HAUTAKIVEN PUHDISTUS- JA HOITO-OHJE
Hautakivet valmistetaan pääosin suomalaisista graniiteista, joiden puhdistus on vaivatonta. Hautakivien säännöllisellä hoidolla ja puhdistuksella poistetaan ruohosilpun, hiekka- ja siitepölyn, sammaleen ja steariinin aiheuttamat haitat. Säännöllinen puhdistus ja ainakin kerran vuodessa suoritettu pesu on paras ehkäisykeino biologista
kasvustoa vastaan.
Liian lähellä hautakiveä olevasta kynttilästä voi tulla noki-, rasva- ja steariinitahroja kiveen, joiden puhdistus on hankalaa. Paras keino tahrojen ehkäisemiseksi on käyttää tarpeeksi tukevia lyhtyjä ja sijoittaa ne riittävän etäälle kivestä.
Kynttilästä kiveen tullut rasvatahra voidaan poistaa puhdistetulla bensiinillä. Tällöin on käsiteltävä koko pinta, ettei
synny värieroja. Käsitelty pinta pestään lopuksi huolellisesti. Puhdistettua bensiiniä myydään apteekeissa.

Pesu, kivipinta
Kiillotettu ja mattahiottu pinta
•• Kostuta ensin hautakiven pinta
•• Pese vedellä ja liinalla tai pehmeällä harjalla
•• Tarvittaessa lisää pesuveteen muutama tippa käsitiskiainetta
•• Pinttynyt lika voidaan poistaa talousspriillä tai puhdistetulla bensiinillä
•• Lopuksi huuhtele kivi huolellisesti runsaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla liinalla
HUOM! älä pese harjalla kullattuja tai maalattuja tekstejä/kuvia
(kts. tarkemmin Puhdistus, kullattu ja maalattu teksti tai kuva)
Sahattu, hiekkapuhallettu, poltettu ja hakattu pinta
•• Kostuta ensin hautakiven pinta
•• Pese vedellä ja harjalla tai painepesurilla
•• Pesuaineena voi käyttää heikosti emäksistä mäntysuopaa tai muuta vastaavaa luontoystävällistä pesuainetta
•• Sammaleen poistoon voi käyttää ruostumatonta teräsharjaa
•• Lopuksi huuhtele kivi huolellisesti runsaalla vedellä

Puhdistus, kullattu ja maalattu teksti tai kuva
•• Ensimmäisenä vuonna kultauksia ei suositella puhdistettavan ollenkaan
•• Painepesuria ei saa koskaan käyttää kullattujen tai maalattujen pintojen puhdistamiseen
•• Liian ”kovakourainen” pesu vaurioittaa kullatun tekstin tai kuvan helposti
HUOM! Vaurioitunut kultaus voidaan korjata vain uudelleen kultauksella
•• Puhdista teksti ja kuva erittäin varovasti vedellä ja liinalla tai vastaavalla, ei harjaamalla

Pesu, metalliosat
•• Pese vedellä ja liinalla tai pehmeällä harjalla
•• Tarvittaessa lisää pesuveteen muutama tippa käsitiskiainetta
•• Lopuksi huuhtele huolellisesti

Lyhdyt
•• Lyhtykehyksissä ja lyhdyissä saa käyttää vain öljykynttilöitä
•• Lyhtyjen lasit voidaan puhdistaa vedellä ja miedolla pesuaineella
•• Pinttynyt noki voidaan poistaa keraamisten liesien puhdistamiseen tarkoitetulla puhdistusaineella
Käytettäessä hautakiville tarkoitettuja puhdistus- ja suoja-aineita, on syytä olla varovainen kultausten ja maalausten kohdalla. Varmista aineen soveltuvuus ennen käyttöä.
On oltava varovainen käytettäessä pesuaineita. Varsinkaan kiillotetuille kivipinnoille ei saa käyttää vahvasti happamia (pH alle 2) tai emäksisiä (pH yli 11). Kivipinnoille sopivat neutraalit ja miedot pesuaineet. Käytettävien pesuaineiden pH-arvo kannattaa tarkastaa aina ennen käyttöä. Graniitti kestää hyvin neutraaleja (pH 6-8), heikosti
emäksisiä (pH 8-10) ja heikosti happamia (pH 4-6) pesuaineita.
Lähteet
Kiviteollisuusliiton nettisivut:
http://www.suomalainenkivi.fi/hautakivet/hautakiven-hankinta-ja-hoito-ohjeet/hautakivien-hoito-ja-puhdistus/
Sankarihautausmaiden perinne, hoito ja kunnostus, 2008. Museoviraston rakennushistorian osaston ohjeita ja oppaita 2.
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