrepos-salin lattialaudat olivat hyvin huonokuntoiset ja ne uusittiin, mutta Monrepos-huoneen lattia
ladottiin uudestaan. Kattoikkunoiden rakenne kunnostettiin
vesikaton puolelta, rautalankalasit vaihdettiin lämpöelementtilaseihin. Kattoikkunoiden syvennysten rapattua sisäpintaa paikkarapattiin. Maalina käytettiin hengittävää, täysmattaa Capasilan silikaattimaalia. Sävynä käytettiin tilojen entisen kaltaista,
murretun vaaleaa sävyä, Oxidschwarz 34S 5.
Tila vuonna 2012, ennen peruskorjauksen käynnistymistä.

Seiniä kiertävät 1980-luvulta peräisin olevat Ola Hanssonin
kirjakaapit kunnostettiin kevein toimenpitein, lähinnä lakkavirkistyksellä.

Monrepos-salin lattiassa oli varsin laajoja lahovaurioita.

Vanhoja lattiavasoja vahvistettiin tarpeen mukaan.
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Torstaisten rakennusteknisten työmaakiertojen yhteydessä pohdittiin rakenteellisia ja rakennussuojeluun liittyviä kysymyksiä. Tutustumista 1880 vetotankojärjestelmään.
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Kirjakaapeissa säilytettävä Monreposn kartanosta deponoitu kirjakokoelma on ainutlaatuisen arvokas. Tilan lämmitys tapahtuu ulkoseinien vieressä ja siis aivan kirjahyllyjen takana
olevien radiaattorien avulla. Suurien lämpötilavaihtelujen välttämiseksi kirjakaappien taustalevyyn kiinnitettiin alumiinipintainen, tyhjiöeristelevy.

Monrepos-huoneen vaikuttava kattoikkuna kunnostettuna, kirkkain lasein ja silein syvennyspinnoin.

Vanalinna ehitus Oû teki kirjakaapeille kevyen lakkavirkistyksen ja paikoin
vaurioiden retusointia.

Tila valmiina, odottamassa kirjakokoelman palauttamista kaappeihin.
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3.7

Muutokset Rotundassa

Lähtökohtaisesti peruskorjauksen työalue rajattiin Engelin suunnittelemaan päärakennukseen, sillä Rotundaa oli peruskorjattu kattavasti vuosien 1995-2001 aikana. Suunnitelmien tarkentuessa kävi
ilmeiseksi, että työalue laajentuisi kellarikerrokseen liittyviin tiloihin
myös Rotundan puolella. Suurimmat työt liittyivät esteettömän sisäänkäynnin hissiyhteyteen kellarista Rotundan palvelutasolle sekä
kellaritasolta Fabianian alikulkuyhteyden hissiin. Myös talotekniikan
kanaalityöt laajenivat Rotundan puolelle.
Tässä yhteydessä myös kahvilan toimintaympäristöä päätettiin parantaa. Kahvilan keittiön laitekantaa uusittiin ja lattiamateriaali vaihPalvelutiski suunniteltiin uudestaan ja sijoitettiin keskelle lasikattoista tilaa.

dettiin valuepoksiksi. Kahvilan kalustus säilyi ennallaan, mutta oleellisena parannuksena aiempaan asiakaskokemukseen on kattopinnan
akustisen vaimennuspinnan tuoma äänimaailman rauhoittuminen.
Rotundan palvelutason toiminta järjesteltiin uudestaan ja sen myötä
kalustus kaipasi uusimista. LPR:n kymmenen vuotta vanha ratkaisu
asiakaspalvelun sijoittamisesta parvien alle haluttiin uudistaa. Ratkaisuksi valikoitui Ola Hanssonin 1980-luuvn kalusteelle lähes identtinen ratkaisu. Asiakaspalvelutiski sijoitettiin jälleen korkean lasikattoisen tilan keskelle. Parvien alle suunniteltiin asiakkaille tarkoitettuja
oleskeluryhmiä, joita rajaavat matalat kirjahyllyt. Lattian linoleummatto uusittiin. Parvilla muutamia uudempia kirjahyllyjä lyhennettiin
esteettömän liikkumisen helpottamiseksi.
Peruskorjauksen tavoitteisiin kirjattu Rotundan lämpöolosuhteiden
parantaminen osoittautui varsin työlääksi kysymykseksi. Nyt tehdyt
toimenpiteet tuskin riittävät olosuhteiden täsmälliseen hallintaan,

Toinen alikäytävään johtaneista porrassyöksyistä korvattiin henkilöhissillä.

mutta pyrkivät parantamaan olosuhteita riittävästi. Rotundaan tuotiin
maltillinen määrä kaukokylmän jäähdytystä. 1. ja 2. kerros sekä lasikattoinen ullakko varustettiin puhallinkonvektoreilla. Rakennusteknisenä parannuksena päädyttiin ulkovaipan eristyskyvyn parantamiseen, siis Rotundan ikkunoiden vanhoihin teräskarmeihin päädyttiin
toinen laseista vaihtamaan lämpöelementiksi. Ensin tutkittiin mahdollisuutta vaihtaa ikkunoiden ulkolasit, mikä olisi ollut lämpöteknisesti ensisijainen vaihtoehto. Julkisivupinnan eläväiset rautalankalasit
ovat kuitenkin hyvin oleellinen osa rakennuksen ulkoarkkitehtuuria,
eikä lämpölasielementtiä voida luotettavasti toteuttaa rautalankalasein tai edes struktuuripintaisella lasilla. Tämä johti eteenpäin ratkaisuun, jossa kaikki sisälasit uusittiin, vaikka rakenne todettiinkin
teknisesti hiukan riskialttiiksi. Teoriassa lasien väli saattaa nyt lämmetä aiempaa enemmän ja lämpötilan muutokset puolestaan saattavat
aiheuttaa rautalankalasien halkeilua. Tämä riski tiedostettiin, mutta
ratkaisu koettiin kuitenkin parhaaksi mahdolliseksi. Alkuperäisten
teräskarmien falssi on niin syvä, että lasielementti voitiin siihen sijoittaa ilman erikoistoimenpiteitä. Tosin saranoiden, painikkeiden ja
muiden helojen kohdalla siistin pinnan tekeminen elastisella kitillä

Rakennuksen poikki itä-länsisuuntaisesti kulkeva tekniikkakanaali ulottuu Rotundan puolelle.
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oli varsin haastavaa.
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Kahvilan akustiinen kattopinnoitus tehtiin kotimaisella Lumir Spray-massalla.

Akustinen massa seurailee katon pintoja, katon rapattua holvimuotoa noudattaen.
Massa on hiukan seinäpintoja vaaleampaa.

Rotundan ikkunat kun vanhat lasit on poistettu. Kuvassa näkyy vielä vanha
radiaattori; kaikki radiaattorit uusittiin.

Asennettuja lämpölasielementtejä. Asennusmassaa on varsin leveälti ja sen siisti
työstäminen ei kaikin paikoin onnistunut. Kuvassa näkyy uusi puhallinkonvektori, joka
tarjoaa Rotundaan jäähdytystä.
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3.8

Talotekniikka

Tässä raportissa talotekniikan järjestelmiä sivutaan hyvin kevyesti, sillä järjestelmät ovat rakennuksen kannalta todennäköisesti suhteellisen lyhytikäisiä. Hiukan tarkemmin paneudutaan niihin vanhoihin rakenteisiin, joiden kautta talotekniikka
rakennukseen jaetaan.

IL M ANVAIHTO JA IL M ANKOSTEUS
Talotekniikan kattava uusiminen oli itsestään selvä lähtökohta,
mutta uusien järjestelmien tavoitetasoja haettiin suunnittelutyön käynnistyttyä. Arvokkaiden tilojen osalta ilmanvaihdon
olemassa olevat reitit ja kanavakoot otettiin uudistettavan järERistetyt ilmanvaihtokanavat muodostavat tiukkaan pakattuja solmuja
ullakkotilaan.

jestelmän lähtökohdaksi. Nykynormien ohjeellista ilman vaihtumisen nopeutta 2 l/s/m2 ei lähdetty tavoittelemaan, vaan
vanhan järjestelmän laskennallista noin 1,7 l/s/m2 pidettiin
riittävänä. Erityisesti salien kohdalla suuret volyymit toimivat
myös kompensoivana piirteenä. Kellarissa ilmanvaihdon ilmamäärät noudattavat normien mukaisia, käyttötarkoituksesta
riippuvia arvoja, esimerkiksi yleisö WC:ssä 30 l/s/istuin ja kokoontumistilana käytettävässä Agricolasalissa 4 l/s/m2. Näin
ollen ilmanvaihdon kokonaismäärät rakennuksessa kasvoivat
merkittävästi. Tämä näkyy erityisesti ullakon uusissa konehuoneissa. Aiemman pohjoissalin ullakolla olleen yhden väljähkön
konehuoneen sijaan on nyt myös eteläsalin ullakon päällä konehuone, molemmat hyvin täyteen suunniteltuja. Vanha, kapea porrashuone oli jo 1980-luvulla otettu talotekniikan reitiksi, mutta kanavien, putkien ja sähköjohtojen määrä on kuilussa
vähintään kaksinkertaistunut.

Eteläisen ullakon ilmanvaihtokonehuoeen sovitus oli varsin tiukka:
ovien korkeus on noin 120 cm.

Ilmanvaihto säädettiin lähtökohtaisesti tasapaineiseksi, siis ei
yli- eikä alipaineiseksi. Poikkeuksena tähän on kellarin lattian
alapuolisten kanaalien ilmanvaihto, joka todennäköisen maakosteuden takia säädettiin alipaineiseksi, jotta kellarin huonetiloihin ei sitä kautta tule hallitsemattomasti kosteutta.
Ilmanvaihtoon liitettävä ilmankostutus rajattiin jo hankkeen
alussa pois, kellarin pientä näyttelyhuoneistoa lukuun ottamatta. Ilmankostutuksen mukanaan tuomat riskit on todettu liian
kuivaa huoneilmaa suuremmaksi ongelmaksi. Rakennuskonservoinnin näkökulmasta talvikauden kuiva ilma on kuitenkin
todellinen rasitus erityisesti vanhoille puurakenteille, kuten kirjahyllyt ja lehterirakenteet. Kaikkein kuivimpien jaksojen tasaamiseksi Insinööritoimisto Maaskolasta päädyttiin ehdottamaan
pyörivää lämmönsiirrintä, joka siirtää paitsi lämmön myös osan
poistoilman kosteudesta takaisin tuloilmaan. Valmistajan mukaan siirtimen roottorin hygroskooppinen pinnoitus tehostaa

Uusia kanavia varten tehtiin seinien lävistyksiä timanttiporauksella. Rotundan pohjoisreunan, uuden tekniikkakuilun ympäristöön reikiä tehtiin useita.
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kosteuden kiinnittymistä lämmönsiirtimen pintaan.
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Kellarin näyttelyhuoneistossa kostutusta pidettiin kuitenkin tarpeellisena herkimmän näyttelyaineiston saamiseksi esille. Huoneiston kosteus sovittiin säädettäväksi noin RH 30%. Työmaan
valmistuttua tammikuussa 2016 parin kireämmän pakkaspäivän aikana kellarin näyttelytilan kaksilasisen ikkunan alalaitaan
ehti kerääntyä muutaman sentin vahvuinen jää. Vanhanaikaiset
ikkunat ovat syvän ikkuna-aukon ulkopinnassa, joten sisemmänkin ruudun kylmä lasipinta toimi ”kosteudenkerääjänä”.
Kun kostutus kytkettiin pois, päästiin ”kosteusongelmasta”
eroon.
Konservointitasojen työmaa-aikaisella kostutuksella pyrittiin
konservaattoreille ja työn alla oleville pinnoille ja rakenteille
takaamaan tasaiset olosuhteet. Talvikauden 2014-2015 aikana
kupolissa ilmankosteus oli lähellä RH 40%. Kun kupolin lunetti-ikkunoiden uudet sisäpuoliset lämpölasielementit rupesivat
olemaan paikoillaan ja ulkopuolinen lämpötila laski selvästi

Rotundan ja pohjoissalin rajapinnassa olevaa kuilu laajennettiin ja seiniin
ja välipohjiin tehtiin uusia läpivientejä

pakkasen puolelle, saatiin kupolissa kosteuden tiivistymistä
lunetti-ikkunoiden ulkolasien sisäpintoihin. Työmaan päätyttyä
lunetti-ikkunoiden mahdollista kosteutta ei tarkasteltu johdonmukaisesti.

(Kappale perustuu haastattelukeskusteluun Niko Lipposen kanssa

huhtikuussa 2016.)

Kellarin näyttelyhuoneiston ikkunaa tammikuussa 2016 kovien
pakkasten aikaan, kun huoneilman kostutus oli käytössä. Pakkkasella kostutus säädettiin melkein nollaan ja kuivuminen alkoi
heti, totesi HY:n Tila- ja kiinteistökeskuksen projektipäällikkö
Jussi Tuomola.

Kuilussa kulkee ennenkaikkea ilmaa ja vettä.
Kuilun siistiksi koteloitu julkisivu.

Kuva: Jussi Tuomola
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Ote arkkitehdin leikkauksesta ARK 104-109, leikkaus 9-9. LPR-arkkitehdit Oy.

Ote LVI-suunnitelmasta G1_1071. Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
/ Niko Lipponen.
Ilmanvaihtokonehuoneiden mahduttaminen ullakoille edellytti tarkkaa suunnittelua. Vanhojen rakenteiden huomioimiseksi ullakkotiloista tehtiin 3D-malli, joka perustui keilaukseen ja vanhat rakenteet
olivat siis todenmukaisilla paikoillaan.
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Pohjoisullakon ilmanvaihtokonehuone toukokuussa 2016.

Eteläullakon ilmanvaihtokonehuone, vielä viimeistelyä vailla lokakuussa 2015.

Ote Järjestelmäkuvauksesta ; Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy / Niko Lipponen
Ilmanvaihtolaitteet
Rakennukseen on asennettu uudet koneelliset ilmanvaihtojärjestelmät. Koneet on asennettu ullakolle kahteen uuteen konehuoneiseen. Konehuoneisiin on asennettu neljä
ilmanvaihtokonetta, kaksi Engelin osaa ja kaksi Rotundaa varten. Kellarissa on lisäksi
kaksi ilmanvaihtokonetta, toinen sosiaalitiloja ja toinen näyttely- ja aulatiloja varten.
Rakennusta palvelevissa koteloiduissa tuloilmakoneissa on seuraavat toiminnot:
-tuloilman soudatus
-lämmöntalteenotto (roottori / levylämmönsiirrin)
-lämmitys
Lisäksi ullakolla olevissa koneissa on jäähdytys.
Rotundan keittiöllä, hisseillä, porrashuoneilla, WC:eillä ja alapohjan tuuletuksilla on
omat erillispoistot. Lisäksi ullakon tuuletus on järjestetty koneellisesti erillisellä raitisilmapuhaltimella.

Ilmanvaihtokojeet on mitoitettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ja
soveltuvin osin sisäilmaluokitus S2 mukaisilla ilmavirroilla huomioiden rakennuksen
rakennushistorialliset suojelutavoitteet.
Ulkoilma ilmavaihtokoneille otetaan Engelin osan pohjoissalin seinässä olevasta nykyisestä säleiköstä sekä eteläsalin katolle rakennetusta uudesta piipusta. Jäteilman
ulospuhallus on toteutettu pohjoissalin nykyisestä piipusta sekä eteläsalin katolle rakennetusta uudesta piipusta.
Uudet koneellisen ilmanvaihdon kanavat ovat standardin mukaisia, pääosin pyöreitä
kierresaumakanavia
Pääsisäänkäynnin yhteyteen on sijoitettu painike, josta saadaan pysäytettyä kaikki
rakennuksen yleisilmanvaihtokojeet.

Kellarin näyttelytiloja palvelemaan on asennettu vakioilmastointikone. Vakioilmastointikone on varustettu lämmityksellä, jäähdytyksellä ja kostutuksella.
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L Ä M M IT YS
Kirjastosalien ja Rotundan lämpötiloihin toivottiin parempaa
hallittavuutta. Kesäisin Rotundassa oli mitattu jopa 40 asteen
lämpötiloja, talven pakkaspäivinä päätysaleissa vaatimattomia
16 -17 asteen lämpötiloja. Kirjaston rakennuksen ja aineiston
kannalta talven matalahkot lämpötilat ovat suotuisia, koska
ilman suhteellinen kosteus pysyisi vielä kohtuullisena. Rakennuksen käytön kannalta oli kuitenkin välttämätöntä nostaa salien lämmitystehoa ja toisaalta edesauttaa Rotundan pysymistä
viileänä kesän paahteella.
Kirjastorakennuksen lämmitys tapahtuu vesikiertoisesti Porthaniassa sijaitsevan kaukolämmön jakokeskuksen kautta. 1930ja 1950-luvun vesikiertoisten pattereiden tehon laskennallinen
1950-luvun suojakotelot olivat itsenäisesti seisovia rakenteita. Radiaattoreiden lukumäärää on 1950-luvulla nostettu.

tarkastelu paljasti, että saleissa + 20 asteen lämpötilan ylläpitäminen kovilla pakkasilla edellytti lämmitystehon nostamista
yli 10%:lla. Kaikki vesikiertoiset patterit uusittiin, mutta niiden
dimensioita ei juurikaan voitu kasvattaa kokonaisuuden kärsimättä. Lämmitystehon nostamiseksi tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja uusien pattereiden sijoituspaikoiksi. Keskilehtereiden
ikkunoiden eteen sovitettiin pattereita, mutta paikka todettiin
sopimattomaksi sekä historiallisin että esteettisin perustein.
Uudet patteripaikat löytyivät lopulta päätysalien ylälehtereiden
ikkunasyvennyksistä (3 kpl / sali) sekä permantotasolla päätyportaiden alta (4 kpl / sali).
Lattiatasolla pattereiden päälle haluttiin aiemman ratkaisun
mukaisesti pöytätasot seisomakorkeudelle kirjojen selailua varten. Uudet patterit maalattiin tumman harmaaksi, lukutasojen
alle jääväksi ”varjon väriksi”. Suojakotelon kylkien reikäpeltiä
ei pidetty esteettisesti välttämättömänä, mutta pattereiden kor-

Keskilehterin ikkunan eteen sovitettiin uutta radiaattoria, mutta todettiin
sen olevan ilmeeltään turhan raskas.

kean pintalämpötilan (jopa + 70…75 astetta) takia suojapelti
todettiin tarpeelliseksi. Kussakin patterissa on patterikohtainen
termostaatti ja lämpötila-anturi. Pattereiden putkireiteissä pyrittiin pääsääntöisesti hyödyntämään aiempia reittiratkaisuja,
mutta kellarin tiiliholvin jouduttiin tekemään jonkin verran uusiakin lävistyksiä putkireittejä varten.
Myös Rotundassa vanhat, oletettavasti 1930-luvun patterit päädyttiin uusimaan vuotoriskien takia. Kesäkausien kuumuutta
vähentämään Rotundan lämmön eristystä parannettiin uusimalla ikkunoiden sisäpuoliset lasiruudut lämpölasielementeillä, alinta kerrosta lukuun ottamatta. Lisäksi Rotundan 1., 2. ja
ylimpään kerrokseen toteutettiin jäähdytyksellä varustetut puhallinkonvektorit.

Rotundasta poistettuja hiukan kaarevia radiaattoreita.
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Ylälehtereiden uudet radiaattorit edellyttivät pienet lävistykset lehterirakenteisiin.
Kellarin suuntaan pyrittiin hyödyntämään vanhoja läpivientejä, mutta joitain jouduttiin tekemään uudestaan.

Päätysaleissa radiaattoreiden suojakotelot ruuvattiin lattiaan kiinni, kupolisalissa kiinnitys
Lapinmarmorilaattoihin tehtiin kiviliimalla.
Puulattian läpivientien tammiset lukittuvat peitekaulukset löytyivät virolaiselta toimittajalta.
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TALOTEKNIIK AN VA ATI M A TIL A
Uusi talotekniikka vaati enemmän asennustiloja kuin aiempi,
joten sille oli löydettävä uusia sijoituksia. Vanhat pystykuilut
hyödynnettiin kokonaan. Eteläsalin ja Rotundan nurkassa oleva iso, jo aiemmin tekniikan käytössä ollut kuilu tyhjennettiin
kokonaan vanhoista kanavista ja täytettiin tarkkaan suunnitelluilla uusilla. Kuilun kapasiteetti käytettiin kokonaan, eikä
kuiluun enää mahtunut pysyviä huoltotasoja, joten huoltoluukkujen määrä ja koko harkittiin tarkoin. Rotundan ja pohjoissalin rajapinnassa olevaa pystynousujen kohtaa laajennettiin,
kanavakoot kasvoivat ja välipohjia jouduttiin purkamaan lisää.
Pohjoisullakon vanha ilmanvaihtokonehuone purettiin, eteläiseltä ullakolta purettiin pois vanhempia rakenteita. Molemmilta
puolilta jouduttiin lisäksi purkamaan pieniä alueita vesikattoa.
Pääsaleissa talotekniikalle ei juurikaan ollut tarjolla uutta tilaa.
Ilmanvaihto toteutettiin lähes kokonaan 1980-luvun kanaviston
sijainteja noudattaen. Sähköä ja automatiikkaa varten joudutUllakolta purettiin pois myös ilmeisesti 1935 patterijärjestelmään liittyvä paisuntasäiliön suojahuone, joka oli rakennettu rapatuista, 50 x 50 cm toja-levytyyppisistä
sementtipuukuitulevyistä.
Alla ullakko töiden käynnistyessä 7.1.2014.

288

tiin ratkaisemaan jonkin verran uusia reittejä, näistä merkittävin
ratkaisu oli aiemmin kuvaillut, päätysalien uusiin puulattioihin
upotetut reitit. Kaapelointia sijoitettiin kirjahyllyjen päälle ja
taakse aiempaa enemmän.
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PAISUNTASÄILIÖHUONE
PURETTU TIILIPIIPPU

Ote ullakon pohjasta Ola Hanssonin vaiheesta 1979. TILA

Pohjoisen lappeen puolelta sisäjiirissä purettiin vanhoja rakenteita ja kattorakenteita kunnostettiin.

Sama kohta 14.4.2014, kun kupolislain tynnyriholvin eteläpääty on tiivistetty ja mm.
paisuntsäiliön suojahuone on purettu.
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TALOTEKNIIKK AKUILU
Rotundan ja vanhan päärakennuksen rajapinnassa oleva, kupolisalin ja eteläsalin ”kainaloon” jäävä, Engelin kirjastossa
porrashuoneena ollut pystysuuntainen tila on ilmeisesti ollut
jokseenkin vailla käyttöä Rotundan rakentamisesta alkaen. Viimeistään Ola Hanssonin 1970 - 1980-luvun muutosvaiheesta
lähtien tilaa on käytetty talotekniikan väylänä ja alkuperäiset
porrasrakenteet on purettu. Vastaavanlainen porrashuone sijaitsi alun perin myös kupolisalin pohjoispäässä, mutta se muokattiin osaksi hissiporrashuonetta 1950-luvulla.
2015 peruskorjauksessa vanhasta eteläisestä porrashuoneesta
tehtiin talotekniikan tärkein pystyreitti. Rakenteellisia muokkauksia läpivientien ja uusien reittien toteuttamiseksi tehtiin
kellarissa, mutta erityisesti ullakolla.
Kellarissa tilojen RK146 ja RK121 välinen uudempi (1980-l?)
väliseinä purettiin, molempien tilojen perusladelmaa tuettiin
betonivaluin ja vanhan oviaukon tiiliholvia purettiin hiukan kanavien sovittamiseksi. Tilojen välille muurattiin uusi seinä.
KUILUN ALAOSA
Tekniikkakuilu täyttyi vähitellen. Pystyvedot tehtiin varhaisessa vaiheessa, kun kuilun päät olivat vielä käytettävissä. Kuilun alaosa, tilan RK121 ja RK 146 välinen vanha
väliseinä purettiin ja vanhoja holvia jouduttiin hiukan muotoilemaan.
Alla vanhan väliseinän alaosa jäljellä - lopulta vanha väliseinä päädyttiin purkamaan
kokonaan ja muuraamaan alapohjan syventämisen jälkeen uudestaan.

TIlojen RK146 ja RK121 alapohjan kalliota syvennettiin ja perustusladelmia tuettiin
betonilamellirakenteella.
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Kalkkikiven kellastunut sävy kostuneilla alueilla voi viitata raudan läsnäoloon.

KUILUN YLÄOSA
Kuilun yläpäästä purettiin pois vanha, puolen kiven holvi, pieni alue muuria ja savupiipun yläosa (näkyy yläkuvan vasemmassa laidassa).
Vanhojen kattotuolien rakenteita muokattiin vähäisessä määrin kuilun ja ilmanvaihtokonehuoneen kohdalla. Kuvassa kuilun kohdalla oleva kattotuoli, jonka kannatus
siirrettiin uusille rakenteille.

Rotundan eteläisen sisänurkan yläpuolinen tynnyriholvaus (1906), kuvan etualalla
kuilun purettu holvaus (oletett. 1840). Alla Rotundan ullakon vanhojen, purettujen
IV-kanavien läpiviennit. Samoja reitteja käytettiin nyt uusienkanavien läpivienneissä.
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ETELÄINEN TEKNIIKKAKUILU, RK146

Agricolasali

RK139
RK146
RK121
Näyttelytilat

Kuilun huolto-ovi on puhkaistu Rotundan porrashuoneen lepotasolle. Alinna näkyy
vanhempi tiilikaaripalkki, oven alaosan kohdalla uudempi (1906) kevennyskaari.

LOPPUDOKUM
kaupunginosa/kylä

kortteli/tila

2 KLUUVI

28

rakennustoimenpide

PERUSKORJAUS

KANSALLISKIRJASTO
PERUSKORJAUS
UNIONINKATU 36

RK121

00014 HELSINGIN YLIOPISTO

oy
LPR -arkkitehdit
yhteyshenkilö

KUPOLISALI

RK121

ROTUNDA

Kaksoisholvikaari on oletettavasti alkuperäistä 1840-l rakennetta, siistimpi kevennyskaari liittyy Rotundan rakentamiseeen noin 1906. Kuilun
huolto-oven puhkaisemisessa kyseinen kaari katkaistiin.

RK146
LÄNSI = kohti
Rotundan
porrasta

Pohjoiseinälllä näkyy eri ikäisiä tiilirakenteita ja niiden teknniikkareittejä varten tehtyjä lävistyksiä.
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Kauppiaskatu 5 A
20100 Turku

Pauno Narjus

POHJOINEN

Alkuperäisen porrashuoneen välipohjien holvauksista on jäljellä seinäpintojen rappauksissa näkyvät, holvinkantojen jäljet.

KUPOLISALI

RK121

Tekniikkakuilu on alun perin ollut kupolisalin ja pihan puolen huoneiden välinen
porrashuone, joka on muurattu umpeen 1906, kun Rotunda valmistui. Ylemmillä
tasoilla salin puoleinen aukko on muurattu kokonaan umpeen salin puolelta, kuilun
puolella aukon kaareva osa on jostain syystä jätetty avoimeksi, muuraus on samanaikaista kuin lattiatason salin puoleinen muuraus..

Kupolisalin lattiatasolla oviaukko vanhaan porrashuoneeseen näkyy vielä 1900-luvun alkupuolen dokumentointipiirustuksessa. Tilan käyttöä ei tunneta. Viimeistään
1950-luvulla myös tämä aukko on muurattu umpeen.

ROTUNDA

ROTUNDA

RK121

Porrashuonekäytön aikaisia maalipintoja, oletettavasti 1880-luvulta.

RK146
ETELÄ = kohti
eteläsalia

ITÄ = kohti Kupolislaia

Pohjakuvana ote tekniikkakuilun dokumentointipiirustuksesta
20.3.2014 LPR / Hannu Tenho, korostukset Okulus / KW.
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Ullakolla vanhoja tiilirakenteita purettiin enemmän. Vanhan
porraskuilun yläpohjan holvi, pieni alue tiilimuuria ja katon
sisätaitteessa olleet piiput purettiin vesikaton yläpuolelta ja ullakkotilasta. Toinen piipuista oli 6-horminen tiilipiippu, jossa
osasta hormeista oli jälkiä tulihormikäytöstä – oletettavasti siis
ainakin osittain alkuperäinen rakenne. Pienempi oli ilmanvaihdon 3-horminen piippu. Ilmanvaihtokonehuoneen länsipäästä
ja uusien ilmanvaihtopiippujen kohdalta purettiin myös vähäinen määrä puista kattorakennetta katon sisätaitteen alueelta.
Vesikatolla kuiluun liittyvä ilmanvaihdon kanavisto näkyy kahtena uutena piippuna: ilmanvaihdon uusi sisäänottosäleikkö
sijoitettiin Rotundan muuria vasten, poistoilmakanavien ulospuhallus taas sijaitsee vanhojen purettujen piippujen kohdalla.

6-horminen vanha tiilipiippu purettiin.
Rotundan ja päärakennuksen liitokseen jäävä alue, jossa sisätaitteen alueella tehtiin rakenteellisia muutoksia eteläisen ilmanvaihtokonehuoneen ja tekniikkakuilun
kanavien ja piippujen sovittamiseksi.
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Ote AR 104-103, leikkaus 3-3. Eteläisen ilmanvaihtokoneen länsipäätä varten jouduttiin kupolisalin yläpuolista länsiseinää purkamaan pieni alue.
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02-2777155
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pauno.narjus@ark-lpr.fi
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UUSI
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ULLAKON VANHOJA RAKENTEITA
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Eteläinen ilmanvaihtokonehuone muotoutuu.
Uusi ilmanvaihdon poistopiippu tehtiin puurakenteisena.
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RK146 tekniikkatila lähes valmiina.
Alla vesikaton uudet piiput, kuvan oikeassa laidassa uusi poisto, sen vasemmalla puolella näkyy raitisilman sisäänottosäleikkö.

Kuilun RK121 uusia asennuksia, joiden välistä pilkistävät vanhat, kupolisalin porrashuoneen umpeenmuuratut oviaukot.
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TYÖOHJEITA:
Katteen alustana on pääosin vanha ruodelaudoitus. Alusta puhdistetaan harjaamalla ja
tarpeettomat naulat, vanhat klammerit tms. poistetaan ja vanhojen ruodelautojen naulausta lisätään
1 rst ruuvi/ruode ennen uuden pellin asennusta. Ruodelaudoitusta uusitaan lähinnä ainoastaan
lahovaurioituneilta osin ja sekä räystäillä. Jiirit, harja, ylösnostokohdat ja piipunjuuret täydennetään
korjattavilla kohdilla tarvittaessa umpilaudoitukseksi mitoiltaan vanhan paksuisilla tai muualta
puretuilla laudoilla. Pääperiaatteena on, että umpilaudoituksen on ulotuttava vähintään 0,5 m:n
etäisyydelle läpiviennistä tms. liitoskohdasta.

RÄYSTÄSRAKENTEIDEN YKSITYISKOHDAT, PERIAATEPIIRUSTUS
1:5

Rst-latasta 3...4x40 taivutetut kiinnikeet k600 lämmityskaapeleiden kiinnitystä
varten, kiinnitys rst-ruuveilla 5x40, porareikiin pursotetaan tiivistysmassaa
ennen ruuvin asennusta. Rts-latassa reiät lämmityskaapeleiden nippusiteillä tehtävää kiinnitystä varten.

Tuuletusväli / vesivanerikaista b=250 mm
VK1

Vesivaneri 15 mm
Ruuvien kohdilla pellin ja puun välissä tiivistyksenä
Värnamo Skarvband-butyylikuminauhan palanen

Kiinnitysliuskat k400, kiinnitetään kourupuuhun
Kestopuu 125x125 halkaistu kulmittain,
kiinnitys rst-ruuveilla vanerilevyyn

Röystäspelti ulotetaan yhtenäisenä padotuskorkeuden
yläpuolelle (lappeen suunnassa vähintään 300 mm),
kaikki jatkokset ja levennykset tehdään tiivistysaineella
käsiteltyinä kaksinkertaisina hakasaumoina

>150
>150

Padotuskorkeus
Klöber Permo sec SK aluskate (paksuus noin 8 mm),
aluskate toimii vettä johtavana kerroksena, erottaa EPDMkumikatteen ja pellin toisistaan

Räystäspellin yläreuna

Karkeapintainen EPDM-kumikate (Värnamo EPDM 1,2 mm),
saumat limitetään vähintään 100 mm ja tiivistetään
vesitiiviiksi Värnamo Skarvband-butyylinauhalla

Vanhojen ruodelautojen kiinnityksen
varmistus tarvittaessa rst-ruuveilla

Aluskatteet ulotetaan tippanokaksi

Vanhan ruodelaudan reunaa höylätään tarvittaessa siten,
että saumakohdalle ei jää tasoeroa

50

Lämmityskaapeleiden kiinnikkeet muotoillaan
siten, että kourun pohjalle jää avoin vesiuoma

Tehdasmaalatusta reikäpellistä (t=1...2 mm) taivutettu
tuuletusprofiili, reikäkoko 3...5 mm ja reikäala vähintään 20 %,
kiinnitys ruuveilla kattokannattajiin taustan rakenteisiin. Huom!
pellitys on asennettava ja muotoiltava siten, että se ei ohjaa
vettä rappauspintoja kohti

Vanerikaist b=250
60

Kiilat b=50

Väriltään musta liukuestekuvioitu filmipintainen vaneri 18 mm,
esim. WISA Hexa-Grip, leveys noin 1200 mm. Levyjen jatkokset
korokelaudan kohdalla ja kiinnitys rst-ruuveilla. HUOM! Kohdissa,
joissa ruodelaudoitusta puretaan muiden syiden takia
laajemmalti, ulotetaan myös vanerilevy- ja sen alapuolinen
aluspellitys kourupellin ja varsinaisen rivipellin välisen
hakasauman yläpuolelle
50x100 tukipuut vanhojen kattokannattajien väleissä korokelautojen
kiinnitystä varten, ruuvikiinnitys rst-ruuveilla. Harkinnan mukaan
tukipuina voidaan hyödyntää myös vanhoja purettuja ruodelautoja.

Rappauskorjauksen oikaisu

Ennen peltikatteen asennusta sen aluskatteeksi asennetaan 1,2 mm paksu karkeapintainen Värnamo
EPDM-kumikermi (Trelleborg tai Oy Deltahansa Ab). Kumikermin jatkokset ja levennykset tehdään
tiivissaumatyönä käyttäen tiivistyksessä itseliimautuvaa 60 mm leveää Värnamo
Skarvband-butyylitiivistysnauhaa. Vaihtoehtoisesti tiivistyksessä voidaan käyttää myös 50 mm leveää
Henkel Terostat-81 butyylikuminauhaa. Liimauksen onnistuminen varmistetaan puristamalla liimattuja
kermejä butyylinauhan kohdalta esim. pienellä maalaustelalla. Kumikermin päälle asennettaan lisäksi
vesihöyryä läpäise aluskate (esim. Klöber Permo sec SK), joka ulotetaan räystäälle asti. Aluskatteen
tarkoituksena on toimia varavedeneristeenä ja räystäsalueilla lisäksi erotuskerroksena pellin ja
kumikermin välillä estäen veden kerääntymistä ja samalla korroosiota. Aluskatteen jatkokset
limitetään siinä olevan limityskaistan verran ja liitos tiivistetään aluskatteessa valmiiksi olevalla
butyylikumikaistalla. Yläreunastaan aluskate kiinnitetään huopanauloilla, jotka toimivat lähinnä
työnaikaisen kiinnityksenä.
Teräslevykate tehdään sileästä kuumasinkitystä, 0,6 mm paksusta, konesaumaukseen soveltuvasta
teräslevystä, joka täyttää tuotestandardin SFS-EN 10327 vaatimukset. Peltilaatuna käytetään peltiä
Dx52D+Z tai pehmeämpää ns. peltisepänlaatua (esim. Ruukki Dx56 tai Janla Oy:n PLX). Levyn
molemminpuolisen sinkkikerroksen nimellispaksuuden tulee olla yhteensä vähintään 350 g/m².
Saumat harjalta räystäälle ovat kaksinkertaisia pystysaumoja RT 85-10862 kuvan 9 mukaisia
konesaumoja. Räystään suuntaiset saumat ovat kaksinkertaisia hakasaumoja RT 85-10862 kuvan 11
mukaan. Hakasauman ja pystysauman liitoskohdassa leikkausta ei saa tehdä siten, että saumatiivistys
heikkenee. Osa saumoihin menevästä levystä leikataan pois, jotta saumasta ei tule liian paksua.
Kaikissa saumoissa käytetään saumatiivistystä. Tiivistysaineena käytetään butyylikumipohjaista
kittipistoolilla levitettävää Abratex M82 saumatiivistettä (Oy Lindab Ab). Tiivistysainetta on levitettävä
niin runsaasti, että osa tiivistysaineesta pursuaa ulos saumaamisen yhteydessä. Pysty- ja
hakasaumojen risteyskohtia tehtäessä tiivistysainetta pursotetaan useassa eri vaiheessa siten, että eri
taitosten kaikki piiloon jäävät pinnat on käsitelty tiivistysaineella.

3.9

Vesikatot

Pystysaumojen kiinnikkeinä käytetään tehdasvalmisteisia rst-pellistä (A2) valmistettuja M45 kiinteitä
kiinnikkeitä (SFS Intec Oy), jotka kiinnitetään SPT-S-4,3x45 rst-ruuveilla (SFS Intec Oy). Vaihtoehtoisesti
on mahdollista käyttää myös vastaavia Bjarnes-kiinnikkeitä (Bjarnes System AB). Kohdissa, joissa
tehdasvalmisteisen kiinnikkeen käyttäminen ei ole mahdollista sen mittojen tai muodon takia,
käytetään pellistä leikattuja kiinnitysliuskoja. Kiinnitysliuskat tehdään samanlaatuisesta pellistä kuin itse
kate. Niiden leveys on kattoon kiinnitettävältä osaltaan vähintään 25 mm ja niiden kiinnitykseen
käytetään kuumasinkittyjä IWF-T-5,0x45 ruuveja tai SPT-S-4,3x45 rst-ruuveja (SFS Intec Oy). Kiinnikkeitä
tulee olla kattolappeiden keskialueella vähintään 450 mm:n välein ja pellin räystään puoleisilla osilla
1,5 m:n matkalla vähintään 300 mm:n välein. Nurkka-alueilla kiinnitysväli on enintään 250 mm. Edellä
mainitut kaikki kiinnitysliuskat ovat kiinteitä liuskoja.

Kirjastorakennuksen kaikki vesikatot uusittiin tai kunnostettiin,
lukuun ottamatta Rotundan lasikatteen aluetta, joka todettiin
Tuuletusviemärien juuret, antenniputkien juuret, alipainetuulettimet, kaapeliläpiviennit ym. oheisten
rakenneyksityiskohtapiirustusten mukaan. Uusien kattoluukkujen pellitys ja rakenne RT 85-10862 kuvan
54 mukaan. Syöksytorvet ja suppilot uusitaan mitoiltaan ja malliltaan vanhaa vastaavina.
Katolle asennetaan katon huoltoon liittyvät varusteet. Kattosillat ja -tikkaat tehdään RT 85-10708
mukaan. Malli esim. Lindab NBR. Uusien kattosiltojen ja -tikkaiden, talotikkaiden ja muiden
kattovarusteiden sekä niiden kiinnikkeiden kaikki teräsosat ovat pulveripolttomaalatut (väri
arkkitehdin ohjeiden mukaan). Kattosiltojen ja -tikkaiden sijainnit on esitetty arkkitehdin
kattopiirustuksessa.Kattosiltojen ja tikkaiden kiinnitys katteen pystysaumoihin Lindab FST
konesaumakiinnikkeellä. Katteeseen ei saa tehdä yhtään katteen lävistävää kiinnitystä. Kattosiltaan
kytketään jatkuva turvakisko ja kaikki turvakiskon osat varustetaan omalla liukulaitteella (rst).

varsin hyväkuntoiseksi, ja LPR:n edellisen vaiheen aikana kunKaikki räystäskourut ja syöksytorvet varustetaan sähkölämmityskaapeleilla. Kaapelin tyyppi, mitoitus ja
ohjausjärjestelmä sähkösuunnittelijan ohjeiden mukaan (kourujen ja syöksytorvien lämmityksen ohjaus
erikseen). Katteen läpäiseviä ruuvi- tms. kiinnikkeitä ei saa käyttää missään kohdin. Suppiloissa kaapeli
asennettaan siten, että kaapeli kiertää vähintään 2 kierrosta suppilon reunoilla.

nostetuksi.

Tiivistysnauha rikäpelin alla

Kate maalataan uusituilta osin ruosteenestopohjamalilla ja alkydisideaineisella peltikattomaalilla.

Alus- / tuulenohjainpelti. Pellin jatkokset
tiivistysmassalla tiivistettyjä limiliitoksia. Pellin etureuna
taivutetaan tippanokaksi reikäpellin päälle. Pellin alapinta
maalataan väriltään ruskeaksi (sävy vanhojen
ruodelautojen mukaan) ennen sen asennusta.

Huom! Räystäältä purettavat vanhat ruodelaudat
hyödynnetään käyttökelpoisilta osin muiden kohtien
lahovaurioiden korjauksissa ja paikkauksissa.

Päärakennuksen peruskaton pellitetty alue uusittiin, aluslaudoituksen kunto tarkistettiin. Räystäille tehtiin uusi tuulettuva
1:2

detaljointi, jotta ullakon lämpötila talvikaudella pysyisi viileämpänä ja jääpaanteiden syntyminen räystäille vähenisi. Kirjaston

50

katolta on kautta vuosikymmenien päätynyt valuvesiä suurien
salien päätyihin, etenkin Rotundan puolen sisäjiireistä. Uusi
60

Ote räystään rakenneratkaisusta
F421, Ideastructura Oy.

A

Räystään nokka päivitetty mallikatselmuksessa sovitusti

nve

14.4.2014
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UNIONINKATU 36
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

IdeaStructura
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IdeaStructura Oy
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Suunnitteluala

Työnumero

RAK

1037

Piirustuksen numero

Tiedosto

Rak. osa

A
sikattoon liittyenF421
myös Unioninkadun
puoleiset kolme kattoikPäiväys

Suunnittelija

6.5.2013

Pentti Aho, RI

Piirtäjä

Tarkastaja

JH/MK

Muutos

F421.dwg

kunaa kunnostettiin.
Myös kupolin vanha, sinkkipeltinen katto uusittiin kumialuskatteisella peltikatteella. Tuulettumisen varmistamiseksi kupolin
kattoon toteutettiin vastaava ”salaojituskerros” kuin peruskattopinnalle. Vanha puinen alusrakenne oli pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, mutta peltikattoa purettaessa oli havaittavissa
vähäistä kosteutta katon alaosissa, räystään läheisyydessä. Porrastetulla alueella uuden tuulettuvan rakenteen alle tehtiin uusi
laudan vahvuinen alusrakenne. Kupolin peltikaton maalaus sovittiin tehtäväksi vasta vuonna 2017.

Rakennesuunnittelija Veikko Nupponen, valvoja Timo Mustonen, vastaava mestari
Matti Huotarinen sekä Museoviraston arkkitehti Pekka Lehtinen pohtimassa räystäsrakenteen paremman tuulettumisen ratkaisuja.
Räystään uudessa rakenteessa pelti ulottuu muutaman sentin aiempaa pidemmälle
rapatun profiilin yli. Räystäsalueen rakenne toteutettiin vesivanerista, muutoin katon aluslaudoitus on suurelta osalta edelleen vanhaa lankkus.
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Uusi kattopellitys noudattaa vanhan rakennuksen muotoa. Eteläsjulkisivun vanha
pullistuminen näkyy myhös uuden peltikaton kaareutuvana profiilina.

Restaurointi ja peruskorjaus 2013-2015 / 3.9 Vesikatot

Eteläisimmän kattoikkunan vanha rakenne purkutyön alla.

Keskimmäisen kattoikkunan puurakenteet uusittiin suurelta osin.

Työmaan paloturvallisuus oli yksi työtapoja ohjannut muuttuja. Perinteisen moottorisahan sijaan käytettiin sähköistä ketjusahaa.
Eteläisin kattoikkuna oli rakenteiltaan paremmassa kunnossa, ja vanha puurakenne
säilyi pääsääntöisesti.

Kattoikkunoiden kauluspellitys koottiin ensin rengasmaiseksi aihioksi.
Keskimmäisen kattoikkunan uudet rakenteet; kolmiomaiset lämpölasielementit
puuttuvat vielä.

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy

301

KUPOLIN VESIKAT TO

Kaikki vanha pellitys purettiin pois kupolista. Kattopinta oli 1880-luvun sinkittyä peltiä, seinäpellit 1990-luvulta.

Vanha ukkosenjohdatin uusittiin.

Vanhoista pelleistä säästettiin peltifragmentit, jotka sijoitettiin kupolin ullakolle.

Kupolin räystäsrakennetta korotettiin uudella lautarakenteella vanhan puurakenteen tuulettumisen varmistamiseksi.
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Myös kupolin kumisen aluskatteen päälle levitettiin kosteuden siirtymisen salliva
harva kuitumatto, Klöber Permo sec SK.

Räystäsrakenteen kasvattamisesta huolimatta kupolin muoto ja näkyvät detaljit pyrittiin säilyttämään aiemman mallin mukaisin.

Sekä kupoli että koko peltikatto jätettiin vaille maalauskäsittelyä vuodeksi
tai kahdeksi.
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ROTUNDAN VESIKAT TO
Rotundan kate koostuu kolmesta alueesta: lasikate, sitä kiertävä
lähes tasakattoinen kattohuovan alue sekä räystästä kiertävä noin
metrin levyinen pellitetty kaista. Lasikatteen alue kunnostettiin
LPR:n vuosituhannen vaihteen töiden yhteydessä ja siihen ei nyt
koskettu lainkaan. Tasakattoisen bitumihuovan päällä oli vähäinen määrä karkeaa soraa. Tutkimuksissa kävi ilmi, että kattohuopaa on lisätty useamman kerran vanhojen päälle ja paksuimmillaan huopakerrokset olivat usean sentin paksuisia. Epätasainen
ja epäluotettava kerrostunut huopa päätettiin uusia. Peltikaista
ja syöksytorvet olivat kuparia, oletettavasti peräisin 1950-luvun
kunnostuksesta. Räystäspelti todettiin myös kunnostuskypsäksi.
Tasokoordinaatisto:
Korkeusjärjestelmä: N2000

Räystään rakennetta muutettiin siten, että pellin kiinnityspintana
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räiset syöksyt ovat lävistäneet Rotundan julkisivun leveän vaaKattopiirustus ARK 103-582 osa 2, LPR-arkkitehdit Oy.

kalistan, ja vanhat, julkisivupinnan sisään jäävät rakenteet olivat
osittain jäljellä. Tasakaton alueen ullakon tuuletuksen parantamiseksi myös Rotundan räystäästä tehtiin tuulettuva. Räystään
materiaaliksi valittiin sinkitty teräspelti. Vanhat kupariset syöksytorvet kunnostettiin julkisivutöiden yhteydessä.
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Oletettavasti 1950-luvulta peräisin oleva kuparinen räystäsreuna.

Suurimaljaiset kupariset syöksytorvet saivat jäädä.

Bitumihuopapintainen alue ennen peruskorjausta, sorastus oli epämääräinen ja se oli suurelta osalta vaeltanut reuna-alueille.

Lasikatteen pintarakenteet olivat peräisin LPR:n edellisestä korjausvaiheesta, noin 15 vuoden takaa.
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Puretun kuparin alta löytyi jäänteitä varhaisemmasta, mahdollisesti alkuperäisestä, sinkitystä rautapellistä. Varhaisinta tasakattoalueen pintamateriaalia, Rakentaja-lehden aikalaisartikkelin (nro X / 1907) mukaan ”tervattu pahvi, jonka päällä
puusementtimassalla voideltu paperikerros”, ei ollut havaittavissa.

Bitumihuopakerroksia irrotettiin paloittelemalla. Kuvassa kirveen kohdalla
kuparikatteen aikaista aluslautaa.

Kuparikatteen ja lautakerroksen alta palajstui alkuperäisen räystäsrakenteen
kiinnityspuiden painaumat betonvalun (vanha betoni) pinnassa.

Paksujen kerrosten paloittelua.

1950-luvun räystäsrakenteen kerrokset: aluslaudoitus, kuparinen aluspelti,
jalkarännin pelti ja peltien päälle liimattu kattohuopa.
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ROTUNDAN VESIKAT TO
Solulasi 50 mm

Rotundan räystäs, uusi rakenne 1:5

2 x kermi BTL2
Ikkunan alaliittymää
ei avata

Kermit limittäin
kuparin päälle
100 +100

Kattopellityksen ylösnosto Rotundan
lasikaton liittymässä 1:5

Rotundan kattoikkuna holkka,
uusi rakenne 1:5

0
10

Höyrynsulkukermi 1 x BTL2

0
10

Pellitys uusitaan vanhan
mallin mukaan

Kuparipelti t=0,7 mm

Mekaaninen kiinnitys
k300
Rakenne tarkennetaan
purkutyön jälkeen
Laastitus kermipohjaksi

Pellitys uusitaan
vanhan mallin mukaan

Pinnan puhdistus

Pelti
Kuparinen pohjapelti t=0,7 mm
räystäältä tulvaraja ylitse
Kermialustan kunnostus
Vesivaneri 15
Reikäpelti
t=0,6 mm

~170/10

Pohjakermi räystäälle saakka

00

Uusi alakattopellitys
aluskatteineen

100

Vanhat kermit puretaan pois

Rotundan räystäs, vanha rakenne 1:5

Rotundan lasikaton/peltikaton liittymän
vanha rakenneperiaate 1:5

~1:10

~55

Rotundan kattoikkuna holkka
vanha rakenne, arvio 1:5

~50

Kattoikkunan vesipelti

Vanha pintarakenne
puretaan
Rakenne epäselvä

Pelti
Vaneri + kermi

Ilmeisesti
2000-luvun
työ

Z-listat / pelti

Peltikatteen ylösnosto
(1990-luvun katto)

~170/10

~70

Z-orsi
Pelti

Pelti puretaan

00

Tunn Lukum

Vanhat eristyskermit
puretaan

Muutos

Kaupunginosa / Kylä

Kortteli / Tila

2

28

Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten numero

330
Rakennustoimenpide

KORJAUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite

KANSALLISKIRJASTON
PERUSKORJAUS
UNIONINKATU 36
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

IdeaStru ctura

www .i de a st r uc tu r a.co m
Päiväys

Pentti Aho
Tarkastaja

JMa

Rotundan räystäsrakenne RAK F422, Ideastructura Oy.

Rakennesuunnittelija Pentti aho ja peltikatot urakoineen Knoobus Oy:n vastaava peltimies tarkastelevat uuden räystäsrakenteen mallia.
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Suunnittelija

4.8.2014
Piirtäjä

Id

Ku
00

Vanhan, seinän sisäisen syöksytorven kohta, uuden räystään alapintaan tuli
pienireikäinen teräslevy.

Bitumihuovan liittyminen lasikattorakenteeseen uusittiin myös.

Pellityksen alapuolista alushuopaa kiinnitetään.

Valmistuvaa räystäsrakennetta, jalkakouru työn alla.

Valmis kattomaailma syksyisen viileän yön jäljiltä.
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3.10 Kupolin julkisivut
Kupolin julkisivut ovat alun perin olleet rapattuja, mutta rappaus on suojattu pellillä mahdollisesti jo vuodesta 1848. Ymmärrettävästi 1840-luvun heikot lämmitysjärjestelmät eivät
ole kyenneet pitämään kupolin muurattua rakennetta talvikaudella riittävän lämpimänä, joten kostean, kylmän ja säälle
alttiin rakenteen rappaus on ollut todella kovalla rasituksella.
Rakennesuunnittelija Pentti Ahon aloitteesta käynnistyi ajatus kupolin saattamisesta uudelleen rapattuun asuun. Peltien
koepurku paljasti, että vanhat rappausdetaljit olivat säilyneet
varsin hyvin ja rappaus oli siis mahdollista toteuttaa uudestaan
luotettavan malli mukaan. Ideastructuran DI Jukka Huttunen
selvitti kupolin rakennusfysikaalista toimintaa ja totesi lausunnossaan (Kupolin massiivitiiliseinän kosteustekninen käyttäytyminen 6.6.2014)
Kupoli kesällä 2012, keskustelua kupolin katon sävystä. Kupolin seinien pellitys
on vuodelta 1995.
Purettujen peltien alta löytyi oletettavasti alkuperäinen rappaus maaleineen.

seuraavasti: ”Massiivisen ja samalla suuren kosteuskapasiteetin
omaavan tiilirakenteisen ulkoseinän tapauksessa rakennuksen
sisäpuolisilla kosteusolosuhteilla ei ole juurikaan vaikutusta
rakenteen kosteustekniseen käyttäytymiseen vaan lähes kaikki
kosteusrasitus on peräisin viistosaderasituksesta. ... Tavallaan
”sadetakkina” toimineen pellityksen poistumisen myötä rakenteen vikasietoisuuden voidaan kuitenkin katsoa ainakin osittain
hieman heikentyvän. Korjaustöissä ja niissä käytettävien materiaalien valinnassa on tämän kompensoimiseksi syytä kiinnittää
erityistä huomioita julkisivussa käytettävien rappauslaastien
säänkestävyyteen sekä valumavesien hallinnan kannalta kriittisiin pellityksiin ja muihin yksityiskohtiin. Käytännössä modernit,
vedenimukykyä vähentäviä ja muita ominaisuuksia parantavia
lisäaineita sisältävät kalkkisementtilaastit ovat osoittautuneet
kestävämmiksi runsaasti säärasitetuilla julkisivupinnoilla verrattuna esimerkiksi puhtaisiin kalkkilaasteihin. Käytettävistä materiaaleista riippumatta jatkossa on joka tapauksessa kiinnitettävä
erityistä huomioita kupolin julkisivupintojen säännölliseen tarkastukseen sekä ajoissa tehtäviin paikkarappauskorjauksiin, jotta
myös sisäpintojen vauriot onnistutaan välttämään.”
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Ikkunoiden kehyslistojen profilointi oli monin paikoin säilynyt terävänä.
Pellitys on pyrkinyt noudattamaan rapattuja piirteitä. Paikoin pellin takana oli aiempia rappauspaikkauksia.

Kupolin tyvessä oli pellitystä varten tehty karkea koolaus.
Rappauksen tartunta varmistettiin mekaanisella kiinnityksellä: rappausverkko 19 x 19 mm.

Peruspinta rapattiin lopulliseen korkoon saakka ja vetokelkan ohjurilauta ja sablonin profiili
valmistettiin ennenkuin ylälistan vanhat rappaukset pudotettiin. Näin voitiin uuden listan
korko ja ulkonema asettaa vanhan listan mukaiseksi.

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy

309

Uusi rappaus tehtiin rappausverkon varaan valkosementillä
vahvistetulla Hyvinkään Betonin märkäkalkkilaastilla alla olevan taulukon mukaisesti. Täyttö- ja pintalaastiin lisättiin tehtaalla lisäksi 3 mm:n muovisia mikrokuituja 0,8 kg/m3. Suunnitelmien mukaan ikkunakehyslistoissa tuli käyttää suurempaa
sementtilisäystä, koska ikkunakehyksiä ei pellitetty.

Kupolin julkisivut maalattiin Keim Purkristalat - täysmineraalisella silikaattimaalilla. Urakoitsija Liehunen Oy vastasi sävyjen
sekoittamisesta pääjulkisivujen mukaisiksi.

Ikkunakehyslistojen profiili on kahteen suuntaan kaareva, eikä säännöllisen puoliympyrän muotoinen, joten tavanomaisen yhden pisteen harppimainen luotta ei
toiminut. Kehysten alapinta rapattiin tukevasti kaarevien muottilautojen avulla ja
sen jälkeen lista vedettiin ”vapaalla” kädellä, siten että sablonin alareuna tukeutui
valmiiseen alapintaan.
Osassa ikkunakehyksiä tiilimuuraus ei muodostanut listalle tartuntarakennetta, joten tartunta tehtiin rst-kiinnikkein.
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Yllä kehyslistat ovat valmiit, sileiden pintojen pintahierto käynnissä.
Keim Purkistallat muodostaa jonkin verran kalkkimaalia tasaisemman pinnan, mutta kestää säärasitusta kalkkimaali paremmin.

Kupolin tyviosan vanha rappaus kunnostettiin. Pystypaikkaukset kertovat vanhan
pellityksen kiinnittämiseen käytetyistä laudoista, jotka tässä yhteydessä myös poistettiin.
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3.11 Rotundan julkisivu
urakoitsija: Liehunen Oy / Hannu ja Matti Liehunen
Rotundan julkisivu poikkeaa Engelin päärakennuksen julkisivusta monin tavoin. Gustaf Nuströmin suunnittelema, 1906
valmistunut Rotunda edustaa oman aikansa uutta arkkitehtuuria, vaikkakin Engelin klassismiin hienovireisesti sovitettua
ja materiaaleiltaan kokeilevaa rakentamista. Julkisivun rakenteiden ja arkkitehtonisen taustan ymmärtämiseksi ja kunnostuksen tavoitteiden määrittämiseksi Rotundan julkisivusta laadittiin laaja-alainen kuntokartoitus keväällä 2014.
Rotundan julkisivututkimus 2014)

(Okulus Oy:

Raportissa todettiin yhteenvetona

seuraavaa:
”Rotundan rapattu julkisivu on luonteeltaan hyvin pienipiirteinen ja alkuperäisissä laastinkäsittelytavoissa on varsin suurta
variaatiota. Laastimassoissa olevat suuret koostumus- ja kovuusvaihtelut edellyttävät eri työtapojen tunnistamisen ja oikeiden
kunnostusmenetelmien valinnan. Rapatut peruspinnat ovat
suurelta osin hyvässä kunnossa eivätkä vaadi laajaa uusintaa tai
korjausta. Toisaalta pieniä paikkakorjauspisteitä on runsaasti,
näissä haasteena on uuden roiskerappauksen struktuurin saaminen vanhaa vastaavaksi. Julkisivun suurimmat tekniset haasteet
liittyvät julkisivun erilaisiin teräsosiin, jotka ruostuessaan aiheuttavat ongelmia. Näistä peruslähtökohdista johtuen Rotundan
julkisivujen kunnostaminen vaatii varsin laajan paletin erilaisia
ratkaisumalleja ja toimintatapoja. Yhdistävänä periaatteena tulee kuitenkin pitää seuraavia:
1. Kaiken alkuperäisen kunnokkaan materiaalin säilyttäminen;
Rotundan kelta-valkoinen asu ja päärakennuksen uusi vaaleampi väriasu. 2013

erityisesti kaikki alkuperäinen roiskerappaus.
2. Rappauspintojen kalkkaaminen: vähintään roiskerapatut peruspinnat, jotka tällä hetkellä ovat kalkkimaalia.
3. Betonikoristeiden maalaus olemassa olevien, kiinteiden kerrostumien päälle, jotta koristeita ei jouduta kuluttamaan uutta
pintakäsittelyä varten; maalityyppinä silikaattisideaineinen maali tai ruostuvin raudoituksin vahvistetut betonivalokset mahdollisesti silikonhartsiemulsiomaalein.
4. Julkisivun vedenohjaus tulee toteuttaa nykyistä harkitummin:
lähes kaikissa vaakapellin ja rappauksen liitoksissa on vaurioita.
5. Julkisivun erilaisten rautojen ruostesuojaus tulee suorittaa
erityisellä huolella, jotta ruostumisen aiheuttamaa rappauksen
vaurioitumista voidaan hidastaa mahdollisimman paljon.
6. Julkisivun muusat teksteineen ja tunnuksineen kunnostetaan
konservaattorityönä.

Yksi keskeisitä julkisivukoristeiden vaurioiden syistä on alkuperäiseen rakenteeseen
liittyvät betonivalosten ruostuvat tukiteräkset.
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Rotundan kelta-valkoinen asu ennen päärakennuksen julkisivujen kunnostamista ja
vaaleampaa keltaista perussävyä. 2011

Rotundan julkisivujen tutkimukseen 2014 tehty illustraatiokuva valkoisesta Rotundasta.

Julkisivututkimukseen liittyvä mikroskooppikuva; kaikissa kattavissa näytteissä ensimmäinen pintakäsittely oli paksuhko valkoinen kalkkaus, jonka päällä oli vahva
likakerros.
Alla Rotundan julkisivujen erilaisia vauriotyypejä, jotka liittyvät ruostuvaan rautaan
tai pinnan kulumiseen

Raapetutkimus teräsikkunan karmista, jossa alimmat kerrokset olivat punainen
ruostesuojamaali, sitten valkoinen öljymaali, jonka päällä mikroskooppikuvissa havaittavissa jälleen varsin vahva lika. Valkoisen päällä 5-7 erilaista harmaata maalikerrosta.
Alkuperäinen roiskerappaus on heitetty lähes kaikkien pintojen päälle, pystypilastereita lukuunottamatta.
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7. Rotundan värityksen esikuvaksi otetaan tutkimusten perusteella hahmotettavissa oleva, Nyströmin arkkitehtuuria ja Engelin päärakennuksen erillisyyttä esiin tuova kalkinvalkoinen asu.
Sävy tulee sovittaa päärakennuksen pehmeisiin sävyihin.”
Julkisivun laasteissa oli laaja variaatio erilaisia koostumuksia.
Kaikki karkea roiskerappaus on lihavaa täyskalkkilaaastia. Listoissa ja ulkonevissa osissa täyskalkkilaastin alla täyttölaastissa
on käytetty sementtilisäyksiä. Koristeaiheista osa on puhtaasta
sementtilaastista tehtyjä valoksia, osa kalkkisementtilaastista
tehtyjä valoksia, lyöntikoristeita tai käsin muotoiltuja aiheita.
Valoksina toteutettujen koristeiden sisällä on erilaisia tukirautoja, joiden ruostuminen on julkisivun suurimpia haasteita.
SIlikonimuottien ottamista suoraan julkisivupinnasta. Entisöinti Athene Oy.

Seuraavassa julkisivutyön vaiheet hyvin kootusti:
Muottien otto ja uudet koristevalokset
Kaikista koristeaiheista otettiin paikan päällä silikonimuotit uusien valosten tekemiseksi. Muottiotoksissa oli paikoin jäljellä
koristevalokseen kuulumatonta roisketta, jotka siivottiin muodosta pois ennen mallin tekemistä. Muottityöstä ja uusien koristeiden valamisesta vastasi Entisöinti Ahtene Oy / Peter Backman. Silikonimuotit on talletettu kirjaston koilliseen kellariin.

Erilaisia puhalluspuhdistuksessa kokeiltuja puhallusaineita: valkoinen jauhe soodaa, musta masuunikuonaa, ruskea pähkinänkuorta.
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Puhdistus ja purku

pintakerros). Pienet, koristeisiin liittyvät raudat pääsääntöises-

Rotundan pinnat puhdistettiin pääsääntöisesti soodapuhalluk-

ti ruotsalaisella, vernissaan perustuvalla Isotrol-tuoteperheellä

sella. Muusaveistokset puhdistettiin käsin (OSK Rotunda Tee-

(musta tai väritön pintakerros).

mu Kajaste). Puhalletut pinnat imuroitiin ja vesipestiin. Kaikki
irtoavat julkisivuosat irrotettiin, pääsääntöisesti irtoavat osat

Korjauslaastit

uusittiin.

Suunnitteluvaiheessa (Muistio KW 16.5.2014) todettiin erilaisten laastien tarve. Esikuvana käytettiin laastitutkimuksissa

Teräsosien suojaus

määritettyjen vanhojen laastien koostumuksia. Oheiseen tau-

Teräsosien suojauksissa käytettiin kahta eri työtapaa. Suuret ra-

lukkoon on kerätty lähtökohdat ja työmaalla käyttöön otetut

kenneraudat suojattiin Bettonin Armarep-tuotteilla (valkoinen

laastit.

käyttötarkoitus

vanha laasti esikuvana

käytetty laasti

betonimassa koristevaloksiin

vanha tiivis betoni 4mm

Fesconin ”Speden patsasmassa”

paikkakorjausbetoni, plastisesti
työstettävä

muusien vanha sementtilaasti S 100/300, max Fesconin valumaton täyttölaasti VTL
rae 3 mm

kalkkisementtilaasti listojen ja
peruspintojen
täyttörappaukseen

vanhat laastit tukimusten perusteella esim. KS
80/20/600 tai KS 70/30/400

Fesconin KS 50/50

kalkkisementtilaasti rasitetuille
alueille ja koristevaloksiin

vanhat laastit tutkimusten perusteella esim. KS
30/70/300

Fesconin KS 50/50, ja KS 80/20
basiksissa käytetty Keimin Universalputz-laastia

sileiden pintojen pintalaasti,

K 100/300 rae pieni, noin 0,3 mm

Fesconin KS 80/20, täyttö 3mm, pinta 0,6 mm

roiskerapattujen karkeiden pintojen kalkkilaasti

K100/200 taiK 100/300, karkea kivi, esim. 3...5 Fesconin KS 70/30 / Weberin hydauliset kalkkilaasti
HYB K 100/200 kalkkilaasti, johon lisätty valkosementmm
tiä ; yhden käsin muotoillun uurnan korjauksessa käytetty Weberin hydraulisia kalkkilaasteja

Julkisivun kartoitus, korjatut/uusitut alueet punaisella Liehunen Oy / Matti Liehunen.
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ROTUNDA, VAURIOTYYPPEJÄ
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Ylimmän vaakalistan alapuolinen meander-koristevalos oli koko eteläreunan
alueella kärsinyt ruostuvista terästuista, joten valoksista uusittiin lähes puolet.

Attikan alueella oli paikoin takorautaisia kookkaita nauloja, jotka oletettavasti
ovat olleet laastin tartuntaa varten, mutta ovat ruostuessaan aiheuttaneet laastin
irtoamista. Naulat poistettiin.

Irtoavia konsoleita kiinnitettiin uudestaan.

Vanhasta betonista tehty valos, jonka pinnassa lihavaa täyskalkkilaastia.

Basikseen tehty puhalluspuhdistuskokeita soodalla.

Ikkunan yläpuolinen betonivalos irronnut; paikalle tehtiin uusi valos.
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R OT U N DA,P U H D I S T U S TA JA P I N TA A

Teemu Kajaste tekemässä käsinpuhdistusta muusaveistokselle.

Soodapuhalluksella puhdistettu seppele; paikoin kuultaa harmaampi, uudempi
paikkakorjaus.

Kapea halkeama paljastaa koristeaiheiden levymäiset valokset, jotka on rapattu
piiloon. Ruusukkeen keskellä ruostuvaa rautaa oleva kiinnike.

Vanha betoni oli suurelta osin hyvässä kunnossa, ulkonevissa osissa jonkin verran kulumaa.

Eri-ikäisiä kerrostumia; roiskepintoja on eri aikoina korjattu uusilla roiskerappauskerroksilla. Keskellä näkyvä kolmiomainen harmaa alue on alkuperäistä, vahvasti
likaantunutta roiskepintaa.

Kansalliskirjasto 2013 - 2015 työmaadokumentointi Okulus oy

317

R OT U N DA, KO R JAU S TA P OJA
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Meanderin koebetonivalos, jossa muottipintaan on sivelty hidastinta ja pintasementti on pesty pois.

Valukappaleiden pintaa ei ryhdytty karhentamaan pinnan hidastimella, vaan betonivalut tehtiin sileäpintaisina.

Meanderin päälle heitettävän roiskerappauksen malleja, vertailua
vanhaan pintaan.

Kiinnittämiseen ja kittaamiseen käytettiin Fesconin KVL kiviliimaa. Mekaaninen
kiinnitys tehtiin ruuveilla.

Meanderin ja laakerinlehväkimpun kipsiset mallivalokset, joissa
muoto on puhdas. Lopulliset valokset tehtiin betonista.

Uusien kappaleiden asennus noudattaa alkuperäisen julkisivun rakenteen ideaa siinä, että kaikki kappaleiden erilaiset kiinnitystavat ja pinnan vaihtelut jäävät lopulta
roiskerappauksen alle.
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Ohut roiskerappaus peittää taakseen epätasaisuudet.

Paikkakorjausta plastisella korjausbetonilla.

Roiskeen kivikoko ja viskositeetti eivät täysin vastaa vanhan pinnan roisketta,
mutta kalkattuna lievä karvaisuus katoaa ja uudet pinnat uppoavat varsin hyvin.

Ikkunan 1 vasemmalla puolella oleva suoraan seinään käsin muotoiltu liekkikoriste toteutettiin uudestaan Weberin hydraulisella kalkkilaastilla.

Basiksen pintaan tehtiin uusi pintarappaus Keimin Universalputz-laastilla.
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ROT U N DA, T E R Ä S PA L K K I E N S U OJAU S

Rotundan ikkunan ylityspalkin ruostesuojaus tehty (Bettonin Armarep), seuraavaksi tartuntarappaus. Rappausverkkoja käytettiiin tarpeen mukaan. Palkin etupintaan, teräksen päälle, jouduttiin laastia kasvattamaan enimmillään noin 4-5
cm, käytössä oli Fesconin KS 50/50 laasti.
Vasemmalla ikkuna 5 attikan ikkunan yläpuolinen teräspalkin rappaus toteutettiiin valamalla.

Alla ikkunan ylittävä teräspalkki on ruostesuojattu, oikealla tilanne
ennen peruskorjausta.
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R OT U N DA, M U U S AT

Historia-muusan yläpinnoissa oli jonkin verran kulumaa. Näille alueille levitettiin
uutena pintana, uhrikerroksena, ”Concretal Feinspachtel”- betonikorjausmassaa.

Historia-muusan öljylampun liekistä oli jäljellä epämääräinen kimpale, joka puhdistustyön yhteydessä irtosi; koska liekin alkuperäistä muotoa ei tunneta, todettiin, että pelkän tapin paikalleen jättäminen on parempi vaihtoehto kuin muodon
arvaaminen
Alla muusa puhdistustyön ja pinnan tasoituksen jälkeen.

Astronomia muusa puhdistuksen ja päähineen paikkakorjauksen jälkeen. Irti lohjenneen palan paikkaamisen tartuntana käytettiin muutamaan rst-tappia.
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Walter Runebergin muusaveistokset
Julkisivun muusia käsiteltiin konservoivin metodein, sillä veistokset ovat ainutkertaisia teoksia, eivät kopioitavia koristeita. Veistosten valumassa on vanhaa betonia, joka on säilynyt
huomattavan hyväkuntoisena. Työstä vastasi OSK Rotunda /
Teemu Kajaste. Työstä on tehty tarkempi konservointiraportti
KK_DOK_Rotunda_muusat_20150318.pdf.
Pintakäsittelyt
Kalkkimaalin tarttuminen vanhoihin puhdistettuihin pintoihin
vaikutti hyvin lupaavalta, alueille, joissa aiemmat maalikerrokset ovat olleet muuta kuin kalkkia. Lopulta varsin suuri osa
rapatuista pinnoista käsiteltiin kalkkaamalla, koska urakoitsijalla oli tarjota pitkään muhitettua korkealaatuista kalkkitahnaa
raaka-aineeksi.
Pinnat, joissa ei ollut kalkkimaalin edellyttämää huokoista
imua käsiteltiin Keimin silikaattimaalituotteilla oheisen kaavion
jaon mukaisesti. Rotundan valkoinen perussävy määriteltiin
urakoitsijan laatimien, noin 1 m2 kokoisten mallilevyjen avulla. Levyt nostettiin telinetasoille, jotta niitä voitiin tarkastella
päärakennukseen rinnastuvina. Mallien lähtökohdaksi otettiin
päärakennuksen listojen vaalea, jota lähdettiin vaalentamaan.
Päärakennuksen sävyssä on 0,7% terra-pigmenttiä, Rotundan
sävyssä 0,3% sekä lisäksi 0,1 % okraa. Silikaattimaalien sävytys
tilattiin Keimin tehtaalta valitun kalkkimaalimallin mukaisesti.
Tehtaalta saapuneet sävyt osoittautuivat selvästi liian keltaisiksi
ja maalarimestari Matti Liehunen joutui tarkistussävyttämään
kaikki maalit, valkoista sävyttämätöntä maalia lisäämällä.
Ikkunoiden edellinen pintakäsittely oli tehty 1990-luvun lopun
töiden yhteydessä. Uusi pintakäsittely toteutettiin Tikkurilan
uusintamaalausohjeen TP21 mukaisesti.
•

pinnalta haurastuneet maalipinnat hiotaan kevyesti

•

maalattavat pinnat pestään

•

vauriokohdat hiotaan metallipuhtaaksi

•

vauriokohdat pohjamaaltaan kertaalleen Temazinc 99:llä

•

vauriokohdat maalataan kertaalleen Temacoat GPL-S Primerilla

•

pintamaalaus kahteen kertaan Temadur 50:llä

Samaa käsittely-yhdistelmää käytettiin julkisivujen muihinkin
teräsosiin, sävynä vaalea harmaa NCS S 1502-Y.
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rakennusosa

maalityyppi

sävy

kaikki rapatut pinnat vaakalistan yläpuo- puhdas mineraalinen silikaatti- tehtaan erikoissävytys, numerolla 876
lella
maali
310, vaalennettu työmaalla noin 30% säKeim Purkristallat
vyttämättömällä
peruspinnat vaakalistan alapuolella; sileät kalkkaus, kalkkitahna valmistettu hyvin vaalea; sävytys
pilasterit, roiskerapatut, osa koristeista
noin 2 vuotta muhitettua SL90t keltaokra 0,1 %, luonnonterra 0,3%
”teollisuushienokalkista”
(lähellä NCS 0502-Y tai 0603-Y20R, hiukan
vähemmän keltainen)
konsolit

Keim Granital

tehtaan erikoissävytys, numerolla 876
310, vaalennettu työmaalla noin 25% sävyttämättömällä

muusaveistokset ja niiden lähiympäristö

Keim Concretal W

tehtaan erikoissävytys, numerolla 876
310, vaalennettu työmaalla noin 50% sävyttämättömällä

basikset

Keim Granital

50/50 sävyjä 9552 ja 9533 (lähinnä sävyä
NCS 1502-Y50R, mutta vähän vaaleampi ja
vähemmän punainen, noin ”1302-Y20R”)

teräsikkunat ja pellit

Temadur 50

NCS S 1502-Y

kalkkimaali

silikaattimaali
Keim Concretal W

silikaattimaali
Keim Purkristallat

silikaattimaali
Keim Granital
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Konsoleita uusittiin muutama; näiden osalta uutta roiskerappausta ei heitetty.

Muusien maalauksessa ilmeni muutamassa kohdassa hilseilyä heti maalauksen
jälkeen. Kohdat paikkakorjattiin.

Uusi seppelevalos.
Alla Rotundan uusi valkoinen asu.

W. Runebergin veistoksille tehdyt toimenpiteet olivat varsin vähäisiä ja niidenkunto voitiin todeta hyväksi.
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3.12 Aidan kunnostus
urakoitsija: TP-Steel / Juha-Pekka Torniainen
dokumentointi: KK_DOK_TP_steel_valurauta-aita.pdf
Kirjastokorttelin itäpuolta kiertävä vanha rauta-aita kunnostettiin kattavasti. Lähes kaikki aitajaksot ja suuri osa kiviin kiinnitetyistä tolpista irrotettiin ja kuljetettiin verstaalle kunnostettaviksi. Pihan pohjoisella puoliskolla myös valurauta-aidan
alapuolella oleva kivinen perustus ladottiin uudestaan.
Kaikki kappaleet puhdistettiin teräsharjaamalla. Valurauta-aitaan tehtiin lukuisia erilaajuisia hitsauskorjauksia. Korjaukset
tehtiin Reptec Cast 2,5 mm valurautahitsauspuikoilla. Vanhoja
mekaanisia korjauksia avattiin tarvittaessa ja korjattiin hitsaamalla. Mikäli vanha korjaus oli edelleen teknisesti toimiva, sai
Pohjoinen, Kirkkokadun puoleinen muuri oli painunut, kuva 2013.

se olla edelleen.
Uusia valoksia tehtiin kaikista muista kappaleista paitsi paksuista aitatolpista. Mallikoneistus J. Mattsson Oy teki uusista valuosista tiedostot 3 D Solid Works ohjelmistolla ja keernalaatikot
(valulaatikot) on valmistettu niiden mukaisesti. Leijonantassun
mallin veisti kuvanveistäjä Jaana Heikkinen / Entisöinti Athene.
Kaikki uudet valokset on valmistanut Riihimäen muottivalu Oy.
Uusia valukappaleita tehtiin yhteensä seuraavasti:
• isot kärkiruusukkeet, 7 kpl
• pienet kärkiruusukkeet, 63 kpl
• pienat, 119 kpl
• paarteet, 4 x 700 mm
• leijonantassut, 24 kpl

Aitalinjaan oli vuosien saatossa syntynyt mutkia ja jännitteitä.
Eteläisen pihan aita seisoo harkkokivista tehdyn korkean muurin päällä.

Aidan uuden suojaavan pintakäsittelyn löytämisessä käytiin
varsin pitkä prosessi. Tehtyjen havaintojen mukaan vaikutti todennäköiseltä, että alkuperäinen pintakäsittely on ollut jonkinlainen tervakäsittely. Tavoitteena oli löytää keino aidan uuteen
tervaukseen, mutta oikean lämpötilan löytäminen tervan kiinnittymiseksi, mutta ei pois palamiseksi osoittautui jokseenkin
mahdottomaksi tehtäväksi. Tervaus tuotti hyvin epätasaista jälkeä - paikoin pinta jäi kiiltävän tahmaiseksi ja paikoin taas terva
paloi kokonaan pois matan mustaksi. Loppusuoralla päädyttiin
aidat pintakäsittelemään vernissapohjaisella Isotrol-merkkisellä, ruostesuojaukseen tarkoitetulla tuotteella. Isotroliin lisättiin
Tikkurilan nk. mattausainetta, jolla käsittelyn kiiltoastetta pystyttiin laskemaan maltilliseksi. Tervakäsiteltyä aitaa jäi Kirkkokadun puolelle muutaman jakson verran, mutta hyvin pian oli
havaittavissa, että tehty tervaus ei ollut onnistunut ruostesuojauksessa.
Urakoitsijan dokumentoinnissa on ansiokkaasti kirjattu kuhunkin aitaväliin tehdyt toimenpiteet.
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Aitatolppien väleissä on lystikkäitä tassuja kannattelemassa pitkiä aitapaarteita.

Aita on aikoinaan koottu johdonmukaisesti pala kerrallaan, siten, että suuret
tolpat on juotettu kovettuvalla massalla (ilmeisesti rikkimassaa) kiinni muurikiviin. Näin aitapaarteet on lukittu tolppien koloihin. Vuosien saatossa muutamat
paarteet olivat liikkuneet tolpan kannakerei’istä ulos. Paarteita ei ollut kiinnitetty
tolppiin, vaan ne pääsivät vapaasti liikkumaan.
Alaosissa oli moni paikoin pintaruostetta, ja paikoin oli selvää materiaalin syöpymää; pääsääntöisesti aita on kuitenkin varsin hyvin vastustanut säätä ilman
varsinaisia pintakäsittelyjä.

Yleisilme aidasta oli varsin hyvä, mutta näin hyväkuntoisia jaksoja oli lopulta varsin vähän.
Juha-Pekka Torniainen ja Pentti Pietarila pohtivat aidalle tehtäviä toimepiteitä.
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Keernamuotteja.
Myös aidan alkuperäiset pienat ovat valurautaa, mutta joukossa oli useita
uudempia putkipienoja, jotka nyt korvattiin uusilla valurautapienoilla.

Vanhoissa kärkiruusukkeissa esiintyi ainakin kahta eri muotoa. Uusien kappaleiden
esikuvaksi otettiin muodoltaan orgaanisempi kappale.
Valurauta on suhteellisen haurasta ja herkkää murtumaan. Vanhan teräksen massa
on epätasalaatuista ja hauraampia kohtia esiintyy satunnaisesti.

Aidan tolpan suuri kärkiruusuke ja vasemmalla siitä tehty 3D-tulostettu muovimalli.
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Aidanosia kuumennettiin, jotta terva saataisiin tarttumaan teräkseen. Tässä yhteydessä koloista nousi tervan hajua ja paikoin esiin tuli vanhaa (mahdollisesti
rikkipitoista) kiinnitysmassaa, joka hehkui kirkkaankeltaisena.

Vastatervattuihin aidan osiin tuli varsin pian pintaruostetta.
Kirkkokadun kivimuurin uudelleen latomisessa käytettiin laastina Fesconin KS 50/50/600 rappauslaastia.

Pienien kappaleiden kuumatervaaminen onnistui kohtalaisen hyvin.
Uusi ladonta pyrkii noudattamaan täsmälleen vanhaa; kiilakivien paikat ovat
saattaneet muuttua.
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Kivet on palautettu paikoilleen ja aita suoraksi.

Osa tassuista istui kivessä tiukasti, eikä niitä irrotettu väkisin. Uusia tassuja valettiin 24 kpl.

Tervakäsittelyä täydennetiin toiveikkaana vielä työmaalla, mutta
modernin vernissapohjaisen ruostesuojakäsittelyn ylivertaisuus oli
ilmeistä ja tervakäsiteltyjä aidanvälejä jäi vain Kirkkokadulle kahden aitajakson verran.

Pintaruosteen aktiivisuus oli osassa aitaosia selvästi nopeampaa kuin toisissa
- syynä joko tervauksen tai valuraudan laatu.
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Aitatolppien kiinnitys uusittiin kiinteästä juotoksesta kierretangoiksi.

Kärkiruusukkeet on saatu jälleen ryhdikkäisiin riveihin. Muodon vaihtelu takaa pienen
eloisuuden. Kaikkien ruusukkeiden kiinnitys uusittiin.

Urakoitsija oli huolellisesti pistehitsannut kaikki paarteet kiinni aitatolppiin,
toisin kuin oli sovittu. Tässä vielä näkyy kiiltävä kittaus. Teräksen lämpölaajeneminen saattaisi aiheuttaa pitkällä, kiinni hitsatulla aitasuoralla jännitteitä. Alkuperäisessä ratkaisussa ylä- ja alapaarteet ovat saaneet vapaasti liikkua tolppien
rei’issä laajenemisen mukaisesti. Urakoitsijaa pyydettiin avaamaan hitsaukset.

Vanhat vinotuet palautettiin paikalleen.
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LIITE 1

Museoviraston muistio ”Kansalliskirjaston rakennussuojelu korjaushankkeessa”

Museovirasto (Elisa Heikkilä, Pekka Lehtinen, Ulla Setälä, Jarkko Sinisalo)

MUISTIO 5.1.2012
KANSALLISKIRJASTON RAKENNUSSUOJELU KORJAUSHANKKEESSA
Suojelumääräykset
Kansalliskirjaston rakennusta koskee ympäristöministeriön vuonna 2008 vahvistama suojelupäätös, jossa annetaan
seuraavat suojelumääräykset (yhteiset yliopiston päärakennukselle, kirjastolle, Fabiania-rakennukselle):
Rakennuksia piha-alueineen tulee käyttää ja hoitaa siten, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.
Rakennusten ulkoarkkitehtuuri tulee säilyttää.
Rakennusten sisätilat tulee säilyttää. Muutokset ovat mahdollisia, ja ne tulee toteuttaa sisätilojen historiallisia ja arkkitehtonisia ominaispiirteitä vaalien. Päärakennuksen ja kirjastorakennuksen salitilojen ja
muiden päätilojen suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Rakennusten korjauksissa on kuultava Museovirastoa. Virasto voi myöntää vähäisiä poikkeamia suojelumääräyksistä.
Museoviraston osallistuminen
Kansalliskirjaston peruskorjaushankkeessa Museovirasto valvoo ympäristöministeriön vahvistaman suojelupäätöksen toteutumista, toimii rakennusperinnön ja rakennussuojelun asiantuntijana sekä seuraa yleisellä tasolla erityistä
kulttuuriperintökohdetta koskevaa hanketta.
Kun tarvittavat lähtötiedot on kerätty, pääsuunnittelija esittää hankkeen restaurointiperiaatteet Museoviraston hyväksyttäväksi.
Yhteistyössä Museoviraston kanssa pääsuunnittelija huolehtii, että suunnitteluratkaisut ja niiden toteutus vastaavat
sovittuja restaurointiperiaatteita ja ovat suojelun kannalta tarkoituksenmukaisia.
Pääsuunnittelija pitää Museoviraston ajan tasalla hankkeen etenemisestä ja sopii viraston tarvittavista lausuntomenettelyistä.
Suojelukohde peruskorjauskohteena
Peruskorjaus koskee ensisijaisesti kirjastorakennuksen, 1840-luvulla valmistunutta osaa.
Kansalliskirjaston rakennus on käyttöön otostaan 1845 lähtien toiminut yliopiston kirjastona, ja sen suojassa säilytetään arvokasta osaa kirjaston kokoelmista. Rakennus on 1880-luvulta lähtien käynyt läpi 4-5 suurempaa korjaus- ja
muutosvaihetta sekä lukuisia pienempiä korjauksia, joissa on huolehdittu alusta alkaen arvokkaaksi tunnistetun
rakennuksen ja arkkitehtuurin säilymisestä. Rakennuksesta tehty rakennushistorian selvitys (Okulus Oy 2011) kartoittaa kohteen historian ja nykytilan. Selvitys antaa omalta osaltaan hyvät edellytykset peruskorjaushankkeen
suunnitteluun.
Rakennus on suojelun kohde kokonaisuudessaan ja nykymuodossaan, sellaisena kuin se tähänastisten rakennus-,
käyttö- ja muutosvaiheidensa jälkeen on. Rakennuksen vaalittavat piirteet ulottuvat ilmiasusta tiloihin, rakenteisiin,
rakennusmateriaaleihin ja pintakäsittelyihin sekä täydentäviin osiin poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti ja kattavasti. Suojelun tavoitteisiin ei kuulu esimerkiksi aiempien muutosten poistaminen tai palauttaminen. Myös muutosvaiheiden tuottamiin osiin kohdistuvat toimenpiteet käsitellään rakennussuojelukysymyksinä.
Peruskorjaushankeen on luotava pysyvät edellytykset rakennuksen historiallisten piirteiden säilymiselle ja kirjastorakennuksena edelleen toimimiselle. Suojelun kannalta hankkeen olennaiset tavoitealueet ovat:
- rakennusta koskevan tiedon kartuttaminen – rakennushistoriaselvitys ja täydentävät erityisalojen tutkimukset
- hallittu ja dokumentoitu restaurointiprosessi
- suojelun tavoitteet pitkällä aikavälillä turvaavat ylläpidon rakenteet
Peruskorjauksen suunnittelu ja restauroinnin tavoitteet
Kansalliskirjaston peruskorjaus on restaurointihanke, ts. tavoitteena on rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon
säilyttäminen. Restaurointihanke voi sisältää sekä konservoivia että sellaisia uudisrakentamiseen rinnastettavia toimenpiteitä, jotka tukevat säilyttämistavoitteen toteutumista suojelupäätöstä vastaavasti.
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Restaurointihankkeen suunnittelu ja toteutus perustuvat parhaaseen mahdolliseen saatavilla olevaan tietoon.
(rakennusmittaukset, rakenne-, kunto- yms. tutkimukset, talotekniikan mittaukset, rakennushistoriatieto, suojelun tavoitteet, pinta- ja materiaalitutkimukset, käyttäjän tavoitteet jne). Rakennuksen tutkimuksella ja hankkeen
dokumentoinnilla hanke lisää tietoa rakennuksesta myös tulevaa hoitoa ja korjausten suunnittelua varten.
Toteutuksen hallinta on restaurointisuunnittelun tärkeä osa-alue. (työmaan olosuhteet, työmaan vaikutusten rajoittaminen, suojaukset, vaiheistus, työmaa-aikainen suunnittelu, tutkimus, valvonta ja ohjaus, dokumentointi.)
Pääsuunnittelijan tulee yhteistyössä Museoviraston kanssa määrittää restauroinnin periaatteet säilyttämistavoitteen toteuttamiseksi. Restaurointiperiaatteissa on ratkaistava niin toiminnallisiin tarpeisiin perustuvat muutosmahdollisuudet, teknisten korjausten suunnitteluperusteet ja pääratkaisulinjat kuin tunnistettava konservointikohteet.
toiminnalliset muutokset
Rakennuksen toiminta kirjastona turvataan. Käyttö ja toiminnan muutokset sovitetaan rakennukseen
niin ettei päätiloissa jouduta tekemään muutoksia. Kirjastokäytön, arkkitehtuurin ja kokoelmien kannalta välttämättömissä muutoksissa vaalitaan rakennukseen arkkitehtuuria, rakenteita, materiaaleja
ja teoksia.
Kellaritilat ovat peruskorjauksessa ensisijaisesti päätilojen käytön ja säilymisen kannalta välttämättömien muutosten käytettävissä.
Päätilojen tai rakennuksen rungon kustannuksella ei voida tehdä muiden tilojen (kuten toimistotai
näyttelytilojen) käytettävyyden, varustelun tms parannuksia.
talotekniikan korjaus
Taloteknisten järjestelmien tarve, luonne, mitoitus ja toteutustapa sovitetaan arkkitehtuuriin ja säilyttämistavoitteeseen. Tavoiteltavien muutosten toteutettavuus tutkitaan suojelun tavoitteiden kannalta
ja vaihtoehtoisia ratkaisutapoja harkiten (sijoittelu, mitoitus, toteutustapa).
Asennusreittejä ei upoteta historiallisiin rakenteisiin. Asennuksiin hyödynnetään jo olemassa
olevia asennusreittejä ja aiempien korjausten muutosalueita.
Tarvittavat uudet järjestelmät toteutetaan niin, että niiden tulevaisuudessa tarvitsemat huolto-,
korjaus- ja uusimistoimet on toteutettavissa rakennusta vahingoittamatta.
korjaustarve
Ehjää ei korjata. Ehjiin kokonaisuuksiin ei kajota, eikä niitä esim. pureta työmaan ajaksi. Säilyminen
varmistetaan työmaaolosuhteiden määrätietoisella hallinnalla ja tarvittavin perusteellisin suojauksin.
Korjattavissa olevaa ei uusita. Korjaustarve ja –tapa arvioidaan kohteittain yksilöidysti. Korjauksessa
käytetään kohteeseen kuuluvia materiaaleja ja työtapoja.
Säilyneitä historiallisia pintamateriaaleja ja –käsittelyjä ei peitetä. Ensisijaisesti sovelletaan minimitoimenpiteen periaatetta.
konservointikohteet
Konservoinnin kohteet (rakennus/ rakenne /mikä tahansa säilytettävä osakokonaisuus) eritellään
restaurointitavoitteissa.
Kohteen alkuperä, ominaisuudet ja nykytila tunnetaan ja ymmärretään ennen kuin sitä koskevia
suunnitteluratkaisuja tehdään. Toimenpiteet ratkaistaan kunkin osan todellisen tutkitun tarpeen mukaisesti.
Tietoa kohteesta kootaan ja dokumentoidaan koko hankkeen ajan (lähtötilanne, suunnittelu, toimenpiteet, korjauksen tulos, seuranta).
Määritetään ja luodaan kohteen pysyvän säilymisen edellytykset: ylläpito- ja hoitosuunnitelma. Kussakin konservointikohteessa ja -toimenpiteessä käytetään sen vaatimuksiin erikoistunutta konservointiammattitaitoa.
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LIITE 2

Museoviraston lausunto rakennuslupaa varten
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Urakoitsijat

PROJEKTINJOHTOURAKOITSIJA: NCC RAKENNUS OY
Työpäällikkö			
Työmaapäällikkö			
Projektikoordinaattori		
Aluevastaava			
Aluevastaava			
Aluevastaava			
Talotekniikkakoordinaattori		
Hankintainsinööri			
Työmaainsinööri			
Työmaainsinööri			
Konservoinnin aluevastaava		
Konservoinnin aluevastaava		
Työmaainsinööri 			

Guy Eklund
Matti Huotarinen
Timo Valpola
Juhani Sulkakoski
Keijo Hakala
Reino Vilén
Jukka Isotalo
Heikki Kumpula
Minna Reipakka
Desiree Saarikivi
Taina Laeslehto
Tero Tauren
Juho-Petteri Heinänen

MUUT URAKOITSIJAT
Putkiurakoitsia: Consti Talotekniikka Oy
IV-urakoitsija: Consti Talotekniikka Oy
Sähkö-urakoitsija: Aro-Systems Oy
Automaatio-urakoitsija: Arealtec Oy
Purkutyöt:Etelän Rakennus Oy
Louhinta: Metson Murskaus Oy
Suojaustyöt, työmaa: Agnemi Rakennus Oy
Suojaustyöt, työmaa: Marred Oy
Suojaustyöt, työmaa: Meemar Oy
Suojaustyöt, työmaa: Horn Afrik Työvoimapalvelu Oy
Sääsuoja,utelineitä: Cramo Finland Oy
Parakit, kulunvalvonta pyöröportti: Ramirent Finland Oy
Ullakon tiiliholvin kunnostus: Ukri Oy
Piirivartiointi: G4S Security Services Oy
Työnaikaiset paloilmaisimet: 4Safe Oy
Kulunvalvonta / ajoportti: Spectron Oy
Suurtehoimurointi ja puhallus:Anpe Oy
Opasteet: Haarnio Oy
Salien kattojen konservointi: Kuustie&Sorri Oy
Pilarien konservointi: OSK Rotunda
Palkistot, kapiteelit, lehterien alapinnat: OSK Kollaasi
Basisten kunnostus: Tmi Tony Lidman
Kirjahyllylevyjen kunnostus: Puusepänliike Wooden Oy
Lattian maton ja liiman poisto: MRK Rakennus Oy
Vesikattotyöt: Toode AS
Valurauta-aidan kunnostus, metallityöt: TP-Steel Oy
Katon vedeneristystyöt: Vestoppi Oy
Puulattiat, puusepän työt: AH-Muottityö Oy
Taidekonservointi: Consart Oy
Timanttiporaus ja -sahaus: Gles Oy
Julkisivukunnostus: Liehunen Oy

Lattiapinnoitteet: Uretek-Elastomer Oy
Kivimuurin kunnostus, tiililattian as.: IKJ-Rakennus Oy
Yleiskaapelointi: DT-Systems Oy
Raudoitteet: Neliraudoitus Oy
Puuikkunoiden kunnostus: AMM Mõisaehitus Oü
Lastitukset: KYKY Lasi Oy
Palokatkotyöt: Suomen Palosuojaus Oy
Hissi 2: Hissipörssi Yhtiöt Oy
Hissi 3: KONE Hissit Oy
Kirjahyllyrunkojen kunnostus: Vanalinna Ehitus Oü
Maalaustyöt: Maalaamo MTW Oy
Rekonstruktiomaalaus: Koristemaalaamo Ocra Oy
Ikkunoiden UV-kalvojen asennus: Suomen Teippitalo Oy
Kattoturvatuotteiden asennus: Icopal Katto Oy
Laatoitustyöt: Margmest OÜ
Vihertyöt: Nasto-Polar Rakennuspalvelut Oy
Akustiikkapinnoitteen asennus: Decocoat Oy
Hormien kunnostus: Esko Aaltonen Eskon Oy
Puuovien palotiivistys: Hämeen Tiiviste
Katon vedeneristystyöt: Kattotutka Oy
Rotundan katos ja patterisuojien asennus: Lahtinen & Kumpp.
Oy
Kupolin hiilikuidun injektoinnit: Liimakon Oy
Kahvilan alakattopinnoitus: Lumir Oy
Salien lattiahionnat: Parketti-Huolto Viitasaari Ky
Teräslasiovet ja lasiseinät: Metek Alumiinium Oü
Massalattiat: Suomen Massalattiat Oy
WC:n teräsväliseinät ja portaan kaide: Teräsrakenne Toivonen Oy
Lukkourakka: Turvaykköset Oy
Rakennussiivous ja loppusiivous: Tähti-Siivous Oy
Mattotyöt: Uudenmaan PR-Lattiat Oy
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Kansalliskirjaston restaurointitavoitteet

KANSALLISKIRJASTON RESTAUROINTITAVOITTEET
– YLEISTÄ
Lähtökohta
Kansalliskirjaston restaurointihanke on osa kirjaston peruskorjaushanketta. Peruskorjaushanke koskee 1845
valmistunutta Carl Ludvig Engelin suunnittelemaa päärakennusta ja myöhemmin eri vaiheissa laajennettuja
kellaritiloja. Osittain se koskee myös 1907 valmistunutta, alun perin kirjavarastoksi tehtyä lisärakennusta,
ns. Rotundaa. Sisätilojen restaurointihanke kohdistuu Engelin suunnittelemaan tilaosuuteen (josta osa on
purettu Rotundan rakentamisen tieltä n. 1900).
Intendentti Carl Ludvig Engel oli tehnyt suunnitelmia kirjastorakennusta varten vuodesta 1833 lähtien. Hän
itse kuoli 1840 ja rakennustöitä valvoi sen jälkeen hänen itsensä kouluttama Intendentinkonttorin arkkitehti
Jean Wiik. Rakennusta pidetään yhtenä Engelin arvostetuimmista kohteista, ja mitä ilmeisimmin se on hänen
rakennuksistaan parhaiten alkuperäisessä asussa säilynyt (siitä huolimatta, että osa siitä on purettu kirjavarastolaajennuksen alta). Rakennuksen sisätiloja on jossain määrin korjattu, muutettu ja maalattu useassa
eri vaiheessa. Tällöin on kaikesta päätellen kuitenkin ollut pyrkimyksenä Engelin arkkitehtuurin kunnioitus: Frans Anatolius Sjöströmin peruskorjauksessa sisäpintojen polykromaattisen maalauksen perusjäsentely,
vaikkakaan ei väri- ja detaljimaailma, noudattaa Engelin omaa suunnitelmaa; Gustaf Nyströmin Rotunda,
vaikkakin tunkeutuu väkivaltaisesti osaksi Engelin rakennusta, pyrkii huomioimaan ”sitä leimaavan eheyden
(helgjutenhet) tunteen”, kuten Nyström itse asian ilmaisi.
Suojelumääräykset
Rakennus siirtyi pois valtion omistuksesta 2005. Valtion omistusaikana rakennus oli suojeltu valtioneuvoston
päätöksellä (1980), ja rakennukselle vahvistettiin rakennussuojelulain mukaiset suojelumääräykset 2008.
Niistä tässä yhteydessä keskeisin on: ”Rakennusten sisätilat tulee säilyttää. Muutokset ovat mahdollisia ja
ne tulee toteuttaa sisätilojen historiallisia ja arkkitehtonisia arvoja vaalien.” Vuonna 1988 vahvistetussa asemakaavassa rakennus on suojeltu yleisin sr- ja sk-merkinnöin. Puitteita täsmentää Museoviraston 19.7.2013
antama peruskorjaushankkeen rakennusluvan myöntöön liittyvä lausunto, jossa annettu ohjeistus on hyvinkin yksityiskohtainen. Yliarkkitehti Pekka Lehtinen on myöhemmin tiivistänyt Museoviraston näkemyksen
seuraavasti (15.4.2014):
Museoviraston näkemys Kansalliskirjaston suojelun tavoitteista perustuu toisaalta rakennuksen arkkitehtuurija kulttuurihistoriallisen arvon osatekijöiden sekä rakennushistorian tuntemukseen, toisaalta suojelupäätöksiin ja -määräyksiin, viraston kokemuksiin rakennuksen aiempien korjausten seurannasta sekä rakennuksen
käyttötapaan ja konkreettiseen koostumukseen eli sen säilyneisyyteen. Kansalliskirjastoa on tarkoituksenmukaista tarkastella kokonaisuutena ilman suojelun kohdentumisen erittelyä. Sitä koskevat ratkaisut on aina
syytä tutkia rakennussuojelu- ja restaurointikysymyksinä riippumatta suunnitellusta toimenpiteestä tai sen
kohdentumisesta.
Rakennussuojelun soveltaminen peruskorjaushankkeeseen edellyttää pyrkimystä kohteen tuntemuksen lisäämiseen sekä kohteen kaikinpuoliseen säästämiseen. Kirjastorakennuksen arkkitehtuuri- ja kulttuurihistoriallista arvoa vähentämättä voidaan tehdä vain sellaisia korjauksia ja muutoksia, jotka edistävät rakennuksen
käyttöä kirjastona tai sen fyysistä säilymistä. Toimenpiteet tulee ratkaista historiallista rakennusta, sen arkkitehtuuria, rakenteita ja materiaaleja parhaiten säilyttävällä tavalla.
Lausunnossa 17.3.2013 on lisäksi otettu esiin tiettyjä konkreettisia kysymyksiä:
•
•
•

Kirjastosalien käyttö edelleenkin kirjastosaleina ja Unioninkadun sisäänkäynnin säilyttäminen tulee olla
etusijalla tilojen käytön ja mahdollisten muutostöiden suunnittelussa.
Rakenteiden, materiaalien ja pintojen säilymistä on edistettävä myös tilojen käyttöä ohjaavilla järjestelyillä.
Museoviraston edustaja on kutsuttava konservointityön työmaakatselmuksiin, ja suunnitelmamuutokset
on hyväksytettävä Museovirastolla.
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Lausunnossa mainitaan muutostyöt, kunhan muutokset tiloissa (esim. pintarakenteiden poisto, värityksen
muutto) ”ratkaistaan harkiten ja suojelukysymyksenä”. Suurimpana yksittäisenä esimerkkinä on lukusalien
suunniteltu lattiarakenteen uusiminen puiseksi, jota lausunnossa ei vastusteta, kunhan itse työ tapahtuu
tiettyjen ehtojen vallitessa. Myös kupolisalin ja lukusalien parvien välisten oviaukkojen palauttaminen Engelin aikaiseen asuun on lausunnon mukaan mahdollinen, jos se on kirjaston toiminnalle tarpeellinen, ja se
voidaan toteuttaa ilman seinän ja hyllyjen rakenteellisia muutoksia.
Restauroinnin tavoitteet
Kansalliskirjaston restauroinnin päätavoitteena on suojella ja vaalia kirjastorakennuksen arkkitehtonista kokonaisuutta Carl Ludvig Engelin alun perin suunnittelemasta tilaosuudesta liikkeelle lähtien. Tämä tarkoittaa
toisaalta Engelin taiteellisen intention ja rakennuksen alkuperäisen arkkitehtonisen integriteetin vaalimista,
toisaalta jo tehtyjen korjaus- ja muutostöiden luoman historiallisen kerroksellisuuden vaalimista. Historialliseen kerroksellisuuteen kuuluu keskeisenä osana puolessatoista vuosisadassa syntynyt materiaalinen
patina ja sitä kautta syntynyt salien oma erityinen atmosfääri. Sen on kulunut aika muovannut, ja se koetaan
korvaamattomaksi arvoksi sinänsä. Näin ollen erityistä huomiota kiinnitetäänkin kaikinpuolisen ylikunnostamisen välttämiseen.
Engelin tilaosuudesta liikkeelle lähteminen tarkoittaa myös sitä, että sekä restaurointihankkeeseen että laajempaan peruskorjaushankkeeseen kuuluvien tilojen restaurointi- ja muu toimenpidekäsittely suhteutetaan
harkitusti Engelin tiloihin. Jo itse Engelin päärakennuksen tilat jakaantuvat restauroinnin kannalta kahteen
luokkaan: (1) kolmeen pääsaliin, joissa tähän mennessä tehdyt muutostyöt ovat alistuneet salien monumentaalisen arkkitehtuurin säestäjiksi, sekä (2) Unioninkadun puoleisiin pienempiin, arkisempiin huonetiloihin,
joille eri aikoina tehdyt muutokset ovat antaneet kullekin oman luonteensa. Näin ollen:
Konservointitoimenpiteet ja peruskorjaus mielletään yhteisenä kokonaisuutena, johon kuuluvat
kolme pääsalia, Unioninkadun puolen tilat sekä Rotunda.
Tiloissa tehdään muutostöitä käyttäjän tarpeista lähtien, mutta kuitenkin Museoviraston ilmaiseman periaatteen mukaisesti itse arkkitehtuurin vaaliminen on tässäkin etusijaista.
Kolme pääsalia käsitetään pääkonservointikohteiksi. Niissä periaatteena on hienovarainen konservointi ja kunnostus.
Unioninkadun puolen tilat (ja Rotunda) ovat kohteita, joissa on tehty radikaalimpia muutoksia, joten em. konservointiratkaisu ei ole mahdollinen. Konservoinnin tavoitteet riippuvat kunkin tilan korjaustarpeesta, kuitenkin siten, että ne muodostavat harmonisen kokonaisuuden. Jos tilan pintakäsittelyt joudutaan
joka tapauksessa uusimaan, aiempien kerrosten esiinotto ja rekonstruktio ovat mahdollisia.
Uudet ratkaisut
Rakennuksen kellaritiloihin tehdään käyttöä palvelevia muutoksia ja ullakkotiloja hyödynnetään talotekniikan tarpeisiin. Kaikki talotekniikka uusitaan pääsääntöisesti vanhoja reittejä hyödyntäen. Peruskorjaukseen
liittyy myös kalusteiden uusintaa. Restaurointiprojekti on tietoinen siitä, että muutokset ja uudet tekniset
ratkaisut tulevat väistämättä luomaan jälleen uuden oman kerroksensa rakennuksen arkkitehtoniseen ilmeeseen, ja näin ollen uudisosien luonteeseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Teknisten uudisosien
tulee sopeutua ympäröiviin rakennusosiin alisteisella tavalla.
Huomioitavaa
Monet yksityiskohdat tulevat väistämättä ratkaistaviksi vasta työn edetessä. Ratkaisuja lähestytään tässä esitettyjen tavoiteperiaatteiden pohjalta. Rakennussuojelullinen pyrkimys yhtäältä Engelin arkkitehtonisten
intentioiden vaalimiseen ja toisaalta tilojen eri korjausvaiheissa muodostuneen kerroksellisen tilanteen vaalimiseen aiheuttaa väistämättä ristiriitatilanteita eri restaurointinäkemysten välillä. Ristiriitaiset näkemykset
pyritään sovittamaan hyvässä hengessä ohjausryhmän eri asiantuntijatahojen kokouksissa.

Tekstin on koostanut Helsingin yliopiston taidehistorian professori, tri Ville Lukkarinen. Tekstin sisältö on
muokattu Restauroinnin ohjausryhmän keskustelujen pohjalta talvikaudella 2013-2014.
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Luettelo konservointiurakoiden dokumentoinneista

KONSERVOINTITÖIHIN LIITT Y VÄT TUTKI MUS- JA DOKUM ENTOINTIR APORTIT

2014-2015
KK_DOK_Consart_Enckell_Kulta_aika_20150615.pdf
KK_DOK_Kollaasi_ES_basikset_pintakäsittely_20151105.pdf
KK_DOK_Kollaasi_ES_kapiteelit_20151105.pdf
KK_DOK_Kollaasi_ES_KS_PS_puhdistus_kapiteelit_palkistoMALLI_20131112.pdf
KK_DOK_Kollaasi_ES_palkisto_20151104.pdf
KK_DOK_Kollaasi_kaiteet.pdf
KK_DOK_Kollaasi_Kasettikatot_20140707.pdf
KK_DOK_Kollaasi_Kasettikatot_lisäys_20151104.pdf
KK_DOK_Kollaasi_KS_kapiteelit_20140930.pdf
KK_DOK_Kollaasi_KS_palkisto_20150924.pdf
KK_DOK_Kollaasi_PS_kapiteelit_20151105.pdf
KK_DOK_Kollaasi_PS_palkistot_20151104.pdf
KK_DOK_kuustiesorri_eteläsalin_katto_20150603.pdf
KK_DOK_kuustiesorri_Falkmanin_lunetit.pdf
KK_DOK_kuustiesorri_kupolisalin_katto_20150618.pdf
KK_DOK_kuustiesorri_lisätyät_20151030.pdf
KK_DOK_kuustiesorri_pohjoissalin_katto_20150618.pdf
KK_DOK_Lainisalo_lehterikaiteetMALLI_ 201306.pdf
KK_DOK_Lainisalo_pylväätMALLI_20130424.pdf
KK_DOK_Lidman_basikset_20151104.pdf
KK_DOK_lidman_basisten_ja_lehtereiden_puukorjausMALLI_20140204.docx
KK_DOK_lidman_lehterilattia_MALLI_20131028.pdf
KK_DOK_ocra_eteistilojen rekonstr pinnat_20150928.pdf
KK_DOK_Oksanen_lehterikaiteetMALLI_20140604.doc
KK_DOK_Oksanen_mahonkiovet.doc
KK_DOK_Oksanen_porrassyäksyjen alapinnat_20151102.doc
KK_DOK_Rotunda_basisten halkeamat_20140306.pdf
KK_DOK_Rotunda_Basis_rakenne_sävytysMALLI_20140320.pdf
KK_DOK_Rotunda_ErikoismaalausMALLI_20140320.pdf
KK_DOK_Rotunda_scagliola_20151126.pdf
KK_DOK_Rotunda_scagl_halkeama_puhdistusMALLI_20140320.pdf
KK_DOK_Rotunda_scagl_paikkausMALLI_20131219.pdf
KK_DOK_Rotunda_scagl_paikkaus_Injekt_2MALLI_20140604.pdf
KK_DOK_Rotunda_scagl_puhdistuskoeMALLI_20130912.pdf
KK_DOK_Ukri_Hassi_halkeamat_20151204.pdf
KK_DOK_Vanalinna_ehitus_kirjahyllyt.pdf
KK_DOK_Wooden_Hyllykaaviot.pdf
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KK_DOK_Wooden_hyllylevyt_20151118.pdf
KK_DOK_Wooden_hyllypurku_lakkausMALLI_20131127.pdf
KK_ROT_DOK_Rotunda_Runebergin_veistokset_20140427.pdf
KK_ROT_TUTK_julkisivututkimus_20140424.pdf
KK_TUTK_Kollaaasi_R314_sihteeri_lattiatäyte_20140514.pdf
KK_TUTK_Kollaasi_kirjahylly_lakka_20131107.pdf
KK_TUTK_Kollaasi_R315_ylikirjhoitaj_lattiatäyte_20140626.pdf
KK_TUTK_Kollaasi_tapettinäyte_20151104.pdf
KK_TUTK_okulus_eteläsali_lattialankku_20131211.pdf
KK_TUTK_Okulus_KS_kupoli_halkeamatutk_3D_20140520.pdf
KK_TUTK_Okulus_kupoli_halkeamatutkielma_20140520.pdf
KK_TUTK_Rotunda_pylväiden_rakenne_20140604.pdf
KK_TUTK_timonen_puuntunnistus_kaide_kirjahylly_20140304.pdf
KK_VÄRI_Kollaasi_ES_KS_PS_kapiteelit_palkistot_20131107.pdf
KK_VÄRI_Kollaasi_kuilu_20140604.pdf
KK_VÄRI_Kollaasi_kupoli_js_ikkuna_20140425.jpg
KK_VÄRI_Kollaasi_Monrepos_lattiat_värijatäyte_20140304.pdf
KK_VÄRI_Kollaasi_PS palkiston sävy_20140530.pdf
KK_VÄRI_Kollaasi_R118_eteisen koristemaalauskerros_20140502.pdf
KK_VÄRI_Kollaasi_R118_täydennys_20140606.pdf
KK_VÄRI_Kollaasi_R119_kattojen ja seinien esiinotto_20141015.pdf
KK_VÄRI_kuustiesorri_alkuaineanalyysit_30042014.pdf
KK_VÄRI_kuustiesorri_ES_länsipääty_VIS_spektrit_20140804.pdf
KK_VÄRI_kuustiesorri_kupoli_js_20140613.pdf
KK_VÄRI_kuustiesorri_laaja_2013.pdf
KK_VÄRI_kuustiesorri_PS_katto_turkoosi_20141218.pdf
KK_VÄRI_kuustiesorri_PS_länsipääty_VIS_spektrit_20140910.pdf
KK_VÄRI_kuustiesorri_R118_R119_plintit_20150604.docx
KK_VÄRI_kuustiesorri_R119_katto_20150407.docx
KK_VÄRI_Rotunda_eteläsalin lehterin oviaukko_20140930.pdf
Varhaisempia raportteja
KK2010_DOK_Rotunda_scagliolapylväät.pdf (pylväiden kuntokartoitus 2010, OSK Rotunda)
KK_ejs_DOK_Okulus_20110406.pdf (Engelin eteläjulkisivun kunnostuksen dokumentointi)
KK_js_DOK2_Okulus _20131115.pdf (Engelin itä-, pohjois- ja länsijulkisivujen kunnostuksen dokumentointi)
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Selvitys konservointiin liittyvästä ohjauksesta

Peruskorjauksen työmaiden aikana konservoitiin liittyviä
kysymksiä käsiteltiin kolmella eri tasolla. Työmaan alkuvaiheessa, alkaen syksystä 2013, pidettiin työkohtaisia mallikatselmuksia, joiden perusteella määriteltiin toivottuja ja mahdollisia työtapoja sekä teoreettisia ja laadullisia tavoitteita.
Joulukussa 2013 tuli tarpeelliseksi muodostaa restauroinnin
ohjausryhmä, joka käsitteli laajempia kysymyksiä periaatetasolla. Ryhmä tapasi noin kerran kuukaudessa, yhteensä 15
kertaa. Viimeinen kokous pidettiin kesäkuussa 2015. Kokousmuistioissa käsiteltiin periaatekysymyksiä, kuten päätysalien
uutta lattiamateriaalia, keskiakselin oviaukkojen avaamista,
Rotundan valkoiseksi maalaamista ja eteistilojen rekonstruktiomaalausten tekotapoja ja tavoitteita.
Koko työmaan ajan, alkaen lokakuusta 2013, tehtiin viikottaisia konservointikiertoja. Ensin kierrot olivat torstaisin ja kierroilla käsiteltiin tarpeen mukaan myös muita kuin varsinaisesti
konservointikysymyksiä. Kun työmaa perustettiin vuoden
2014 alusta ja pääurakoitsija siirtyi vastaamaan rakennuksesta
työmöaakäytäntöjen mukaan, varsinaiset työmaakierrokset ja
konservointikierrokset erotettiin eri päiville. Viikottaisia konservointikiertoja tehtiin työmaan aikana lähes 80, viimeinen
kierto 21.10.2015. Konservointikiertojen muistioihin on pyritty tallentamaan perusteluja valituille työtavoille ja työn rajauksille. Ohessa esimerkinomaisesti satunnainen konservointikierron muistio.
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