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Taustatietoja

na 1841–45 rakennetun Ojennuslaitoksen van-
keja, joiden päätyönjohtajana toimi vankilan 
kirjanpitäjä G. E. Eklund.2

Muistitiedon mukaan Rehbinderin kerrotaan 
hakkauttaneen raunion yhteen kiveen vuo-
siluvun 1250 harhauttaakseen jälkipolvia us-
komaan, että rauniot olisi rakennettu jo Hä-
meeseen tehdyn ristiretken aikoihin, samaan 
aikaan kuin läheinen Birger Jarlin eli Hämeen 
linna. Rauniot saivat useita eri nimityksiä, ku-
ten luostarinmuuri, pirunlinna ja juutalaisten 
kirkko.3

Vuonna 1951 kaupunginarkkitehti Olavi Sahl-
berg suunnitteli tekoraunioon muistolaatan, 
jossa kerrotaan Rehbinderin perustaneen 
Kaupunginpuiston vuonna 1847. Laatta on rau-
nion etelänpuoleisen oviaukon vasemmalla 
puolella.4

Hämeenlinnan kaupunki on tilannut Kaupun-
ginpuiston tekoraunion vauriokartoituksen. 
Työn tarkoituksena on tutkia kivilatomukseen 
liittyviä riskikohtia ja sortumia. Työ käsittää 
paikanpäällä tehtävät tarkastelut sekä nykyti-
lanteen vertailun vanhoihin valokuviin. Vaurio-
kartoitus sisältää myös jatkotoimenpide-ehdo-
tukset.

Tekoraunion historiaa
Kaupunginpuiston perusti kuvernööri Otto 
Carl Rehbinder yleiseksi puistoksi vuosien 
1841–1863 välillä. Se edustaa ns. englantilaista 
maisemapuutarhaa, jolle on ominaista vapaa-
muotoisuus, epäsäännöllisyys ja luonnonmu-
kainen maisema. Puistoon rakennettiin mai-
sematyylin mukaisesti mutkittelevia käytäviä, 
tekoraunio ja paviljonkeja. Jyrkkiä rinteitä pen-
gerrettiin luonnonkivisillä tukimuureilla ja puis-
toon tehtiin myös muita kivirakenteita, kuten 
aitoja, portaikkoja ja laituri.1

Kallioiden räjäytystyöt ja kivien poraus puis-
ton rakennelmia varten aloitettiin jo ennen 
vuotta 1845. Tekoraunion rakentaminen tehtiin 
viimeistään 1850-luvulle mennessä. Rehbinder 
käytti rakennustöihin Hämeen linnan vuonna 
1830 toimintansa aloittaneen vankilan ja vuosi-

1 Saastamoinen 2005, tiivistelmä, 6
2 Saastamoinen 2005, 46–50

3 Saastamoinen 2005, 49
4 Saastamoinen 2005, 106

Kaupunginpuistoon rakennettiin kivestä myös aito-
ja, portaita, terasseja ja tukimuureja. Kuva 1950-lu-
vulta, HäKM.

Vuonna 1951 suunniteltu muistolaatta. Laatassa lu-
kee: ”Maaherra Otto Rehbinder perusti tämän puis-
ton 1847.”



3

Suomen oloissa säilynyt 1800-luvun englan-
tilaisen maisemanpuutarhan tekoraunio on 
harvinainen, mutta hieman myöhäisempi esi-
merkki löytyy myös Hämeenlinnasta. Kau-
punginpuiston rauniolinna ehkä innoitti Hugo 
Standertskjöldiä vastaavanlaisen, mutta paljon 
suuremman linnakkeen rakentamiseen Aulan-
golle. Sielläkin rakennusmateriaalia oli, kun 
Aulangon teitä, polkuja ja lampia raivattaessa 
jäi yli paljon kaikenlaista kiviainesta.  Aulangon 
puistometsän länsilaidalle rakennettiin vuonna 
1887 Graniittilinna eli Rauniolinna. Sen piirus-
tukset laati insinööri F. W. von Schultz. Linna-
rakennelmaan kuuluu kolme tornia, joista yksi 
on muita korkeampi.6

Espoon Träskändan kartanopuistossa on myös 
jäljellä yksi tekoraunio, joka liittyi Aurora Ka-
ramzinin aikana barokkityylisestä symmetri-
sestä muotopuutarhasta muutettuun englan-
tilaiseen maisemapuistoon. Tämä tekoraunio 
on melko vaatimaton, vanha rakennuksen ki-
vijalka, joka jätettiin maisemapuistoa varten 
paikalleen, kun rakennus sen päältä purettiin.7

Tuija Lind kuvaa tekoraunioita väitöskirjassaan 
Rauniot  – Arvoja ja tekoja seuraavasti: ”Esi-
kuvana tekorauniolle oli aito (antiikin) raunio, 
joita englantilaiset kulttuurimatkaajat näkivät 
Italian matkoilla. Raunion sijoittaminen puu-
tarhaan otti mallia kuvataiteesta, jossa raunioi-
ta oli helppo maalata sopiviin ympäristöihin. 
Teattereiden lavastuksissa saatiin ideaalimai-
semaan aikaan syvyysvaikutelma, mutta luon-
nossa tekoraunio voitiin rakentaa puutarhaan 
tai muokata aidon raunion ympäristö niin kut-
sutuksi englantilaiseksi maisemapuutarhaksi, 
muotopuutarhan vastakohdaksi. Epäsäännölli-
nen puutarha ja tekorauniot levisivät 1700-lu-
vulta lähtien ja varsinkin 1800-luvulla kaikkialle 
Eurooppaan. Puutarhoissa suunnistettiin lintu-
jen äänten ja veden solinan mukaan ja yllätyt-
tiin keinotekoisen luonnon piilottamista raken-
netuista elementeistä joihin tekorauniotkin, 
raunio-ulkonäköön tarkoituksellisesti rakenne-
tut kivirakenteet kuuluivat.”5

5 Lind, 2017.
6 https://lydia.hameenlinna.fi/items/browse?tags= 
Graniittilinna

7 Mari Anthonin opastettu kierros, 2021

Aulangon Graniittilinna on toinen Hämeenlinnan tekoraunioista. Kuva https://lydia.hameenlinna.fi/
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Nykytilanteen kartoitus

Raunion rakentamistapa
Raunio on perustettu kalliolle tai vahvalle mo-
reenimaalle, mäen päälle. Perustussyvyydestä 
ei ole tietoa.

Raunio on rakennettu kylmämuuritekniikalla, 
eli siinä ei ole käytetty laastia taustarakenteis-
sa eikä saumauksessa. Seinät ovat ns. kuori-
muureja, jotka koostuvat sisä- ja ulkokuorista 
ja niiden välissä olevasta sisuksesta. Sisä- ja 
ulkokuori on ladottu varveittain isoista ja sään-
nöllisiksi lohkotuista kivistä. Kuorien välissä on 
pienemmistä kivistä ladottu sisus. Kuorikivien 
naamapinnoissa näkyy porajälkiä, jotka ovat 
tyypillisen kokoisia 1800-luvun puolivälin kivi-
työkaluille. 

Sisä- ja ulkokuoren kivet ovat suurikokoisia ja 
ne on työstetty ja sovitettu tarkkaan toisiinsa 
nähden. Seinä on rakennettu varveittain sisä- 
ja ulkokuori yhtä aikaa ja sitten niiden väli on 
täytetty latomalla se kiviä täyteen. Suuret kivet 
on asennettu paikalleen käyttäen apuna kiila-
kiviä. Lopuksi suurimmat seinäpintaan jääneet 
kolot on täytetty täytekivillä. Rakenne vastaa 
tyypillistä tuon ajan kylmämuurin kivirakennet-
ta, mitä on käytetty esim. sotilasrakentamises-
sa, kivinavetoissa, -kellareissa ja -aidoissa

Holvaukset on tehty seiniin tukeutuviksi sovit-
tamalla harkkomaisiksi muotoillut kivet tarkas-
ti holvimuottien päälle. 

Raunion muurinpäälliset eli ”katto” on tehty 
myöhemmin laastitsemalla. Laasti on kovaa ja 
siinä on suuri raekoko. Silmämääräisesti arvioi-
malla se voisi olla 1970-luvun tienoilta peräisin. 
Laastin päällä kasvaa monin paikoin sammalta. 
Alkuperäisestä katemateriaalista ei ole tietoa.

Raunion kylmämuurin rakenne. 

Kivien porajälkiä.

Alueen kiviaidat on tehty myös kylmämuurirakentei-
sina.
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Raunion kunto
Ikäänsä nähden raunio on pysynyt hämmäs-
tyttävän hyvässä kunnossa. Vankka perus-
tusmaa ja vesien johtuminen pois mäkeä alas 
ovat edesauttaneet raunion säilymistä. Hyvä ja 
taidokas kivityö, jossa ladonta on tehty asian-
tuntevasti, tarkasti ja osaavasti on myös vaikut-
tanut raunion säilymiseen. Hyvin ladottu kyl-
mämuuri säilyy hyvin, koska siinä ei ole säälle 
herkkiä laasteja, vaan sen kestävyys perustuu 
huolelliseen ladontaan. 

Raunion nykyinen laastilla tehty kate on ar-
violta 1970-luvulta ja se on myös sekä tehty 
että säilynyt hyvin. Ehjä kate on tärkeä, jotta 
muurien päälle johtuvat vedet ohjautuvat pois. 
Vesieristyskerroksesta huolimatta muurin si-
sälle pääsee aina vähän vettä. Muurin sisälle 
joutuvat vedet kulkeutuvat laastittomassa kyl-
mämuurissa olevista kivien väleistä pois, jolloin 
ne eivät keräänny muurin sisään ja jäätyessään 
aiheuta vaakaroutimista. Rauniossa ei ole ha-
vaittu merkittäviä pullistumia, jotka kertoisivat 
vaakaroutimisesta. 

Ikkuna- ja oviaukkojen holvit ovat säilyttäneet 
muotonsa ja niissä on lähes kaikissa tukevat 
olat, joihin holvit lepäävät. Vain kahdessa ikku-
naholvissa on puutteita. Niissä on alun perin-
kin rakennettu olka hieman huonosti. Toisessa 
on käytetty hyvin pientä kiilakiveä, jolle tulee 
paljon painoa ja toisessa olka on tehty useam-
masta pienestä kivestä, joissa on tapahtunut 
pientä liikettä. Näissäkään kohdissa ei ole 
akuuttia vaaraa, mutta niiden korjauksella saa-
daan lisävarmuutta ja kestävyyttä vuosikym-
meniksi eteenpäin.

Yläkuvassa näkyy täsmällisesti rakennettu nurkka. 
Huolellisti tehty nurkka edesauttaa raunion säily-
mistä.

Alakuvassa näkyy hyvin tiiviisti ja tarkasti rakennettu 
holvi.
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Muurissa on kaksi kohtaa, joissa suuri puu on 
aiheuttanut kasvaessaan vaurioita. Toisesta 
kohdasta puu on kaadettu ja muuri paikkail-
tu ronskilla tavalla. Toisessa kohdassa kasvaa 
edelleen puu ja muuria on korjailtu kasvavan ja
kallistuneet puun kohdasta.

Selkein vaurio on raunion täytekivien puut-
tuminen ja irtonaiset täytekivet. Täytekivien 
puute ei aiheuta välitöntä vaaraa raunion kes-
tävyydelle, koska täytekivien tehtävä ei alun 
perinkään ole ollut kantaa, vaan peittää muu-
rin isoimpia koloja. Täytekivien puuttuminen 
tai irtonaisuus voi aiheuttaa kuitenkin turval-
lisuusriskin, jos muurin sisuskiviä tai irtonai-
sia täytekiviä putoaa tai jos taustakiviä valuu 
enemmän ulos, tulee muuriin kestävyyteen 
vaikuttavia tyhjätiloja. 

Susanna Lappalaisen mukaan työntekijöiden 
keskuudessa ei ole tietoa, että rauniolle olisi 
tehty mitään korjaustoimia 80-luvusta eteen-
päin.

Kuvaparitarkastelut
Seuraavilla sivuilla on tehty kuvaparitarkaste-
luita, joissa on vertailtu nykytilannetta historia-
kuvien tilanteisiin. 

Kuvavertailu osoittaa, että raunio on säilynyt 
lähes täysin muuttumattomana. Vain muuta-
mat ylimmät kivet ovat kadonneet ja täyteki-
vien putoaminen on jättänyt muuriin isompia 
onkaloita.

Muurin harjojen vesieristyskerrokset ovat hyvässä 
kunnossa ja vedet johtuvat hyvin pois muurien pääl-
tä.
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Alakuva on arviolta 1900-luvun alusta (HäKM) ja yläkuvassa nykytilanne. Yläkuvaan on merkitty puuttuvia 
täytekiviä 1900-luvun alun tilanteeseen nähden.
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Nykyt i lanneku-
vaan merkitty 
puuttuvia täyteki-
viä aiempiin ver-
tailukuviin näh-
den.

Vanhempiin ku-
viin on merkitty 
pisteillä ne muu-
rikivet, jotka seu-
raavaan kuvaan 
mennessä ovat 
kadonneet.

Kuva vuodelta 
1935, HäKM. 

Kuva 1910-luvulta, 
https://lydia.ha-
meenlinna.fi/



9

Yläkuvassa nykytilanne, alakuvassa historiakuva, vuosiluku tuntematon HäKM. Holvissa ei ole näkyvissä 
mitään muutoksia.
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Vasemmalla ajoittamaton historiakuva HäKM. Oikealla nykytilannekuva, johon merkitty puuttuvat täyteki-
vet.

1910-luvun kuva, https://
lydia.hameenlinna.fi/

Pisteillä on merkitty ne 
muurikivet, jotka nyky-
kuvasta puuttuvat.

Nykytilannekuvaan merkitty puuttu-
vat täytekivet.
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Yläkuvassa nytkytilanne ja alakuvassa tilanne n. 1800-luvun lopun tienoilta, C. O. Saxelinin kuvakokoelma 
HäKM. Raunio on peittynyt vesakoiden taakse.
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Raunion turvallisuus
Raunion turvallisuudesta vastaa omistajataho 
eli kaupunki. Suurimmat riskit rauniolla ovat 
huonokuntoiset puut sekä putoaminen rauni-
on muurinharjojen päältä. 

Raunion päällä käydään kiipeilemässä. Tarkas-
teluhetkelläkin muurien päälle oli kiinnitetty 
suunnistusrasti, joka kertoo, että sinne jopa 
ohjataan lapsia kiipeilemään. Muurien päältä 
on pahimmillaan kolmen metrin pudotus. 

Muurien päälle ei kuitenkaan voi joutua vahin-
gossa, vaan sinne täytyy kiivetä. Jokainen, joka 
raunion seinien päälle kiipeää, tietää olevansa 
vaarallisella paikalla. Paikat, joista pienemmän-
kin lapsen on helppo kiivetä raunion päälle, 
ovat läntinen oviaukko sekä yhdyskäytävän 
keskiosa. Raunion läheisyydessä ei ole min-
käänlaisia varoituskylttejä.

Toistaiseksi muurien päällä ei ollut havaittavis-
sa irtoavia kiviä, jotka saattaisivat sortua siellä 
kävellessä. Riski reunoilla olevien kivien sortu-
misesta voi kuitenkin tulla jossain vaiheessa, 
jos katteena oleva laasti rapautuu tai jos rau-
niolla tehdään ilkivaltaa. 

Puuttuvat tai heiluvat täytekivet aiheuttavat 
turvallisuusriskin. Irtonainen täytekivi tai sen 
takana oleva sisuskivi saattaa pudota muurin 
vieressä seisovan päälle. Riski siihen, että joku 
seisoisi niin lähellä muuria juuri kiven pudotes-
sa, on kuitenkin verrattain pieni.

Raunion päällä kiipeillään paljon. Tarkasteluhetkel-
lä raunion päälle on kiinnitetty rasti, jossa on QR-
koodi. Koodin lukeminen vaatii raunion päälle kii-
peämistä.

Läntisen oviaukon pielien kohdalta on helppo pääsy muurien päälle.



13

1.1

1.2

1.4

1.5

1.3

1.3

1.6

1.6

3.1

3.2

2.1

2.2

4.1

4.2

6.1

6.2

6.3

Korjaustarpeet ja toimenpide-ehdotukset



14

Korjaustarpeet ja toimenpide-ehdotukset on 
koottu edellisen sivun karttaan. Lisäksi ne on 
selostettu tässä luvussa sanallisesti ja valoku-
vin. Tekstissä ja kuvissa olevat viitenumerot 
viittaavat kartassa olevaan viitenumeroon.

1. Maisemanhoitotyöt
Huonokuntoiset puut voivat olla vaarallisia kä-
vijöille tai raunion rakenteille. Raunion ympä-
rillä on yksi selkeästi huonokuntoinen puu ja 
muutama vanhempi, seurattava puu. Huono-
kuntoinen, haaroittunut ja revennyt, raunioon 
päin kallellaan oleva puu kaadetaan pikimmi-
ten (1.1). 

Raunion rakenteissa kasvaa vanha koivu, joka 
on kallistunut, mutta ei vaikuta laholta. Ar-
boristin tai muun vastaavan asiantuntijan on 
syytä arvioida puun kunto ja puun kuntoa on 
seurattava säännöllisesti, mikäli se päätetään 
säilyttää. (1.2) Puu on jo aikoinaan tehnyt tuho-
ja muuriin ja muuria on puun kohdalta korjailtu 
rumalla tavalla. Kivet on ladottu miten sattuu, 
jopa kiven naamapuoli sivullepäin. Osittain 
muurin kivet tukeutuvat nyt puuhun. Mikäli 
puu kaadetaan, on puun kohdan muuria myös 
korjattava samalla. 

Muita lähellä olevia puita seurataan säännölli-
sesti ja kaadetaan tarvittaessa.

Kaikki muurissa kasvavat vesakot on poistet-
tava säännöllisesti, jotta ne eivät vahingoita 
muureja. (1.3)

Rakenteellisista syistä on poistettava vesak-
ko ainakin 2 metrin säteeltä raunion ympäril-
tä, jotta puuston juuristo ei tunkeudu raunion 
maanalaisiin rakenteisiin. (1.4)

Raunion ympärillä kasvaa vesakkoa erityises-
ti sen itäpuolella. Raunio vaikuttaa teatterin 
puolelta katsomon takapihalta koska alue on 
pusikoitunut ja teatteri ikään kuin kääntää sel-
känsä rauniolle. 

1.1 Haaroittunut ja revennyt puu, jonka toinen haara 
on kallellaan muurin suuntaan. Ainakin muurin suun-
taan oleva haara on poistettava.

1.2 Muurissa kasvaa vanha ja kallistunut koivu, jonka 
kunnon on arboristin arvioitava. Puun mahdollisen 
poiston yhteydessä on myös muuria korjattava.

Korjaustarpeet ja toimenpide-ehdotukset
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1.4 Etenkin raunion 
itäpuolella on pal-
jon vesakkoa, joka 
raivataan.

1.4 Raunio ei juu-
ri näy teatterin 
suuntaan sankan 
vesakon ja puuston 
vuoksi.

1.5 Vesova puu/
pensas raunion 
etupuolella siisti-
tään.
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Jotta historiallisesti arvokas raunio näkyisi pa-
remmin, tulisi avata näkymiä itäsuuntaan karsi-
malla vesakkoa ja kaatamalla ylimääräisiä pui-
ta. Vain suuret, hyväkuntoiset ja kauniit puut 
jätetään.

Kaksi isoa kuusta kasvaa liian lähellä rauniota. 
Puiden juuristot ja oksat saattavat vahingoit-
taa rauniota. Puut on syytä kaataa, ellei niillä 
ole erityistä maisemallista arvoa tai luontoar-
voa. (1.6)

2. Rumat ladonnat
Muurissa on kaksi myöhemmin tehtyä korjaus-
ta, joissa kivet on ladottu muusta muurista 
poikkeavalla ja rumalla tavalla. Ladonnat liitty-
vät ilmeisesti paikalla kasvaneiden puiden syn-
nyttämiin vaurioihin, joita on korjailtu puiden 
poiston yhteydessä. Muurissa kasvavaa koivua 
poistettaessa täytyy sisäseinän ladontaa ja 
muurin päällä olevia vesieristyskerroksia korja-
ta. Samassa yhteydessä myös ulkoseinän ruma 
ladonta kannattaa puun kohdalta latoa uudes-
taan (2.1). 

Toinen huonosti ja rumasti tehty korjaus on n. 
3 metrin päässä koivusta pohjoiseen (2.2). Koh-
dassa on aiemmin kasvanut koivu, joka on pois-
tettu ja muuria on samalla korjailtu huolimatto-
masti. Ongelma on lähinnä esteettinen, mutta 
se liittyy myös muurin korotustarpeeseen ja 
puutteelliseen vesieristykseen. Samalla kun 
nämä korjataan, on syytä latoa ruma ladonta 
uudelleen kauniimmin ja rakenteellisesti kestä-
vämmällä tavalla. (ks. 3 ja 6)

1.3 Muureissa kasvava vesakko on poistettava. 

2.1 Muurissa kasvava, kallistunut koivu on pudotta-
nut kiviä, jotka on ladottu huolimattomasti uudes-
taan.

1.6 Kaksi suurta kuusta 
kasvaa aivan muurin 
vieressä. Niiden kaata-
mista on syytä harkita.

2.2 Kuusien välissä on 
kohta, josta on aiem-
min poistettu muu-
rissa kasvanut koivu 
ja muuria on korjattu 
huolimattomasti lato-
en. Muuriin liittyy myös 
korotustarve (ks. 6) ja 
puutteellinen vesieris-
tys (ks. 3). 

1.6 1.6

2.2

2.1
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3. Vesieristyskerrokset
Muurin harjan vesieristyskerroksena toimii 
kova laastipinta, joka on pääosin hyvässä kun-
nossa. Muurin harjoilta löytyi kaksi kohtaa, 
joissa vesieristys on puutteellinen. 

Toisessa kohdassa on kolo, joka saattaa kerätä 
vettä muurin sisälle ja sitä kautta aiheuttaa on-
gelmia (3.1). Toistaiseksi muurin kummallakaan 
puolella ei näy merkkejä vaakaroutimisesta, jo-
ten ilmeisesti muurin sisään joutunut vesi on 
päässyt myös hyvin poistumaan. Kolo on kui-
tenkin syytä täyttää kivellä ja tehdä päälle vas-
taava vesieristys laastilla kuin muuallakin on. 

Toisessa kohdassa on siinä kasvaneen puun 
poiston yhteydessä tehty epämääräinen 
korjaus  ja muuriin on jäänyt laastitsematonta 
harjaa, josta vesi pääsee muurin sisään (3.2). 
Nyt suuri kuusi suojaa sitä vedeltä, mutta vii-
meistään siinä yhteydessä kun kuusi kaade-
taan, on ladonta ja vesieristys tehtävä uudes-
taan. Sisäpuolella muuria on korotustarve tur-
vallisuussyistä (ks. kohta 6).

3.1 Vettä keräävä kolo täytetään kivillä ja vesieristee-
nä toimivaa laastia täydennetään. 

3.2 Muurin sisään pääsee vettä puutteellisesta la-
donnasta ja vesieristyskerroksesta johtuen (ympy-
röity).

2.2 Huolimattomasti tehty ladonta (merkitty katko-
viivalla) poikkeaa selvästi muusta muurista.

1.6 Liian lähellä muuria kasvava kuusi.

3.2

2.2

1.6
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4.1 Holvin kantaan lisätään 
täytekiviä.

4.2 Holvin kanta lepää pie-
nen kiilakiven päällä. Vie-
reen lisätään molemmille 
puolille täytekiviä.

4. Holvien vahvistus
Raunion holvit on taidokkaasti tehdyt ja ne 
ovat säilyttäneet muotonsa hyvin.

Kahdessa kohtaa holvin kannoissa on puut-
teelliset täytekivet. Toisessa kohdassa olka on 
rakennettu pienistä kivistä ja yksi kivi on pu-
donnut olan alta (4.1). Olka vahvistetaan muo-
toilemalla puuttuvaan kohtaan kivi. 

Toinen olkakohta on jätetty hyvin pienikokoi-
sen kiilakiven päälle (4.2). Kiilakiven viereen li-
sätään kivet, jotta holvi ei lepää yhden pienen 
kiven varassa.
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5 Täytekivien lisäys
Lähes kauttaaltaan muurista puuttuu täy-
tekiviä sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta. 
Puutteelliset alueet on viitteellisesti merkitty 
oranssilla katkoviivalla pohjapiirrokseen.

Kiviä lisätään suurimpiin koloihin, sekä kaik-
kiin sellaisiin koloihin, joista muurin taustakiviä 
mahtuu putoamaan pois. Selvityksen historia-
kuviin vertailemella tehdyt analyysit toimivat 
viitteenä siihen paljonko täytekiviä tarvitaan, 
mutta tarpeelliset kohdat katsotaan tarkem-
min paikan päällä. 

Muuriin lisätään puuttuvia täytekiviä suurim-
piin koloihin sekä irti olevat täytekivet vaihde-
taan paremmin sopiviin tai lyödään paikalleen 
siten, että ne kiilautuvat. 

Täytekivimateriaaliksi pyritään etsimään mah-
dollisimman samanlaisia ja -värisiä kiviä kuin 
rauniossa käytetyt kivet ovat. Täytekivet muo-
toillaan kuhunkin kohtaan oikean kokoisiksi ja 
lyödään paikalleen siten, että ne kiilautuvat. 
Mikäli taustassa on tyhjää, ladotaan taustaan 
kiviä ennen täytekiven lisäämistä.

Pienten täytekivien rykelmä korvataan yhdellä isol-
la.

Täytekiviä lisätään isoimpiin koloihin.
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6. Turvallisuuden parantaminen
Rauniossa on kolme kohtaa, joista pääsee hy-
vin helposti kiipeämään raunion päälle ja sitä 
kautta syntyy turvallisuusriski. Raunion päällä 
kiipeilyä tuskin pystyy kokonaan estämään, 
mutta mikäli pääsy sinne on vaikeampi, eivät 
sinne kovin taitamattomat kiipeilijät tai kovin 
pienet lapset pääse. 

Läntisellä oviaukolla pääsee molemmista pie-
listä helposti muurin päälle. Toisella puolella 
kiipeämisen vaikeuttamiseksi riittää täytekivi-
en lisääminen (6.1).

Oviaukon toisella puolella pielen korotus 
yhdellä kivellä tekee kiipeämisestä paljon 
vaikeam paa (6.2).

Yhdyskäytävällä on myös hyvin matala kohta, 
josta pääsee muurin päälle. Siihen olisi myös 
hyvä tehdä turvallisuussyistä korotus (6.3).

6.1 Täytekivien lisääminen hankaloittaa kiipeämistä, 
kun jalalle ei ole enää porrasta.

6.3 Yhdyskäytävän matalaa muuria tulisi korottaa yhdellä kivikerralla kiipeämisen hankaloittamiseksi. Työ-
hön liittyy myös, vesieristyskerroksen parannusta (3.2) ja muurin uudelleenladontaa (2.2).
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6.2 Läntisen oviaukon pohjoinen pieli on matala ja mahdollistaa helpon pääsyn muurin päälle. 

Pielen korotus yhdellä kivellä vaikeuttaa huomattavasti kiipeämistä ja parantaa siten turvallisuutta.
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Seuranta
Raunion kunto vaatii vuosittaista seurantaa. 
Muurien päälliset on hyvä käydä kerran vuo-
dessa läpi ja katsoa, että laastikerros on ehjä ja 
ettei muurin harjalta ole irtoamassa kiviä. Ve-
sakonpoistoa raunion vierestä ja kivien välistä 
on tehtävä vuosittain ja samoin tulee tarkistaa 
lähimpien puiden kunto. Erityisesti tulee seu-
rata raunion seinässä kasvavan koivun kuntoa. 

Raunion kate
Keskustelussa on ollut raunion mahdolliset 
kattamistarpeet. Kuntoarvion perusteella 
raunion kattamiselle ei ole rakenneteknistä 
tarvetta. Raunion kattona toimii tällä hetkellä 
muurinharjojen laastikerros, joka on vesieris-
teenä toimiva ja hyväkuntoinen. 

Jos rauniota aiotaan toiminnallisista syistä kat-
taa, täytyy harkita miten katteen vedenpoisto 
hoidetaan, ettei se rasita raunion muurinharjo-
ja tai perustuksia. Lisäksi kate pimentää tilaa ja 
tulee mietittäväksi miten valaistus katteen alla 
järjestetään. Kattaminen tuo mukanaan lisää 
huollettavia rakenteita ja vastuut katteen yllä-
pidosta ja huollosta on sovittava.

Kattamisessa täytyy myös pohtia historiallisia 
ja maisemallisia arvoja. Raunio on rakennettu 
alun perinkin kattamattomaksi. Lisäksi se on 
Suomessa harvinainen, säilynyt englantilaisen 
maisemapuiston tekoraunio. Kattamaton rau-
nio on myös toiminut yli vuosisadan valokuvien 
kulissina ja kate saattaa muuttaa historiallista 
maisemaa ei-toivottuun suuntaan.

Yhteenveto ja aikataulu
Korjausten aikataulu riippuu käytettävistä va-
roista ja siitä mitä toimia halutaan priorisoida. 
Työ voidaan toteuttaa vaiheittain tai kerralla.  
Turvallisuuteen liittyvät välittömät toimet on 
syytä toteuttaa ensimmäisenä.

Muurin kuntoa turvaavat toimenpiteet vaikut-
tavat välillisesti myös turvallisuuteen. Vesakon 
poisto rakenteista ja muurin viereltä, holvien 
kantojen vahvistaminen ja täytekivien lisäämi-

nen sekä vesieristeen korjaus ovat toimenpi-
teitä, jotka turvaavat rakenteiden vakavuuden 
säilymistä ja siten myös rauniorakenteiden tur-
vallisuutta. 

Turvallisuuteen liittyy myös muurin päälle kii-
peämisen vaikeuttaminen.  

Yhteenvetona tarvittavat korjaukset kiireelli-
syysjärjestyksessä:

1. Vaarallisten puiden poisto. Muurissa kasva-
van koivun kunnon arviointi. Koivu voidaan 
toistaiseksi jättää, jos koivun kunto on hyvä. 
Koivun poiston yhteydessä muuria on korjat-
tava.

2. Vesakon poisto raunion rakenteista ja ympä-
ristöstä vähintään 2 metrin säteellä.

3. Kahden holvin varmistukset täytekivin.

4. Läntisen ovipielen turvallisuutta parantavat 
toimenpiteet. Matalan yhdysmuurin korotus.

5. Täytekiviä lisätään kaikkiin isompiin koloihin, 
etenkin sellaisiin, joista voi tulla muurin sisuski-
viä ulos tai joissa on irtonaisia täytekiviä.

6. Vesieristyksiin kohdistuvat korjaukset.

7. Liian lähellä kasvavien kuusten ja muurissa 
kasvavan koivun poisto (koivun poiston yhtey-
dessä muuria korjattava). 

8. Vesakon ja puuston raivaus teatterin ja rau-
nion väliltä.

9. Huonosti ladottujen aiempien korjausten 
uudelleen latominen kauniimmalla ja raken-
teellisesti kestävämmällä tavalla.
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