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Eteläterassin läntinen tukimuuri alarinteen puolelta korjauksen jälkeen. amoy 2016

↓

Eteläterassin pilarit ennen kunnostusta. amoy 2014

HVITTRÄSK,
ETELÄTERASSI JA LÄNTINEN TUKIMUURI
Hvitträskin Eteläterassin tukimuuri on rakennettu vuoden 1907 paikkeilla, jolloin Eteläterassia laajennettiin järvelle päin. Muuri on pilareita lukuun ottamatta ladottu ns. kylmänä
rakenteena ilman muurauslaastia. Kivet ovat epäsäännöllisiä, osin lohkottuja luonnonkiviä. Vain muurin kahdessa ylimmässä kivirivissä ja pilareiden kohdalla on käytetty
säännöllisemmän muotoisia kiviä.
Tukimuurin pullistuminen oli ollut ongelmana vuosien ajan ja muurin alaosa oli
liikunut paikaltaan. Jopa muurin osittainen romahtaminen oli mahdollista. Muurikunnostuksen lopullinen toteutus pystyttiin ratkaisemaan vasta kun tilanne purkutöiden myötä
paljastui. Taustarakenteen osoittauduttua ongelmalliseksi päädyttiin laajaan purkuun.
Muurikunnostuksen lähtökohdaksi otettiin muurin ja siihen liittyvien rakenteiden
ulkonäön säilyttäminen mahdollisimman lähellä alkuperäistä. Taustarakenteen osalta
säilytettiin vanha rakenneperiaate. Muurin purkuvaiheessa kaikki pintakivet merkittiin
ja muuri vaaitettiin, jotta muurin pintakivet ja muurinpäällä olevan pergolarakenteen
liittyminen ympäröiviin rakenteisiin saatiin palautettua kohdalleen. Vanhat kivet ladottiin
uudelleen ja taustan kivimäärää lisättiin muurin vahvistamiseksi. Myös pilarit jouduttiin
purkamaan ja muuraaman uudestaan. Pintojen ja istutusten osalta uusittiin lähes koko
eteläterassi ja muurin alapuolinen rinne. Pilareiden juurelle villiviinin kasvualustaksi
tarvittavat altaat hankaloittivat muuri- ja terassirakenteiden suunnittelua.
Korjaustyön kokonaiskustannukset n. 150 000 €.
HVITTRÄSK

ETELÄTERASSI JA LÄNTINEN TUKIMUURI korjaus 2016
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(Gesellius-Lindgren-Saarinen 1903)
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PERGOLAT JA KAITEET (ks. ARK 1153 004)
Pergolat ja kaiteet uusitaan. Uudet puuosat tiheäsyistä mäntyä.
Kiinnitys pilareihin vanhan mallin mukaan. Pergolan ja kaiteen
kiinnityskohtien linjaus huomioitava pilareiden pystytyksessä.

Pilarien yläpäät on suojattu lyijylevyin.
Lyijylevyn alla oleva tasauslaastikerros uusitaan.
(ks. Työmaakatselmusmuistio 1)
Pilareiden välisen muurin yläpintaa ei suojata.

Vuoden 1986 korjausvaiheessa tehty kivisalaoja ja purkukaivo
on todettu toimimattomiksi joten ne poistetaan.
(ks. Työmaakatselmusmuistio 1)

Muurin ja pilareiden linjaus päärakennuksen päädyn
ja eteläkulman Huvimajan linjauksen mukaan.
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TIIVISTYS
Kaivannon täytöt tiivistetään kerroksittain.
Tiivistyskalusto, ajokerrat ja kerralla
tiivistettävät kerrospaksuudet sovitetaan
yhteen RIL 132-2000 taulukon 9. mukaisesti.

käytävän pintakerrokset jatkuvat pylväsväleissä muuriin asti
PILARIT
Pilarit puretaan. Muuraus uusitaan kalkkipitoisella laastilla.
Saumat rakoja ja kivien pinnanmuotoja seuraten.
Saumauslaasti hiekkapitoista, laastipinta harjataan ennen
kuivumista. (ks. Työmaakatselmusmuistio 1)
Pilareiden muurauslaasti KS 50/50.

köynnösistutus

Käytävän pintakerrokset (ks. ARK 1153 003-3):
- 15 mm
seulottu sora / hiekka 2-6 mm
- 50 mm
kivituhka 0-6 mm, väri punertava, tiivistetään vedellä
- 150 mm
hienohko sepeli raekoko 16-32 mm, tiivistetään kerroksittain
- 200-250 mm karkea sepeli raekoko 32-64 mm

kesä- nurmi
kukka

500

250

pinnan kallistus keskelle 1/50

240

nurmi

Nurmialueiden rajat pihapiirroksen
ARK 1153 003-2 mukaan.

Periaateleikkausta tarkennettiin koko työmaavaiheen ajan. Arkkitehtipiirustus sisälsi myös rakennesuunnitelmat (Ins.tsto Heikki Möttönen Oy)
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15
150

250

suodatinkangas

Kaivamaton maa.
Maata poistetaan sen verran mikä muurikorjauksen
kannalta on tarpeellista. Tarvittaessa kaivannon reuna
tuetaan tuijien suojaamiseksi.

1200

kantava kasvualusta

suodatinkangas
suodatinkangas

KYLMÄLADONTA
Muuri puretaan tarkkaan dokumentoiden ja
kootaan uudestaan. Purku ulotetaan siten,
että saavutetaan stabiili tilanne ja muodonmuutos
saadaan poistettua. Ladelman tukevuutta
parannetaan. Pintakivien ja pilareiden osalta
(tiheä vinoraidoitus) kivet asetetaan entiseen
"järjestykseen". Sisemmät kivet (harvempi
vinoraidoitus) ladotaan rakenteen ehdoilla.
Kivimäärää lisätään suurempikokoisilla kivillä.

TUKILADELMA

MUURIN ALAPUOLINEN RINNE
Maakerrokset muurin juurella tehdään siten,
että ne läpäisevät valumaveden.
(ks. ARK 1153 003-3)

Pihan pintakerrokset ja istutukset Maisemasuunnittelu Hemgård

Ratakatu 29 A3, 00120 Helsinki p. 09 621 4144.

Gesellius,
Lindgren,määritelmät
Saarinen 1903.
Rakennetekniset
Insinööritoimisto Heikki Möttönen Oy / Kaunisharju 8A 3, 01230 Vantaa p. 050-572 8560.
Rakennuskohteen nimi ja osoite

sekä maisemasuunnitelmien pääpiirteet (Maisemasuunnittelu Hemgårdr).

multa

50

multa

PILARIJALUSTA
Pilareiden alle muurataan entiseen tapaan jalusta.
Jalusta tehdään aiempaa laajempana (n.1000x1000)
ja käyttäen isompia ja säännöllisempiä kiviä.
Pilareiden kohdalla myös jalustan alla oleva
kylmäladonta tehdään aiempaa tukevampana.
Pilarijalustan muurauslaasti KS 35/65.
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125

ᵒ

45

oranssi pisteviiva:
Korjausta edeltävä tilanne (Leikkaus A)

45

ᵒ

+ 62.00

pihan pintakerrokset uusitaan
nurmialueet tehdään siirtonurmella

pylväiden kohdalla multa-allas ja kantava kasvualusta villiviinille
(kantava kasvualusta ks. ARK 1153 003-3)

Piirustuksen sisältö

HVITTRÄSK, Hvitträskintie 166, 02440 Luoma

Sideraudat: RST ᴓ9
sijoitus harkinnanvaraisesti

Piirustuslaji

1:20

ETELÄTERASSI, PERIAATELEIKKAUS

TYÖPIIRUSTUS
arkkitehdit mustonen oy

Juuritapitus: HST ᴓ25
Tapituksen ja siderautojen injektiomassa Hilti HIT-HY 500 MAX.

Mittakaavat

TUKIMUURIN JA TERASSIN KORJAUS

Helsinki 12.07.2016

Kalliolanrinne 4 A 10, 00510 Helsinki
p. 09 8253 1220, fax 09 876 4747, toimisto@arkkitehditmustonen.fi

ARK
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Tukimuuri purettiin kalliopintaan asti.
amoy 2016

↑

Korajaustyöt teki Kivityö Kaseva Oy. amoy 2016

←

Eteläterassin korjauksen jälkeen. amoy 2016
Entiset puiset pergola- ja aitarakenteet olivat melko
uutta tekoa ja sään vaurioittamat. Uusien puurakenteiden oikean ulkonäön selvittämiseksi Hvitträskin
pergolarakenteista tehtiin kattava selvitys.

↓

Eteläterassin läntinen tukimuuri alarinteen puolelta
korjauksen jälkeen. amoy 2016

Sisääntuloaula ja neuvontatiski, taustalla lastenosasto, oikealla pääkirjastosali. amoy 2015
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