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3 ALKUSANAT
ALKUSANAT

Louhisaaren kartanon juhlasalin 1600-luvun kattomaalaus konservoitiin
1960-luvun suuren restaurointityön aikana, kartanon siirryttyä valtion
omistukseen. Viidenkymmenen vuoden jälkeen museon henkilökunta alkoi havaita maalipinnan rapautumista, kun mikrokokoisia maalinpaloja oli
alkanut sataa lattialle.
Louhisaaren kartano siirrettiin v. 2014 Museovirastolta Senaattikiinteistöjen
hallintaan. Tässä yhteydessä selvitettiin linnan korjaustarpeita ja todettiin
juhlasalin katon kunnostaminen kiireelliseksi. Ensimmäinen vaihe tehtiin
konservaattori Nanna Kymäläisen (Osuuskunta Kollaasista) ja Metropolia
ammattikorkeakoulun yhteistyönä loppukesällä 2014. Tällöin selvitettiin
mahdollisia kiinnitysvaihtoehtoja ja -tekniikoita sekä tehtiin pieniä koealueita teknisen työsuorituksen parhaimman vaihtoehdon löytämiseksi. Koetyön aikana v. 2014 tehtiin lisäksi pigmenttitutkimus ja vauriokartoitus sekä
tulevan vaurioseurannan pohjaksi tärkeä pintojen dokumentointikuvaus.
Normaalikuvauksen lisäksi katon pinnat kuvattiin analyyttisin kuvausmenetelmin (Mika Seppälä, Metropolia Ammattikorkeakoulu).
Kesällä v. 2015 työtä jatkettiin touko-elokuun välillä valittuja menetelmiä
käyttäen Senaatin tehtyä sopimuksen Osuuskunta Rotundan kanssa. Yhteistyötä jatkettiin Museoviraston restaurointiosaston ja konservaattori Nanna
Kymäläisen kanssa. Työhön kuului maalipinnan liimaustyö ja työn dokumentointi, johon liitettiin työaikaiset havainnot materiaalien vaurioitumisesta ja vanhoista korjauksista. Kattotyön lisäksi projektiin yhdistettiin vielä
kalkilla maalatun seinäfriisin vauriokartoitus ja kunnostaminen, mikäli aikaa jäisi.
Analyyttisen valokuvaukseen kuuluneen UV-kuvauksen tuloksia päätettiin
käydä läpi kesän lopulla, kun katon mittava yli 100m² maalipinta oli käynyt työn aikana tutuksi, ja liittää UV-kuvien kommentit dokumentointiin
tarkoituksena hahmottaa sekä vanhoja korjauksia että mahdollisia alkavia
vaurioalueita. Vaurioiden kartoittamisen yhteydessä päätettiin käydä myös
läpi Museoviraston arkiston 1960-lukua varhaisempia kuva- ja tekstiaineistoja vaurioitumisajankohtien arvioimiseksi.
Konservointityöryhmän rakennuskonservaattori Piritta Ernvall teki puurakenteen vauriokartoituksen/dokumentoinnin ja taidekonservaattori Liisa
Helle keräsi huomioita maalauskoristelun ominaisuuksista.
Kesän aikana tarjoutui tilaisuus tehdä vielä lisätutkimuksia sideaineesta
kun konservaattori Hanne Mannerheimo teki katon näytteistä sideainetutkimuksia Tikkurila Oy:n analytiikkalaboratoriossa. Näihin teki vielä jatkotutkimuksen vanhoihin sideaineisiin erikoistunut tutkija Brian W. Singer.

Kuva?
Konservaattorit matkalla työkohteeseen. Valokuva: Kirsi Karpio.
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Juhlasalin katon palkki- ja paneelirakenne on peräisin 1650-luvun lopulta
ja maalauskoristelu viimeistään 1660-luvun alusta. Maalaustyö on tehty samanaikaisesti palkkeihin ja paneeleihin.
Valkoinen pohjustus on tehty melko huolettomasti käsitellylle puupinnalle,
oksankohtia ei ole kitattu, niinpä osa pohjustuksesta on karissut pois ja osa
koristeista taas on maalattu hyvin karkealle pohjalle*. Palkit on jaoteltu punertaviin marmoroituihin peileihin, ornamenttiosuuksiin sekä valkopohjaisiin lintu- ja kukka-aiheisiin peilikehyksiin, joita jakavat okrankeltaiset,
konsoliaiheiset trompe l’oeil-maalaukset.
Paneeliosuudet koostuvat vuorottelevista maisemamaalauksista, allegorisista hahmoista sekä hedelmä-ja kukka-asetelmista, paikoin esiintyy malja-,
baldakiini-, draperia-, hermi-, papukaija ym. kuvioita.
Kartano pysyi Fleming-suvulla yhtäjaksoisesti vuoteen 1713, isonvihan alkuun asti, kuitenkin jo 1600-luvun lopulta harvemmin asuttuna omistajien
ollessa virassa Tukholmassa. Sota ja olojen vakiintuminen kesti toistakymmentä vuotta, jona aikana kartano oli voutien ja vuokraajien hoidossa. Sodan aikaiset ryöstöretket ulottuivat myös kartanorakennukseen, josta vietiin
ulkokaton kuparipellit ja kupariluukut, ikkunat, portaat, kivilattiat*. Katon
ja ikkunoiden ryöstäminen on saattanut aiheuttaa huomattavia sisäilmaston
muutoksia ja siten olla suurin syy katossa esiintyville vaurioille*

seen ja kokoelmien taustaksi. Tällöin maalattiin ”Kirkkosalin” viereisen
hallin katto (nykypäivänä valkoinen) sekä herrainhuoneen katto, kuitenkin
samoin koristeaihein kuin alkuperäiset katot.

KORJAUSHISTORIAA

4 KORJAUSHISTORIAA

Historiakiinnostus oli 1800-luvulla alkanut Suomessa myös kansallisella
tasolla ja niinpä Suomen muinaismuistoyhdistys lähetti taidehistoriallisen
retkikunnan mm. v. 1874 Lounais-Suomeen, jolloin käytiin Louhisaaressakin. Retkikunnan käsinkirjoitetussa raportissa kuvaillaan portaali, ala-aula,
Pirunkamari ja ”Kirkkosali”*. Retkikunta jaottelee raportin sivulle piirretyssä luonnoksessa katon paneeleihin (1-10) ja niitä kannattaviin palkkeihin ja
kuva-aiheet poikittain A-E-vyöhykkeisiin aiheenmukaisen luokittelun perusteella. Tarkasteltaessa retkikunnan raporttiin liittyviä muutamia erillisiä
piirroksia voidaan jo havaita muutamia nykyäänkin näkyviä muutoksia,
kuten värien haalistuminen osassa kuvioita ja yksityiskohtien katoaminen
maalin irrotessa (raportin kuva 99). Raportissa todetaan, että Flemingien
aikainen katto on yhä tallella vaikka ”ajan hammas” on sitä turmellut. Samalla arveltiin kuitenkin, että taitava restauroija voisi saada katon ”täydelleen” palautettua aiempaan ulkomuotoonsa. Vaurioista huolimatta ei salin
kattoon ollut siis tehty erityisiä erillisiä toimenpiteitä palkkia lukuun ottamatta. Asuinkerroksen (II krs.) kattoja muodistettiin vielä 1800-luvun loppupuolella uusilla koristemaalauksilla, mutta salia vaikuttaisi paikatun vain
roosan kantin uusimisella katon viimeisessä palkissa ja friiseissä.

Tämä asia havainnollistui liimaustyön yhteydessä kun palkkien maalipinnasta löytyi hienoja saviroiskeita. Lähemmin tutkittaessa havaittiin, että
roiskeet esiintyivät usein kaarevassa muodostelmassa. Keväällä seurattiin
pääskysten pesänrakentamista kartanon alueella ja todettiin, että pesänrakennuksen rappaustapa ja -linjat vastasivat juhlasalin katon jälkiä. Mahdollisia pesien jälkiä löytyi katosta kymmenkunta, mikä saattaa tarkoittaa sitä,
että kyseessä ei ole vain yksi kesä, vaan pesänrakennustyötä olisi harjoitettu
useamman kesän aikana? Tämä taas merkitsisi sitä, että ikkunat ovat olleet
auki sateen ja lumen vaikutuksille.
Kartanon kunto on ollut huono, koska omistajaksi palannut Flemingien
toinen sukuhaara teki kunnostuksia 1740-luvulla ”asuttavaan kuntoon saattamiseksi” ja sittemmin 1760-luvulla kartanon muodistamiseksi. Juhlasalin roikkuvan katon tukeminen poikkipalkilla on tehty 1700-luvulla, joko
isovihan tai pikkuvihan jälkeen, mutta palkin maalaustyö on niin kömpelöä, että se tuskin on 1760-luvun korjauksesta, jolta ajalta on taitavaa maalauskoristelua, mm. pienen makuuhuoneen kattoholkan rokokoo-koristelu.
Flemingien jouduttua vararikkoon parikymmentä vuotta myöhemmin kartano myytiin ”kiinteistösijoittajalle”, joka kunnosti kartanoa mm. ikkunoita
ja uuneja uusimalla. Olisiko juhlasalin uuni ja seinien marmorointi samalta
ajalta, Kiljusen oletuksen mukaan kuitenkin 1700-luvulta.
Lopulta kartano päätyi kaupoissa Mannerheimien suvulle 1795. Heidän aikanaan keskityttiin pitkälti puutarhan rakentamiseen, mutta 1860-luvulla
seurasi historisoiva vaihe, kun barokkityylistä haettiin innoitusta sisustuk-

Detaljit hävinneet jo tuolloin. Skissi 1874 K.F. Slotte. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen
II retkikunta. Piirros: MV/18741231_99

Yksityiskohtia on kadonnut maalin irrotessa.Valokuva: Liisa Helle.
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Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallinen retkikunta teki VIII kartoitusretkensä vielä v. 1902, jolloin Louhisaaren ”Kirkkosalin” katosta ja friisistä otettiin ainakin yksi valokuva takan vasemmalta puolelta (kuvaajan nimeä ei ole merkitty). Tämä lienee varhaisin valokuva salista. Antikvaarisista
asioista kiinnostunut arkkitehti Carl Frankenhaeuser, vieraili kartanossa n.
1905 ja otti katosta ainakin 2 valokuvaa. Toinen kuvista oli otettu Louhisaarta esittävästä ovaalista maisemasta ja toinen ”Lähimmäisenrakkaus”- ja
”Isänmaanrakkaus”-hahmojen kohdalta e- ja f-paneeleissa.
Mannerheimit myivät Louhisaaren talousneuvos Hannukselle v. 1903.
Hannusten perillisiltä 2000-luvulla saaduissa valokuvissa on yksi detaljikuva katosta, mutta ajankohtaa on vaikea määritellä, koska aineisto ulottuu
vuosisadan vaihteesta ainakin 1930-luvulle asti. Signe Brander vieraili Varsinais-Suomen kartanoissa v. 1911 kuvausmatkalla ja otti tässä yhteydessä
salin katosta 3 valokuvaa (ks. loppuyhteenveto). Toisessa valokuvassa on allegorisia naishahmoja läheltä takkaa c-, d- ja e-paneeleista ja toisessa myös
Louhisaari-maisema. 1918 sisällissodassa salissa tehtiin hävitystyötä ainakin huonekalujen osalta. Ikkunat lienevät olleet ehjiä, joten sisäilmastoon ei
tällä vaiheella ollut vaikutusta.[kuva ]
1960-luvun ensimmäisissä kuvissa katon poikkipalkki on vielä paikoillaan. Kuvassa näkyy karkealle palkin puupinnalle maalattu sovellus kattopalkkien kellertävästä kenttäjaosta. Ikkunaseinällä näkyy palkin istutuksen
peittämiseksi maalattu neliömäinen koristekenttä. Samassa kuvassa erottuu
tummina läikkinä friisin vanhoja väripaikkauksia. Restauroinnin ajalta on
Veikko Kiljusen valokuvia ennen konservointia ja Welinin kuvat ennen ja
jälkeen konservoinnin.
Näitä varhaisia 1800-luvun piirroksia ja yksittäisiä 1900-luvun valokuvia
vertailtiin mahdollisuuksien mukaan nykytilanteeseen. Vauriot näyttävät melko samanlaisilta, mutta esimerkiksi Louhisaarta esittävissä kuvissa
näkyy, että vuosisadan vaihteen maalin irtoamat ovat laajentuneet todennäköisesti pintajännityksen lauetessa. Ihmishahmojen kohdalla näkyy valokuvissa samantyyppistä ja samoilla kohdilla esiintyvää (esim. sinisten)
maalipintojen rapautumaa kuin nykyhetkelläkin on havaittavissa.
Welinin kuvia oli myös verrattu v. 2014 koko katon nykytilaan (Metropolian
oppilastyö) ja havaittu melko pieniä muutoksia irronneiden alueiden määrässä. Sen sijaan irtoamassa olevia alueita oli runsaasti. Lisäksi on huomattava, että myös hallin katon maalipinta on irtoamassa vaikka palkkikaton
entinen koristelu oli eristetty ja katto maalattu valkoiseksi vasta 1960-luvulla.

Louhisaaren kartanon juhlasalin aikajana.
Ajankohta

Omistaja

Lisätietoja

Rakentaminen

1650-1660-luku Herman Fleming
-Suomen kenraalikuvernööri 1664-69
asui talvisin Louhisaaressa
Fleming ulkomaille 1669, kuolee 1673
-1680-luvulla pankkilainan panttina
Omistajat Ruotsissa, voudit hoitavat

Kattotuolipuut 1650-l lopulta
Taiteilija Jochim Lang lähtee
Ruotsista viim. 1661
Taiteilija Suomessa 1661-1662?

-Panttivangit v.1711
Venäläinen ratsuväkivartio asui läpi
miehityskauden

Osa huoneista viljavarastona

30.8.1721 rauha

Anna Fleming af Liebelitz (1682-1737)
-Luoton pantiksi Ruuthille (vuosikymmen 1721-1729). Asui kartanossa

Ryöstäminen*: katon kuparit,
portaat, lattiat, ikkunat

1741 pikkuviha

Claes Fleming af Liebelitz (1685-1766)
1738/1740 lähtien asui kartanossa

1757 kesällä

Kuvaus ryöstöstä, rakennus oli tässä
vaiheessa kunnossa (Silfverstolpe)

Reduktio
Suuri Pohjan
sota 1700-1721
1713 isoviha

1766-1789
1791 Myynti
1792
1794 myynti

1795 myynti
1796
1826
1846
1860-l
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Carl Erik Mannerheim
-päärakennuksen rappaus, paanukate
-asettui uudelleen (kuoli 1837)
-1820-l uusklassisia uuneja
Carl Gustaf Mannerheim
Carl Robert Mannerheim, historisoiva kunnostaminen antiikkikokoelmaa
varten (1862 maalari F.Björnberg, koristelu:
halli, herrainhuone)
Wilhelmina Mannerheim
(koristemaalauksia muissa huoneissa?)

1903 myynti

Talousneuvos Hannus

1961-67?

Sodan jälkien korjaus
Katon tukipalkki ja sen
kiinnityskohdan
maalauskoriste

1750-60-luvun muodistus
3.krs ikkunoiden uusiminen I
Fischerström,signeeraus
Herman Fleming af Liebelitz (1734-1789) maalauskorjauksia kattoon?
Asui kesäisin.
mitä, milloin?
von Knorring, uudet uunit, tapetit , maa- - Salin seinien marmoroinnit,
milloin?
laaminen, kalkkikivilattiat
Muutoksia, mm. keittiö päärakennukseen - Saliin uusi uuni, varaava
avotakka? Uunin takana
maalisuttauksia ja rappauskoRuukinpatruuna Kijk
rjauksia ilm. hormeja varten
friisin päällä
ikkunoiden uusiminen II

1878 myynti

1961 myynti
valtiolle

Kalustaminen panttivankeja
varten

Kunnostus

1874 II taidehistoriallinen retkikunta, raportti, piirroksia
1902 VIII taidehistoriallinen
retkikunta, valokuva

1905 Frankenhaeuser: valok.
1911 Signe Brander: valok.
1960-l Welin, Kiljunen: valok.
Puhdistus
Listojen poisto
Marmoroinnin poispesu
Kiinnitykset
Retusoinnit

Vuokraaja

Vouti
Tufva 1680-l
H.Hörman 1694

1710 Köhnigstedt

J. Hollender
1714-15
1711 Anna von Jordan miehityskauden läpi
vajaata viljelyä 9v ja
1729-1738 Samuel
2 katovuotta
Ruuth

”…Katto joka on tehty lankuista tai laudoista huoneen pituussuunnassa. Sitä kannattaa yläpuolisen skissin mukaisesti palkit samassa suunnassa.
Kuvailu kulkee rivien A, B, C jne. mukaan poikkisuunnassa katon yli. Maalaukset sijaitsevat
kentissä palkkien väleissä. Rivi A koostuu maisemista joissa on linnoja oletettavasti Flemingien omistamilta alueilta. Kuvakentät ovat muodoltaan ovaaleja. Kentässä A4 esiintyy
Louhisaaren päärakennus maalattuna sellaisena kuin miltä se näytti 1600-luvulla kun aallot
vielä... mot dess grundvalar (perustuksia)
Muut maalaukset kuvattuina riveillä B ja D uppfogas?/ koostuvat osittain mytologisista
figuureista ja osittain toisista, joilla on kirkolliset symbolit. Riveissä C (keskellä kattoa) ja E
samoin kuin A:ssa on maisemia rakennuksineen. Maalausten väleissä on ornamentteja serafeista, hedelmistä, kukista, lehdistä ja muista vuosisadan tyyliin hållen/tehtynä? sinisellä
ja punaisella.”

Muut esittävät enimmäkseen kaupunkeja ja …kaupunkia meren rannalla.
Maalaukset ovat melko hyvin tehtyjä. Figuurit kuitenkin paremmin kuin maisemamaalaukset. Katto on melko
paljon kärsinyt ajan hampaasta, mutta ei niin, ettei taitava restauroija voisi helposti palauttaa sen täydelleen
siihen ulkonäköön joka kerran oli.”
II taidehistoriallisen retkikunnan
kuvajako kattopinnassa aseteltuna
UV-kuvakartan päälle kalvolle piirrettynä.
Valokuva kattokoosteesta: Metropolia Ammattkorkeakoulun dokumentointiaineisto.
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OTTEITA 1874 II TAIDEHISTORIALLISEN RETKIKUNNAN RAPORTISTA VAPAASTI KÄÄNNETTYNÄ (käsinkirjoitetussa tekstissä mustetahroja ja vaikeasti luettavia kohtia):

Kuvasarjat:
A-sarja= MAISEMAT 1-10 (esim. rivillä A4: Louhisaari)
B-sarja= FIGUURIT 1-10 (esim. rivillä B1: Bacchus ja B4: ”Arkkienkeli Mikael/Bellona?”[ keihäs ja kilpi, kypärä ja sulkatöyhdöt, plyymit]), kirjaukseen liittyy erillinen Slotten piirustus
C-sarja =MAISEMAT 1-10
D-sarja= FIGUURIT 1-10
E-sarja= MAISEMAT 1-10
Koristeiden jakautuminen kattopinnalla retkikunnan kirjausten ja skissin
pohjalta, numerosarjat lähtevät oviseinältä pitkää ikkunaseinää kohti myöhemmistä kirjauksista ja valokuvasarjoista poiketen:
A

B

C

D

E

1.maisema

Bacchus

maisema

ukon pää

maisema

2.maisema

mies, ankkuri

maisema

nainen, kädessä rasia liekit

maisema

3.maisema

nainen, maapallo

maisema

nainen, peili

maisema

4.maisema Louhisaari

Bellona, keihäs, kilpi

maisema

nainen, omena pikari

maisema

5.maisema

nainen, 2 lasta

maisema

nainen, käsivarret ristittyinä
rinnalla

maisema

6.maisema

mies kruunu kädessä

maisema

nainen, kalkki ja risti

maisema

7.maisema

nainen nojaa pilariin

maisema

nainen, yhteenpainetut kä- maisema
det

8.maisema

nainen
uurna

runsaudensarvi, maisema

nainen, ylösalaisin runsau- maisema
densarvi, kruunu kanuunoita

9.maisema

nainen ja risti

maisema

nainen, valtikka, avaimet

maisema

10.maisema

ornamentti

maisema

kuten 1,

maisema

”Friisi… palkiston alla. Kumpikin pitkäsivu on ornamentein jaettu 7 pitkänomaiseen kenttään … jokainen lyhytsivu 5 samanlaiseen. Kentistä on joka toisessa maalaus. Maalauksissa
on meriaiheita, joista yhdessä jossa on kahdet liput ylösnostettu taistelun merkiksi (?) toisiaan vastaan.
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5 KATTOPINNAN VAURIOTYYPIT
KATON VAURIOTYYPIT JA NIIDEN LUOKITTELU TAULUKOISSA
Katon väripinnan dokumentointi on hankalaa katon suuren koon ja kolmiulotteisen rakenteen takia. Aiemmin Senaattille ja Museovirastolle luovutettu massiivinen valokuva-aineisto on tarkin dokumentti. Havaintoja
kerättiin myös 2015 tehdyn työn loppuvaiheessa sekä silmämääräisesti että
UV-kuvien avulla.
Katon kartoitus tehtiin vasta kiinnitystyön jälkeen, joten maalipinnan edeltävä tilanne näkyy Mika Seppälän ottamissa sivuvalokuvissa ennen liimaustyötä ja Nanna Kymäläisen tekemässä vauriokartoituksessa 2014. Tässä
vaiheessa katon maali oli noussut harjanteille sen lisäksi että se oli jatkanut
irtoamista vanhojen vaurioiden reunamilta. Nämä kiinnitettiin kesän 2015
aikana. Kattopinnan vauriotyyppejä on oksankohdista irronnut ja puun syitä myöten (eli vuosiluston kovan syyspuun kohdalta) irronnut maali. Myös
puun kutistumisesta johtuva maalipinnan katkeaminen ja liuskoittuminen
lamellimaisiksi suomuiksi oli paikoin lähietäisyydeltä erotettavissa. Suuret
puuttuvat maalipinnat saattavat johtua vesivaurioista tai mahdollisesti mekaanisesta hiertymisestä, jonka syy on epäselvä.
Haalistumia esiintyy paneeliosissa, enimmäkseen koristekuvioiden osa-alueilla. Maisemissa ja henkilöhahmoissa ei haalistumia erityisesti näy, joitain
yksittäisiä värialueita lukuun ottamatta. Palkeissa on osa marmoroituja
kenttiä ja ornamenttinauhoja (palkiston alapinnalla) haalistunut lähes näkymättömiin.
Silmämääräinen kartoitus on tehty lattiantasosta paneelien lankkupareja ja
viereisiä palkkeja erikseen tarkastelemalla. Tämä valinta johtuu siitä, että
näin on saatu maalipintojen vauriohuomiot kerättyä erikseen jokaisesta rakennusosasta. Havainnot on kerätty eri värein koodattuina paneeliväleihin,
jotka jakautuvat kukin kolmeen lankkupariin. Huomiota on kiinnitetty
kokonaan irronneeseen pintaan ja rapautuneisiin alueisiin sekä puun syitä
myöten etenevään maalin irtoamaan. Muutamissa vierekkäisissä lankuissa
pohjan kunto vaihtelee huomattavasti ilmeisesti puun laadusta johtuen.

Kuvaan salin koko kattopinnasta on merkitty osa kiinnitystyön yhteydessä havaituista erillishuomioista.
Valokuva kattokoosteesta: Metropolia Ammattkorkeakoulun dokumentointiaineisto.
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Vanhaa luonnospiirustusta ja Seppälän kuvaa vertailemalla huomataan, että haalistumat ovat olleet olemassa jo 1800- luvulla. Haalistuneet kuviot näkyvät selvästi vain UV- kuvissa. Kuvio sijaitsee g- paneelissa, 7 ja 8 palkin
välissä. UV-kuvakartassa (sivulla 16) alue sijaitsee alueella U25. Piirros: MV/18741231_101. Valokuva: Mika Seppälä.
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I Lankkuväli

I-a-II palkki
b-III palkki
c-IV palkki
d-V palkki
e-VI palkki
f-VII palkki
g-VIII palkki
h-IX palkki
i-X palkki
j-XI palkki
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II Lankkuväli

III Lankkuväli

I-a-II palkki / II Lankkuväli
- Reunapalkissa kulunut alue (vaakaan sijainneen tukipalkin molemmin puolin).
- Maisemasta puuttuu keskiosa
- Maalin rapistumaa lustoja pitkin
- (Haalistumaa)

I-a-II palkki / III Lankkuväli
- Reunapalkki on rapautunut/ kulunut puun syitä myöten.
- Sinisillä alueilla isoja rapautumia > vertaa Welin tai historiallinen retkikunta
- Irtoamaa tiheissä puunsyissä, erityisesti seinän vieressä.
II Palkissa irtoamaa syitä myöten (kesä- eli myöhäispuuta)

b-III palkki / I Lankkuväli
- Maisemasta irronnut taivasaluetta paljon.
- Kerubin raunakehys irronnut.
- Puun syitä myöten paljon rapautumaa
- Sinisellä alueella rapautumaa.
- Naishahmosta lähtenyt paljon maalipintaa pois.
JALUSTA SÄILYNYT
- Palkista lähtenyt paljon irti.

B-III palkki/ II Lankkuväli
- Hyvin leveä irtoama päästä päähän.
- Papukaija pitkälti hävinnyt.
- Maisemasta 3/4 hävinnys.
- Kuvioita irronnut.

B-III palkki / III Lankkuväli
- MELKO HYVIN SÄILYNYT
- avainhahmojen kasvoista on reuna hävinnyt.
- VAIPPA NÄYTTÄÄ MELKO EHJÄLTÄ.
- Jalusta haalistunut/jalan päältä puuttuu pystysuora alue.
- Sinisiä alueita hiukan rapautunut
- Maisema lähes säilynyt, sinisessä taivaassa hiukan rapautumaa.
- Irtoamaa pohjaan asti oksankohdessa.
- Palkin suuret irtoaman (maalatun) rosetin moelmmin puolin. MUUTEN PALKIN VÄRIT HYVÄT/ONKO PAIKATTU?

c-IV palkki / I Lankkuväli
- Maiseman yläosassa kaapea kaistale pohjaan asti irti.
- Sinisissä hiukan rapautumaa
- Koko paneelissa kapea irtoama pituussuuntaan syitä myöten.
- Hiukan haalistumaa
- Hahmo hyvin säilynyt, kasvoissa kuitenkin hilseilevää maalia.
- Irtoäästä puuttuu pitkä alue.
- Lankkujen päädyssä pieni siirtyymä toisessa reunassa.

c-IV palkki / II Lankkuväli
- Puun syitä myöten irronnutta maalia
- Maisemasta irronnut mm. keskiosa
- Haalistumaa
- Lankun pää noussut, on ilmeisesti ollut alun perin tasassa maalauskoristelusta päätellen.

c-IV palkki / III Lankkuväli
- HYVÄKUNTOINEN, ainoastaan toisessa reunassa sydänpuu-kuvio kulunut
esiin.
- Nainen, suorakulmio ja harppi: hiukan rapautumaa naishahmossa (sormet,
sininen viitta, keltainen vuori ja sen varjo) > tarkasteltava läheltä.
- Irtopään hiukset, toinen puoli
- Haalistumaa
- Irronnut pitkästä oksankohdasta
- Maisemassa irtolämpäreitä
- Palkissa kulumaa sydänpuualueella, hiukan lainehtien, hiukan oksankohtia
(?)

d-V palkki / I Lankkuväli
- Melko hyväkuntoinen
- Hiukan irtoamaa puun syitä myöten
- Siniset säilyneet hyvin hahmon keskeltä kasvojen alta on pala pois.
- Hiuksissa hiukan rapautumaa.
- Palkissa maalin irtoamaa sydänpuun alueella toisessa päässä.
- Haalistumaa/harmaantumaa punaisessa kehyksessä.

d-V palkki /II lankkuväli
- Melko hyväkuntoinen
- Lankun reunoilta hiukan irtoamaa vuosilustoja/syyspuulustoja myöten
- Sinisessä vain pieniä rapautumia
- Taiteilijahahmoissa pieniä rapautuma-alueita kasvoissa, käsissä, reisissä
- Pari sinistä aluetta hiukan irronnut
- Palkin maali-irtoamaa sydänpuun syitä myöten, LEVEÄT LUSTOT

d-V palkki / III lankkuväli
- Hyväkuntoinen pohja
- Nainen ja ankkuri-hahmon vaatteissa ja käsissä hiukan rapautumaa (sininen, keltainen ym.)
- Pientä rapautumaa maiseman talojen katoissa (oksankohdat irronneet),
sinisissä ornamenteissa ja punaisissa yksityiskohdissa
- PALKISTA PALJON MAALIA IRTI. ONKO PAIKATTU VALKOISELLA?
- SINISISSÄ KUVIOISSA VAALEAMMAN SINISIÄ ALUEITA. onko irtoama vai paikka? Osittain päällä, katso pinta läheltä!

e-VI palkki / I lankkuväli

e-VI palkki / II lankkuväli

e-VI palkki / III lankkuväli
- Nainen, risti ja kalkki; hiukan kulunut kunto, ei ihan keski...? reunoilla

- Keskinkertainen kunto
- Isänmaanrakkaus-hahmo
- Toinen reuna(maiseman alareunan puoli) irronnut syitä myöten ja
oksankohdista
- Hiukan rapautumaa baldakiinin reunassa, henkilön hihassa ja
sinisessä vyötärövaatteessa ja sinisissä säärikoristeissa
- Haalistumaa
- Palkissa väriä on irronnut sydänpuussa ja lämpäreinä
- Lankun pääty liikkunut

- Kohtuullinen kunto, pientä irtoamaa syitä myöten
- Maiseman taivasalueella melko paljon irronnut LÄMPÄREITÄ.
- MIES JA NAINEN KORIEN KANSSA
- Valkoisen kehyksen väärä punainen pohjaus
- Sinistä irronnut vain vähän
- Haalistumaa palkissa, irronnut lämpäreitä melko runsaasti, kämmenen
kokoisia alueita
- NAULOJA LÄPI YLHÄÄLTÄ ALAS

KATTOPINNAN VAURIOTYYPIT

I-a-II palkki / I Lankkuväli
- Maalipinta hiukan kulunut, seinään upotettu palkki (I) huonoin.
- Maalin rapautumaa hedelmissä
- Sinisissä pinnoissa isot alueet rapautumassa
- Haalistumia

kulunutta pintaa syiden suuntaisesti
- Kasvoissa ja vaatteen osissa rapautumaa
- Samoin jalustan NIMIKIRJOITUKSEN ALLA
- Irtopään päähinessä rapautumaa
- Rujo oksankohta, maali irronnutta
- Hiukan sivusta irti
- Maisema uunin takana laastin vallassa.
- Hiukan rapautumaa kartussipäädyssä
* Huom. haalistunut ja kirkas ornamentti samassa kuviossa
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I Lankkuväli

I-a-II palkki
b-III palkki
c-IV palkki
d-V palkki
e-VI palkki
f-VII palkki
g-VIII palkki
h-IX palkki
i-X palkki
j-XI palkki

14

II Lankkuväli

III Lankkuväli

f – VII palkki / III lankkuväli
- Nainen ja palmunlehvä
- Alla irtopää kerubin siivin
- Valkoinen pohja säilynyt hyvin pientä lustoirtoamaa lukuunottamatta
- Smaltti irronnut laajalti sinisestä helmasta. Kaulus ja hiha
rapautunut. Samoin kerubin siivessä rapautumaa
- Uunin yläpuolella rappausta
- Palkki pinnalta kulunut sydänpuun syiden kohdalta

g-VIII palkki / I lankkuväli
g – VIII palkki / II lankkuväli
- Louhisaari-maisema ja keihäsnainen
- Tausta kulunut puun syiden mukaan
- Maisemassa vaakalämpäreitä taivasalueelta irti
- Värit pääosin kiinni
- Keskialue melko hyvä
- Palkki kulunut puun syitä myöten, värit OK
- Naisen huivissa, töyhdössä ja kilvessä väri rapautunut
- Koko panelin läpi kulkee n. 2-3cm leveä puupintaan asti kuoriutunut
vyöhyke
- Palkki kulunut ja haalistunut

g – VIII palkki / III lankkuväli
- Pohja melko hyvä (3/5 osaa)
- Kuluneempi syitä myöten (2/5 osaa)
- Nainen ja malja, hiukan haalistunut
- Värit ja maisema hyvin kiinni
- Palkki; pinta tallella, kulumaa sydänpuun kohdalla, timantissa
värit säilyneet hyvin

h-IX palkki / I lankkuväli
- Melko hyvin säilynyt, hieman kulumaa syiden mukaan
- Maiseman irtoamaa syiden mukaan
- Hienoa rapautumaa lankun reunan kapean kaistan väripinnoissa
- Naisen keltaisessa puvussa rapautumaa
- Palkki väreineen melko hyvin säilynyt

h-IX palkki/ II lankkuväli
- Hyvin säilynyt maalipinta
- Hyvin vähän värin rapautumaa
- Palkki haalistunut, väripinta lähes säilynyt

h-IX palkki / III lankkuväli
- Hiukan kulunut syiden mukaan
- Nainen ja peili, puku hyvin säilynyt
- Pientä rapautumaa paikoin mm. kruunussa
- Maisemassa voimakas irtoamasta aiheutunut lustokuvioinnin
piirtyminen esiin
- Palkissa värit säilyneet kohtuullisesti, sydänpuu hiukan kulunut

i-X palkki / I lankkuväli
- Hyvin säilynyt maalipinta
- Hiukan irronnutta maalia syitä myöten
- Maiseman alempi lankku syykuvioitu
- Aivan pientä rapautumaa
- Mies, ankkuri, köysi; puku säilynyt hyvin
- Palkki; kulunut syitä myöten. Haalistunut, päätyornamenttien
ääriviivat terävät.

i-X palkki / II lankkuväli
- Hyvin säilynyt maalipinta
- Pientä puunsyykuviota
- Maisema melko hyvin säilynyt
- Värit hyvin säilyneet
- Palkki; värit selvät, pinta kulunut syitä myöten

i-X palkki / III lankkuväli
- Hyvin säilynyt maalipinta
- Nainen, liekki ja ???
- Kirkkaat värit
- Pientä rapautumaa parissa lehvässä ja hedelmässä
- Palkki kulunut ja haalistunut

j-XI palkki / I lankkuväli
- Hyvin säilynyt maalipinta, pieniä oksankohtia lukuunottamatta
- Tavanmukaiset haalistumat
- Keltaisilla alueilla hiukan rapautumaa; kruunu, malja ym.
- Palkissa kulunutta pintaa. Värit säilyneet.
- Bacchus tynnyrillä. Osa kuviosta haalistunut

j-XI palkki / II lankkuväli
- Hyvin säilynyt maalipinta
- Vain vähän lustosta irronnutta
- Palkki rapautunut ja värit haalistuneet
- Keltainen vähän rapautunut
- Olkikattoinen talo
- Pääskynpesä!

j-XI palkki / III lankkuväli
- Hyvin säilynyt
- Kasvot hyvin säilyneet
- Värit kirkkaat
- Pientä rapautumaa keltaisessa
- Kaunis maisema kulunut puun syitä myöten
- Palkki hyvin kulunut

KATTOPINNAN VAURIOTYYPIT

f-VII palkki / I lankkuväli
f-VII palkki / II lankkuväli
- Lähimmäisenrakkaus; naishahmo ja kaksi lasta
- Melko hyvä kunto. Kulumaa puun syitä myöten
- Hyvä kunto
- Värit säilyneet hyvin, paitsi haalistuneet, palkki hyvin säilynyt,
- Maisemasta vaakalämpäreitä irronnut taivaasta
haalistuma. Vaaleanpunainen marmori näky selvemmin kuin
- Esimerkki rosoisen pinnan päälle maalatusta ornamentista
monessa muussa kohdassa.
- Haalistumia kuvioissa ja harmaantumia punaisissa reunoissa
- Palkista paljon irronnut, melkein puolikas reunaa. Muuten värit säilyneet hyvin
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6 KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI
Salin katon palkkien alapintojen ja paneelivälien UV- kuvat ovat Mika
Seppälän vuonna 2014 ottamia. Palkkien sivuista UV-kuvia ei ole tuolloin otettu.
Kattopinta kierrettiin telineellä vertailemalla pintoja Seppälän UV- kuviin ja kirjaamalla samalla huomioita. Samalla otettiin normaalivalokuvia erityistä huomiota kiinnittävistä alueista. Tässä kappaleessa kaikki
yksityiskohtakuvat on ottanut Elina Järvelä/Osk Rotunda.
UV-taulukossa on alueen tarkastelun pohjana Mika Seppälän valokuvadokumentointi, joka ulottuu kahden palkin ja kahden paneelin levyisinä kuvina palkkien suuntaan etenemällä. UV- kuva-alueet koodattiin
kattokuvaan Osk Rotundan toimesta.
Taulukko on yhdistetty UV-kuvien alle. Taulukkoon on kerätty
lähietäisyydeltä havaintoja mm. samansävyisiltä näyttävien värialueiden eroavaisuuksista UV-kuvissa. Kattopintaa kierrettäessä havaittiin
myös sinisen värin rapautumien alla olevat, UV-kuvissa vaaleansinisenä fluorisoivat pinnat. Samantyyppistä fluoresenssia näkyi myös kirkkaan keltaisen alla. Tämä sinertävä fluoresenssi saattaa johtua erillisestä
valkoisesta pohjustuksesta, joka vaikuttaisi näkyvän myös muutamissa 2014 otetuissa poikkileikkausnäytteissä? Johtuuko sinisten alueiden
rapautuminen tästä pohjustuksesta vai liittyykö se pigmentin ominaisuuksiin, tai onko kenties kyseessä joku muu rapautumista aiheuttava
ilmiö?

Salin kattokuvaan on merkitty Mika Seppälän katon paloissa kuvatuille UV-kuville (2014) Osk Rotundan nimeämät koodialueet. 		
Kooditus ei noudata Muinaistieteellisen toimikunnan jakoa. Valokuva: Metropolia Ammattkorkeakoulun dokumentointiaineisto.
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I palkki: Timantti-ornamentti-marmori (vaalenpunainen/sininen).
Ornamentin värialueet ovat
pääosin haaleita, vain yksi
ääriviivan pätkä kuviossa terävästi ja tummalla
maalattu.

A-paneeli: Maisema; raunioitunut rakennusryhmä,
aasi, lehmä: valkoinen kartussikehys, kehyksen päätykoriste hiukan punertavampi valkoinen.

– vihreä varjostusväri erottuu UV-kuvissa
tumPalkin ja a-paneelin raja- mempana alueena
kohdassa erottuu mikrobityyppisen
kasvuston – heleä, vaaleanpunainen
jäänteitä.
Mahdollises- näkyy tummana keskikaton
ti kattotäytteistä (mm. puoleisessa kehysvoluutissa
sammal), ilmavirtausten – onko pohjaa retusoitu,
mukana pintaan siirtyny- vaakapaikkoja harmaalla
ttä). Ilmavirtauksia tuntuu värillä uv-kuvassa.
pitkin palkin reunaa paiLaakerinlehden
marjat
koitellen (L.H.)
fluorisoivat tummina ja
lehdet harmaina.
Alue U1

II palkki: Timantti-or- B-paneeli:
Maisema,
n a m e n t t i - m a r m o r i korkea päätytalo ja sil(vaaleanpunainen):
ta, ratsastaja, punainen
kehys. Reuna punaisen
Palkin pohjan vaalean- sinooperin ja lyijymönjän
punertavan ornamentin seos/värikasauma, mitvaakarasteroinnit eivät en erottuu UV- kuvassa?
erotu paljaalla silmällä, Pinta on hyvin vaurioRasteroinnit
erottu- itunut.
vat vain UV-kuvissa.
Vaaleanpunertava marmorointi näkyy hyvin
heikosti normaalivalossa, mutta erottuu
paremmin UV-kuvassa.

III palkki: Timantti-ornamentti-sininen marmori: Palkin
alkupää hyvin kulunut,
ei erityishavaintoja

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI

U2

U1

I palkki: Ruusuke/ sini- A-paneeli: Baldakiini, henen marmorointi. Ei delmät; punainen rypäleerityistä.
osa näkyy tummana ja
sen reuna-alue vaaleana (kuvassa selkeämpi
kuin silmällä). Puuttuvat
alueet hedelmätertussa
fluorisoivat
valkoisena
(hedelmien alareunat).

Alue U2:

II palkki: Ruusuke/
vaaleanpunainen marmorointi. Hieno kuviointi erottuu UV-kuvassa, normaalivalossa
erottuu heikosti.

B-paneeli: Kerubit selin, baldakiini ja hedelmäterttu: paneelin
alkuosa hyvin kulunut/
vaurioitunut.Ei erityistä.

III
palkki:
Rosetti/sininen
marmorointi, pinta
on hyvin kulunut
puuhun asti. Erottuu
paremmin kuvioinniltaan uv-kuvassa.
Ei erityistä.

–
useissa
paikoissa
muillakin kuva-alueilla
melkein näkymätön alue
erottuu selkeän valkoisena sivellinviivana. Mikä
valkoinen
pigmentti
fluorisoi näin voimakkaasti? Esiintyy vaaleanpunaisessa
kuviossa.
Pystyykö tutkimaan?
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U3

Erittäin hyvin säilynyt jalusta.
I palkki. : Ornamentti-timanttikuvio-ornamentti. Pinta on kulunut ja melko epäselvä.
Erottuu
paremmin
UV-kuvassa.

Alue U3
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A-paneeli: Kukkamaljakko ja lehtikoristeita. Sinisten kuvioiden
rapautuma-alueet fluorisoivat vaalean sinisenä.

II palkki: Ornamentti-timanttikuvio-ornamentti.
Melko
ehjä, erottuu hyvin
uv-kuvassa, erityisen
hyvin rasterikorostukset.

B-paneeli: Naishahmo,
papukaija ja hedelmät.
Pinta on hyvin kulunut. Naisen jalusta erottuu paremmin
normaalivalossa kuin
UV-valossa. Poikkeaa
kaikista muista jalustoista.* Papukaija erottuu
selvemmin UV-kuvassa.

III palkki: Ornamentti-timantti-ornamentti. Pinta on
melko kulunut. Ornamentit ja niiden
vaakarasteroinnit
erottuvat paremmin
UV-kuvassa.

I palkki: Erittäin kulunut
ja epäselvä, maalipinnassa erottuu vähän punaista
rosettia. Kuviosta ei saa
mitään selvää. Palkin ja
seinän reuna fluorisoi sinertävänä. Tässä on ollut
vaakapalkin kohta.

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI

U4

U5

A- paneeli: Hedelmätertut II palkki: Sininen marja maisema:
mori ja rosetti. Ehjä, ei
erityisiä huomioita.
Hedelmäterttujen vaaleanpunaiset
fluorisoivat
valkoisena. Heleänpunaiset viinirypäleet ovat säilyneet, mutta niiden reuna-alueet ovat kaikkialta
haalistuneet yksivärisiksi.
Maisemasta puuttuu keskiosa. Reunapalkin kantti
puupaikkojen
kohdalta
fluorisoi siniharmaana.

b-paneeli: Hedelmätertut, lehtikiehkurat ja
maisema.
Oranssina
fluorisoi yksi lehtikiehkura. Lähes näkymätön
suuri kukkapari erottuu UV-kuvassa suurilla
valkoisilla keskustoilla.
Maisemasta puuttuu n.
puolet. Jokimaisema?

III palkki: vaaleanpunainen marmorointi ja rosetti. Alue
on erittäin kulunut.
Erottuu
paremmin
UV-kuvassa.

I palkki: kuvio epäselvä, pintaa puuttuu paljon. UV-kuvassa erottuu paremmin vaaleanpunaisen marmoripaneelin
jäänteitä

Alue U4

Alue U5

A-paneeli. Kukka-lehti- ja
hedelmäkuvioita.
Medaljonkikehyksen toinen voluutti
fluorisoi selvästi vaaleampana.
(valkoinen kehys). Maiseman
valkoisen
kartussikehyksen
voluuttikiehkurat
erottuvat
UV-kuvassa erivärisinä, vaikka
valkoisina* Tarkasta valokuvasta. Normaalivalossa vaikuttavat samanvärisiltä.
Lähellä paneelilankun päitä
(ennen papukaijan päätä) on
hedelmäterttu, jossa heleän
punaisia omenoita ja viinirypäleterttu. Näiden päälle sivelty paksu vaaleanpunertava varjostus, joka näkyy UV-kuvassa
voimakkaina
konttuureina
fluorisoiden. Punaisissa ”kukkavoluuteissa” näkyy paljaalla silmällä vaaleanpunainen
juuren varjostus, joka UV-kuvassa näkyy selkeinä valkeana
fluorisoivina siveltimenvetoina.

II palkki: Sininen marmori
ja ornamentti, vaaleanpunainen sävy. Näkyy hiukan
haaleasti normaalivalossa. UV-kuvassa erottuu
paremmin kuviot.

B-paneeli: Maiseman kehys, III-palkki. Väripinta on
hedelmä- ja kukkaterttu. erittäin kulunut. Kuviota
Punainen kartussi/vignetti: ei erota edes UV-kuvassa.
Koristeellinen osa on uv-kuvassa huomattavasti tummempi (tumma lila) kuin
siihen liittyvä suora kehys
, joka on punertava. Muut
koristeaiheet ovat melko kuluneet. Haaleita siniharmaita
fluoresensseja erotettavissa
epäselvinä lämpäreinä
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U6

U6
I palkki: Väripinta on A-paneeli: Papukaija, hererittäin kulunut. Hiukan mipää ja kukkakiehkuroisinistä marmorointia.
ta. Väripinta on melko
hyvin säilynyt. Papukaija
erottuu harmaana ja hermipään hiukset valkoisina
lehtiornamentteina
uv-kuvassa. Normaalivalossa papukaijan väritys
on vaalea ruskeanharmaa.
Hiukset tai eräänlainen
Hermeksen kypäräsiipi
on lähes näkymätön. Sitä
Alue U6
vastoin UV-kuvassa erottuu erittäin hyvin.
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II palkki: Timanttikuvio-ornamentti-marmoriaihe. Vaakarasterointi
ornamentissa
erottuu, samoin marmorointi UV-kuvassa. Normaalivalossa
väripinta on erittäin
haalistunut ja heikosti
erottuva.

B-paneeli: Naishahmo
ja avaimet. Kasvoista
varpaisiin kapea alue on
rapautunut, alue erottuu
UV-kuvassa vaaleana.
Jalusta erottuu valkoisena. Oikeassa reunassa on kapea valkoinen
nauhamainen osuus. Ei
erotu normaalivalossa?
Pieniä oksankohtia?

III palkki: Timantti-ornamentti-marmori. Kulunut pinta,
ei erityisiä huomioita.

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI

U7

I palkki: Sininen marmori ja ruusuke. Alueella
rikkinäistä maalipintaa.
Ei erityisiä huomioita.

Alue U7

A-paneeli:
Suippokattoisen baldakiinin alue:
Smaltin irtoaminen mm.
girlandiosassa: pysynyt
punaisen päällä, irronnut valkoisen päältä. Hedelmäryppään kohdalla
vaaleanpunainen hedelmä
ja kasvin juuri fluorisoivat
valkoisena. Valkoisen kartussipäädyn kuvakentän
sisällä oleva osuus näkyy
vaaleanpunaisena, mutta
ei fluorisoi valkoisena kuten esim. em. juuri.

II palkki: Vaaleanpunainen marmorointi ja
ruusuke: UV-kuvassa
näkyy
marmorointi
hyvin. Normaalivalossa pinta on haalistunut, kulumaa jonkin
verran.

B-paneeli:
2
hedelmämaljaa, lehtikiehkurat, baldakiinikatos,
kukka- ja hedelmäterttu. Vesivaurio fluorisoi
valkoisena, samoin katoksen pompulat ja osa
kuvioista.
He d e l m ä m a l j ap a r i n
vaaleanpunaiset voluuttilehdet ja katoskuvion
päällä olevat kolme pallukkaa fluorisoi selkeän
valkoisena.
Sinisestä
väristä on jäänyt sinisiä
hentoja jäänteitä, mahd.
imeytynyt.

III palkki: sinistä
marmoria, ruusuke.
Pinta on hyvin kulunut. Ei erityistä.
Ison hedelmätertun
alalaidassa jättiläishedelmä silmämääräisesti
harmahtava (käytetty
sinisiä vajoviivoja)
eivät erotu uv-kuvassa.
Oikealla punainen
terttu, jonka konttuurit
fluorisoi valkoisena.
Kartussin ulkoreuna
fluorisoi hyvin tummana ja sisäkehys oranssinpunaisena.
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U8

I palkki: Sininen marmori-ornamentti-timantti. Pinta on erittäin
kulunut.

Alue U8
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A-paneeli:
Maisema:
Taloja,
vettä,
portti.
Ruskea
puunlehvistö
näkyy hyvin tummana,
kyseessä maavärien aiheuttama tummentuma?

II palkki: Vaaleanpunainen
marmori-ornamentti-timantti. Kuviot erottuvat
paremmin UV-kuvassa kuin normaalivalossa. Normaalivalossa
vaikea erottaa, puun
syyn vauriot näkyvät
selkeämmin.

B-paneeli: Taloja, jokiranta, kaupunkimaisema, joki. Kartussin
päässä sisemmän suoran
kehyksen valkoinen pa
-tina erottuu uv-kuvassa keltaisena. Kaarteen
reunan kirkas punainen
läikkä näkyy UV-kuvassa hyvin tummana.
Onko paikkaus? Alueella on kimalletta*, Micaa
tai jäänne kalaliimakiinnitysaineesta?
Maiseman
etualan
okranpunertava fluorisoi hyvin tummana.
Keltainen ranta on poikkeavan sävyinen.

III palkki: Sininen
marmori-ornamentti-timantti. Palkin ornamentin rasterointi
UV-kuvassa ei näy
normaalivalossa.

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI

U9

C-paneeli:

Palkki IV:

D-paneeli:

Palkki V:

Maisema ja raunio? Valkoisen kartussikehyksen alla
(maiseman kohdalla) suurin
osa kehyksestä on ensin
maalattu punaisella ja korjattu päältä valkoisella. Eli
valittu ensin väärä väri. Alue
fluorisoi vaalean oranssina.
Kaaripääty on valkoinen .

Ornamentin
konttuurit
silmämääräisesti
selkeän
aprikoosi, joka näkyy UV-kuvassa harmaanruskeana. Rasterointi näkyy vain uv-kuvassa.
Marmorointi näkyy paremmin
uv-kuvassa. Timanttikuviossa
silmämääräisesti punainen kolmio lähtenyt tummumaan, ei
selkeää eroa uv-kuvassa.

Maisema, romaaninen kirkko?
Kartussikehys punainen kuten
muuallakin. Päällä on vaaleaa
patinamaalia tai rapautumaa?
Vihreä kirkas varjoväri näkyy
tummanharmaana UV-kuvassa.

Selvän vaalea aprikoosi ornamentti näkyy UV-kuvassa harmaina sävyinä.
Hyvin säilynyt ornamentti.

Alue U9
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U10

C-paneeli: Kasvi-hedelmäaihe. IV palkki: timantti-ornamentti.
Hedelmätertussa on keskellä heikosti erottuva, vaurioitunut.
haalea vaaleanpunainen alue,
joka näkyy valkoisena granaattiomena-kuviona. Valkoinen myös
päärynän varjona ja rypäleiden
varjona

Alue U10
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D-paneeli: Kasvi-hedelmä-katosaihe: V palkki: Timantti- ornamentti-marPunaisten kasvivoluuttien alaosassa mori. Erottuu uv-kuvassa paremmin.
olevat vaaleanpunaiset yksiväriset Puuttuu maalia.
alueet näkyvät UV-kuvissa selkeinä
valkoisina fluorisoivina konttuureina.
Griippi-aiheessa näkyy UV-kuvassa
pieniä rasterointiviivoituksia muodon sisällä, silmämääräisesti alue
vaikuttaa hennon vihertävältä. Girlandiaihe griipin alla näkyy hennon
vaaleanpunaisena tuskin näkyvin
punertavan harmain konttuurein; UV-kuvassa konttuuri on aivan
valkoinen Huom. vaaleanruskea
”lehtiväri” näkyy kuitenkin UV-kuvassa harmaana. Griippien kohdalla
punaisessa reunassa näkyy n. 5x4cm
alueella kirkkaampaa punaista, joka
on ehkä peseytynyt tummemman
punaisen alta esiin? Onko kyseessä
ikääntymismuutos paikallisesti, vai
kaksi erilaista punaista kerrosta
lasuurimaisesti, tai onko väriseos kyseessä? Alue näkyy tummana uv-kuvassa. VRT. Metropolian poikkileikkausnäytteet!!!
Hedelmätertussa keskellä vaalea
kukka, fluorisoi valkoisena, samoin
rypäleet UV-kuvassa.

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI

U11

C-paneeli: Nainen ja run- IV palkki: Timantin jälkeen
saudensarvi: kuten muualla. seuraava ornamenttikuvio on
vaaleanpunainen. Tässä on
nähtävissä rasterointia paljaalla
silmällä.

D-paneeli: Hahmo, pylväs ja
palmunlehti/ palmunlehdessä
vihreää konttuuria. Jalustassa
varjoviivoituksia. Puton pää on
säilynyt erityisen hyvin.

V palkki: Timanttikuvion
punainen (sinooperi ?) on
silmämääräisesti
muuttunut
mustaksi. Alue on tumma myös
UV-kuvassa. Toinen viiste, joka
näyttää valkoiselta, on uv-kuvassa hennon vaaleansininen. Ornamenttiosuus erottuu
UV-kuvassa rasteroituna.

Alue U11
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U12

C-paneeli: Hedelmäterttu ja
maiseman alku; mies ja suojelusenkeli. Kuten muuallakin, hedelmätertussa roosalla
alueella rypälekuvio ja kellokukka erottuvat valkoisella
konttuurilla,
paljon
viivoitusrasteria. Valkoisen
kartussikuvion kasvohahmo
ja rypälepääty on maalattu
konttuureiltaan tummalla
punaisella, joka on vedetty
yli vaaleanpunaisin konttuurein.

Alue U12
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IV palkki: Normaali. Rosetin
keltainen konttuuriväri ei erotu
uv-kuvassa (joka puolella tämä
ilmiö).

D-paneeli: Hedelmäterttu ja V-palkki tavallinen.
maiseman alku; talo ja nostosilta joen rannassa. Hedelmätertussa lienee sama ilmiö kuin
muualla, orgaaninen pigmentti? Kuvakentässä puun latvuksessa on hieno harmaanvihreä
sävy (tumma UV-kuvassa).

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI

U13

C-paneeli:
Maiseman IV palkki : Ok.
loppupää sekä lehti- ja
hedelmäaihe.
kuten
muualla.
Kartussikuvio,
kukkakiehkurat,
tupsun
vieressä vaaleanpunaiset lehvät; fluorisoivat valkoisina
konttuureina UV-kuvassa.

D-paneeli: Kuvakentän lop- V palkki: Normaali.
pupää: nostosilta, taiteilijat
ja kasviaiheet. Talon takana
lehvästöt kauhtuneet, mutta
näkyvät UV-kuvassa. Taiteilijahahmojen
vaaleanpunaiset
tunikat näkyvät uv-kuvassa
vain heikosti vaaleina. Maalarin
polvien alueella on rapautumaa.
Maalarin vieressä punaisella kehysalueella sinertävää maalia
on tullut esiin punaisen alta, Se
fluorisoi keltaisena uv-kuvassa.
Onko kyseessä sinooperin valosta johtuva harmaantuminen?

Alue U13
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U14

C-paneeli: Nainen ja harp- Palkki IV: Timanttikuvion
pi, Hedelmärypäs, jos- kohdalla valkoinen viiste fluorisa juuri, kuten aiemmin. soi sinisenä.
Henkilöhahmon
jalustan
UV-kuvassa selkeät valkoiset konttuurit ja detaljit.
Huom. Hahmon väripinnoissa on rapautuneita
alueita! Seurattava kuntoa,
tarvitko retusointia?
Alue U14
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D-paneeli: Nainen ja ankkuri. Hedelmätertun vaaleanpunaiset näkyvät UV-kuvassa kuten
muualla. Hahmo normaali. PINNASSA RAPAUTUMAA. Jalustassa yksityiskohtia
valkoisina fluorisoi.

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI

U15

C-paneeli: Pää ja girlandi ok. Palkki IV: Normaali, heikosti D-paneeli: mm. tupsu erottuu Palkki V: Normaali, heikosti
Hedelmäterttu kuten muual- näkyvä.
hyvin UV-kuvassa. Alemmassa näkyvä kuviointi.
la, vaaleanpunaiset isot marhedelmätertussa
viinirypäleet
jat fluorisoivat valkoisina.
vaikuttavat
silmämääräisesKasvisvoluuteissa on runti peitellyn, vaaleanpunaisella,
saasti yksityiskohtia. Hyönmutta UV-kuva paljastaa selkeät
teishahmoissa näkyy selkeät
valkoiset rypäleet. Onko kyseessä
siivet UV-kuvissa. Vaalea
alun perin tummempana näkykartussikehys eroaa sekä
nyt varjo? Vasen kukka fluorisoi
paneelin sisäkentän väristä
oranssina, vaikkei poikkea muisettä kapeasta kehyksestä.
ta kukista. Sinertäviä alueita puMaalausjärjestys? Ilmiö vasnaisella reunalla on myös tässä.
taa punaisen kehyksen koristepäädyn ja kapean kehyksen
eroja.
KIINNITETTÄVÄ PALA!
Alue U15
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U17

U16

C-paneeli:
Maise- Palkki IV: Marmorointi ja D-paneeli: merenrantamaise- UUNIN PÄÄLLINEN:
ma, olkikattoinen talo. ornamentti erottuvat uv-ku- ma. Ei erityishuomioita.
V PALKKI JÄÄ UUNIN
Ei erityistä.
vissa hyvin rasterointeineen,
PÄÄLLE
silmämääräisesti ornamentin
pääväri vaikuttaa vihertävän
keltaiselta, poiketen muista, jotka ovat aprikoosinvärisiä.
(Palkki III: ornamentti näkyy
selvästi)?

E-paneeli: Maisema (onkija, joki, silta rantamaisema).
Valkoinen kehys. Kuvakenttä
OK. Kehysalue kuten muualla.
Jokin tumma alue pystysuunnassa kahden kävelijän alla, ei
erotu silmämääräisesti. Mistä
johtuu? Kehyspäädyn jatkeen
hedelmät ovat samoin haalistuneet kuin muualla.

Alue U16

Alue U17

30

VI palkki: Kirkas punainen timanttiviiste, peilinkehys peittää
UV-kuvassa. Ornamenttiosassa
vaaleanpunaisen haalean päällä
voimakkaat aprikoosinsävyiset
konttuurit. Uv-kuvassa näkyy
norm. ruskehtavana, vaaleanpunaisella alueella selkeitä rastereita.

F-paneeli: Punainen kehys, kivikkorinne ja kaksi korkeapiippuisen talon päätyä: normaali
näkymä, vasemmalla oleva sininen pilvi näkyy voimakkaammin kuin muut.
Sinisellä
taivasosuudella joku vaaleampi
sininen vaakavyöhyke, näkyy
silmämääräisesti hiukan likaisempana sävynä. Kehyksen
päädyssä olevissa suurissa punaisissa
kukkaornamenteissa
keltainen rasterointi muotoa
korostamassa, näkyy heikosti
paljaalla silmällä, mutta hyvin
selvästi uv-kuvassa. Hedelmätertun haalistumat ovat samantyyppiset kuin muualla. Selvitettävä
onko punainen rypäle haalistuvaa sinooperia > valon määrän
kontrollointi.

VII palkki: Kirkas punainen timanttiviiste. Ornamentissa selviä
vaaleanpunaisia ja sinisiä sävyjä
sekä konttuureja. Läpikuultavia
vetoja valkoisissa konttuureissa.
Ei erityistä UV-kuvassa.

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI

U18

E-paneeli: (kuvioväli/girlandi, tupsut, katos): Vaaleanpunaisilla alueilla selkeitä
konttuureita, samoin keltaisia korostuksia, jotka
näkyvät vain UV-kuvassa.
Isänmaanrakkaus hahmon
(sotisopa) kasvoihin tehty
pieni retusointi ohuella
lasuurilla nenään ja ylähuuleen.

Alue U18

VI palkki: Heikosti silmällä
erottuva
vaaleanpunertava
marmorointi fluorisoi sinisenä,
miksi?

F-paneeli: (kuvioväli hedelmät, VII palkki:
griipit suuri malja): Pari pientä fluorisoi.
aluetta fluorisoi oranssina griipeissä, miksi? Maljan marjat
näkyvät selvästi uv-kuvassa,
samoin vaaleanpunaiset pitkät
kukkaornamentit ja
keltaiset valoviivoitukset suurissa
punareunaisissa lehti/kukka-aiheissa.

Vesivaurioalue

Lähimmäisenrakkaus-hahmo:
kasvojen reunassa erottuu
vaalea vyöhyke lankunreunan
molemmin puolin. Tätä ei
havaitse normaalivalossa. Ilmeisesti taustalla on ohuita
lasuurikerroksia paikoitellen.
SEURATTAVA
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U19

E-paneeli:
Isänmaanrakkaus-hahmon jalusta ja
konsoli fluorisoi selkeän
valkoisina
konttuureina.
Ylempi kellertävä voluuttipari ei fluorisoi kuin harmaana. Alempi vaaleanpunertava voluuttipari fluorisoi
keltaoranssina ja sen alapuolinen vaaleanpunainen
lehtiaihe puolestaan hiukan
lilansävyisenä* Hedelmäaiheet ja kruunu fluorisoi
valkoisena.

Alue U19
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VI palkki:Vaurioitunut ja ku- F-paneeli: Sinitukkainen her- VII palkki: Alkuosa vaurioitunlunut väripinta, ornamentti mi. Girlandin sivuliehukkeet ut vesivaurio, ornamentti näkyy
näkyy heikosti.
fluorisoivat valkoisina, Viiniry- rasteroiden kuten muuallakin.
päleiden juuren lehdet fluoriVesivaurio.
soivat osittain keltaoransseina
ja osittain punertavan harmaina. Alempi lehtikuvio on taas
normaalivalossa keltapunainen
mutta UV-kuvassa valkoinen
ja punertavan harmaa. Girlandilaskos hiukan vaaleanruskea silmällä ja melko tumma
harmahtava UV-kuvassa. Sen
kiinnitysornamentit fluorisoi.
voimakkaan valkoisena. Ruusumainen kukka fluorisoi keltaoranssina.

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI

U20

E-paneeli:
Maisema, VI palkki: marmori-rosetpariskunta
kävelyllä ti-marmori (sininen). Ei erit.,
korkeapäätyisen taloryhmän pinta rikkonainen.
vieressä. Valkoinen kehys,
jossa näkyy alla punainen
virheellinen reunustus osittain. Punainen ja valkoinen päällekkäin reunoissa
fluorisoi
keltaoranssina. Toisessa reunassa
näkyy sinertävää fluorisointia (puolet reunuksesta
päällemaalattu, toinen puoli
on selkeän valkoinen). Puun
lehvät oikeassa päädyssä ovat
uv-kuvassa tummempia kuin
silmämääräisesti.

F-paneeli: Punainen kehys, kar- VII palkki: Marmori, rosetti
jamaja, lampaita. Kehyksessä marmori (punainen) Ei erit.,
näkyy harmaantuneita alueita. näkyy selvästi.
Näkyvät kellertävinä uv-kuvassa.

Alue U20
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U21

E-paneeli: Kuvioväli; Kellanvihreät varjot fluorisoivat hyvin
tummina uv-kuvassa. Sinisten
marjaterttujen lehtihanka on
silmämääräisesti keltainen. ja
harmaalla raidoitettu uv-kuvassa. Näiden jälkeen haalistuneet
vaaleanpunaiset
lehtiaiheet,
joiden käänteinen pää näkyy
syvempänä
kaksinkertaisena
puna-/valkokerroksena, mahdollisesti muutoskohta. Nämä
kohdat fluorisoivat kahdella eri
valkoisella värillä. Vaaleanpunertavassa alimmassa lehtirykelmässä näkyy oranssia fluorisointia. Hedelmätertussa kaksi
viinirypäleterttua, jotka näkyvät
vain uv-valossa. Punainen
rypäle näkyy silmällä ja uv-kuvassa harmaana.

U21

34

VI-palkki: Sininen marmori, rosetti
ornamentti ja timantti (sininen fluoresenssi). Maalipinta on haalistunut
ja fragmentaarinen.

F-paneeli:
Kuvioväli/tupsu/hedelmät: Punainen pääty: Kehysväri
oranssi, päätykuvio näkyy tummana. Keltainen ja punertava
fluorisoivat kuten muissa. Hento
vaaleanpunainen rengas fluorisoi
valkoisena ja selkeänä. Alemmat lehtikuviot näkyvät oranssinsekaisina.
Alimmassa hedelmätertussa haaleat
alueet näyttävät UV-kuvassa artisokan ja rypälekuvion taustalla
taas vähän tummempaa vihertävää,
näkyy harmaana.

VII-palkki: Selvä punainen marmorikuvio. Hyvin säilynyt, kannatinpalkin vieressä. Ornamentti
hennon
vaaleanpunainen,
lyijykynänjälkiä ja poikkiviivoitusta
myös normaalivalossa.

E-paneeli:
Henkilöhahmo,
ehtoolliskalkki ja risti, irtopää.
Ylin
kolmiosainen
kuvio;
valkoinen konttuurikuvio, harmaa eli keltainen kuvio, roosa
eli tummempi punertava. Sininen huntu- kasvot - puku; viitan
vaaleanpunainen vuori, mahd.
paikkausta.
Vaaleanruskea
puku: kellanvihreät ohuet
valokorosteet näkyvät tummana UV-kuvassa.
Alaosassa
paljon irtoamaa. Nimikirjoitus
on alkanut häviämään.
Vaaleanpunainen
jalusta
fluorisoi valkoisena. Pää normaali, draperia samoin paitsi
ohut punainen nauhaliehuke
näkyy normaalivalossa kirkkaanpunaisena,
UV-kuvassa
taas tummana. Alaosan kasviaiheet: norm. roosa fluorisoi
valkoisena.

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI
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VI-palkki: Ornamentti näkyy
UV-kuvassa rastereina. Puuttuu
paljon ja punainen marmori on
selvä ja eheä UV-kuvassa.

F-paneeli: Palmunlehvä ja kerubi. VII-palkki: Vaaleanpunainen orKasvot ja yläosa ok. Sininen vaippa, namentti ja sininen marmori. Alue
joka on vaurioitunut /sinistä pal- aika ehjä.
jon irronnut, fluorisoi UV-kuvassa
kokonaan sinisävyisenä. Jalusta
valkoinen ja harmaa. KERUBIN Heleämpi (joka on
VAURIOITUNUT SIIPI FLUORI- UV-kuvassa tumma)
SOI VAALEANSINISENÄ. Siipien vasen ja oikeanpukeltaiset viivoitukset fluorisoivat oleinen reuna. (norharmaana.
maalivalossa vaalean

harmahtava) fluorisoi
osittain oranssina.
-Alhaalla isot
valkoisena fluorisoivat lehtiaiheet

U22
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U23

E-paneeli:
Kukka-he- VI palkki: Vaaleanpunaista
delmäkranssi,
valkoinen marmoria, haalea UV-kuvassa.
kehys. Fluorisoi kuten aiem- Puuttuu paljon.
mat tämäntyyppiset kuviot,
vaaleanpunaiset valkoisina. Huom! Litteät soikiot;
keskiympyrä fluorisoi oranssina, samoin
vasemman hedelmätertun
oikeanpuoleinen omena.
Maiseman pääty on epäselvä.

Alue U23
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F-paneeli: Kukka-hedelmä-ka- VII palkki: Sininen marmori:
tos kuvioalue. Normaali fluo- normaali näkymä.
resenssi, kuten edellä. Kirkas
keltainen lehtiaihe fluorisoi
harmaina viivoituksina. Hedelmätertun keskellä kukka
normaalivalossa erottuu vaaleana neljän terälehden kuviona,
vaaleampi ja punertavampi
kuin taustalehtien ”seepiaväritys” Detaljit erottuvat vain
UV-kuvassa. Rypäleterttu, haalistuma nähtävissä UV-kuvassa.
Kaksi kellokukkaa UV- kuvassa; häivähdys oranssia. Maiseman pääty on epäselvä.

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI

U24

G-paneeli:
Louhisaari-maisema:
Valkoinen kehys, vesivaurio
alueella. Ei erityistä. Portaalissa näkyy heikkoja viivoituksia, katsottava isommalla resoluutiolla.

VIII-palkki: Timantti, ornamentti ja punertava marmori:
Näkyy ääriviivoiltaan hyvin
normaalivalossa. UV näyttää
rasteroinnit poikittain. Marmorialue epäselvä myös UV-kuvassa.

H-paneeli:
Rakennusryhmä
ja linnoitusmuuri, ranta(?) :
Punainen kehys ehjä muuten,
mutta rapautumaa oikeassa
päädyssä. Tämä rapautuma
näkyy UV-kuvassa kellertävänä
alueena kehyksessä.

IX-palkki: Timantti, ornamentti ja sininen marmori. Kuten
VIII palkki. Vesivaurion paikkaus valkoisella palkin kantissa.

1905 ja 1911 kuvat.

Alue U24
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U25

G-paneeli:
Toisella VIII palkki: Epäselvä marmori- H-paneeli: Kuviovyöhyke. Ei IX palkki: Sininen
puolella
vesivauriovana. alue, punertava.
erityistä. Punaisessa kehyksessä alue, selvä.
Hedelmä-baldakiini-aihe:
harmahtavaa ”patinaa.”
vaaleanpunainen
fluorisoi valkoisena, punainen
rypäleterttu samoin, mutta vähän harmaampana.
Vaaleanpunainen
kieleke
fluorisoi osittain oranssina, näkyvä oranssi toisessa kielekkeessä vuorostaan
fluorisoi tummana.
U25
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U26

G-paneeli:
Vesivaurio VIII palkki: Marmori ja
kulkee hahmon yläosan ornamentti (Huom. lyijykynäläpi. Vaurio on vanha. Ei jäljet). Marmori on kulunut.
erityistä.
Pieni irtopää:
vaalea vyöhyke kulkee
kasvojen läpi, ei näy normaalivalossa,
ainoastaan
UV-kuvassa. Mahd. johtuu
pohjasta. Jalusta fluorisoi
valkoisena, vaaleanpunaiset
voluuttikiehkurat fluorisoivat selkeän oransseina.

H-paneeli:
Totuus?
Jalusta ja rypäleterttu fluorisovat
selkeästi valkoisena. Roosa
kasvivoluutti fluorisoi osittain
oranssina, keltaiset voluutit
fluorisoivat harmaina.

IX palkki: Ornamentti-timantti-ornamentti: näkyy selvästi sekä normaalivalossa että
UV-valossa.

U26
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U27

G-paneeli: Kasviaihe (norm. VIII-palkki: Sininen marmori, H-paneeli: Kukka- hedelmäaihe IX-palkki: Ornamentti-markuten muualla missä on pu- normaali
ja puoli maalausta. Punaisten mori rosetti: Ehjä, haalistunut,
naiset rypäleet.) fluorisoi
kehysten harmaa rapautuma/ selkeämpi UV-kuvassa.
osittain valkoisena.
Osa
patina fluorisoi keltaisena kumaisemaa:
olkikattoinen
ten muualla. Aasilla ratsastatalo ja nunna? Valkoinen
va mies talojen edessä, lehvät
kehys, normaali.
vihreät. Tumma vaalea vihreä
fluorisoi tummana. Pyöreä
U27
puupaikka fluorisoi; vaalea reuna, ilmeisesti liima näkyy.

40

G-paneeli: Kukat ja olkikat- VIII-palkki: Sininen marmori, H-paneeli jatkuu: maisemassa IX-palkki: Haalistunut martoinen talo, maalauksen lop- ruusuke ja ornamentti, nor- aasilla ratsastava mies, punain- mori ja ornamentin alku.
puosa, fluorisoi normaalisti. maalinäkymä.
en kehys. Erittäin hyvin säilynyt
kokonaisuus, fluoresenssit kuten muuallakin.
U28
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U28

U29

G-paneeli: Tupsubaldakiini
ja maljaa ja hedelmiä pitävä
nainen. Tupsut, ruusu,
viinirypäleen varjo ja jalusta fluorisoivat valkoisena.
Suomuinen katoksen huippu ja pari kukan terälehteä
fluorisoivat oranssina.

VIII-palkki: Vaaleanpunainen
ja sininen ornamentti, timanttikuvio ja haalistunut ornamentti, hiukan epäselvä myös
UV-kuvassa.

H-paneeli: Liekehtivät maljat
baldakiinissa ja peiliä pitelevä
nainen. UV-fluoresenssi kuten
muualla.

IX-palkki: Vaaleanpunainen haalistunut ornamentti, timanttikuvio ja vaaleanpunainen/sininen
ornamentti.

U29
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U30

G-paneeli:
Lehvä-hedelmäpaneeli; isot vaaleanpunaiset
lehtivoluutit
fluorisoivat kellanvaaleina,
samoin hedelmä, kukka ja
viinirypäleen varjo. Keltaiset lehtikuviot ja hedelmä
fluorisoivat
sinertävinä.
Näissä kohdissa punainen
konttuuri irtoaa, keltaiset
viivoitukset pysyvät hyvin.
Oranssina fluorisoi punaiset marjat, hedelmän keskiosa ja voluuttilehden osa
(vaaleanharmaa patina normaalivalossa). Oranssiväri
taas fluorisoi tummana.
U30
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VIII-palkki: Vaaleanpunainen marmori ja rosetti. Näkyy
heikosti, hiukan paremmin
fluoresenssissa.

H-paneeli: Lehvä-draperia-tupsu-paneeli: Valkoisena fluorisoivat lehdet ja rypäleet.
Sinertävää fluoresenssia näkyy
kruunukuviossa (ylösalaisin)
ja keltaisissa lehtikuvioissa.
Hiukan oranssia fluorisointia voluuttilehdessä. Melko
laajalti
irronnutta
maalia
sekä
syiden mukaan että
pistemäisenä rapautumana.

IX palkki: Sininen marmori ja ruusuke. Sinisten
kuvioiden päälle on laseerattu ohuella valkoisella värillä
suonistuksia. Näkyy paremmin
UV-kuvassa (vaaleanharmaana).
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U31

G-paneeli:
Maisemassa
valkoinen kehys. Rattaat
pystyssä talon päädyssä,
paksuun keppiin nojaava
mies ja säkkiä kantava mies.
Ei erityishuomioita.

VIII –palkki: Marmori- ornamentti-timanttikuvio: Heikosti
vaaleanpunainen, ornamenttikuviossa
vaakarasterointia
UV-kuvassa. Normaalivalossa
hyvin ohut kellanruskea väri.

H-paneeli: Maisema, punainen
kehys:
Punalehtinen
puu ja kolme rakennusta,
puuaita. Alaosasta puuttuu paljon maalia, yläosa lähes ehjä. Ei
erityisissä UV-kuvissa.

IX-palkki: Marmori- ornamentti – timanttikuvio: Sininen
marmori laseerattuine suonistuksineen ja sini-roosa ornamentti erottuvat melko hyvin.
Ornamentissa paljon puuttuvaa, puuhun asti irronnutta
pintaa.
HUOM. Marmorin siniset
suonistukset ja siniset rypäleet
(IX-palkki
ja
H-paneeli)
näkyvät hiukan erisävyisinä
UV-kuvassa. Onko kyseessä
sama pigmentti? Ei ole vertailtu
XRF:llä.

U31
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U32

I-paneeli: Tappelijat, kuohuva koski ja olkikattoinen
maja. Valkoinen kehys,
normaali näkymä.

U32
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X-palkki : Timantti,
Ornamentti ja (punertava? ei
erotu) marmori. Punertavat
konttuurit joko alkuperäisiä
tai myöhemmän kunnostusvaiheen ehostuksia? Niitä on
myös muissa ikkunapäädyn
palkin ornamenteissa. Rasterointi näkyy muuten haaleana.
Mahdollinen vesivaurion paikkaus valkoisella?

J-paneeli: Silta, linna ja samoaja. PUNAINEN KEHYS,
FLUORISOI OSITTAIN
KELTAISENA HARMAANTUMAN/VALKOISEN HUNNUN KOHDALTA. Kehyksen
jälkeen keltaiset voluutit harmain ääriviivoin.

XI-palkki: Timantti, ornamentti ja sininen marmori.
Näkyy hyvin normaalivalossa.
Punertava konttuuri kuten
X-palkissa. UV-KUVA POIKKEAA TOISISTAAN X JA
XI PALKEISSA ERILAISEN
VÄRINKÄYTÖN TAKIA.

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI

U33

I-paneeli: baldakiini, sinin- X-palkki: rosetti ja punertava,
en draperia. Hyvin säilynyt haalistunut marmori. näkyy
alue. Valkoisena fluorisoi huonosti myös UV-kuvassa.
juurilehti, baldakiinin katto
ja hedelmätertun osa pikkukukat. Silmämääräisesti
vihertävä päärynämäinen
(2kasvia) fluorisoi harmaana. Punainen rypäle tummana ja vaaleana
U33

J-paneeli: suippo baldakiini ja XI-palkki: rosetti ja sininen
punainen draperia.Hyvin sä- marmori. Ei erityistä.
ilynyt. Valkoisena fluorisoi
rypäleitä ja kukkia. Muutamissa lehtivoluuteissa tiettyjä alueita fluorisoi oranssina. Hedelmätertun sitruuna fluorisoi
vaaleansinisenä harmain valoviivoin (normaalivalossa keltaisin viivoin) Kellertävä katosviivoitus fluorisoi harmaana.
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U34

I-paneeli: Ankkurihahmo,
lehvät ja sininen draperia. Valkoisena fluorisoi.
Lehtituppi, hahmon jalusta, marjoja ja pari kukkaa.
Heleät
vihreänkeltaiset
fluorisoivat harmaina kasvija kukka-aiheissa.

U34
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X-palkki: Ornamentti, timantti, ornamentti. Ruskealla
reunusvärillä rajattu
voimakkaasti erottuva ornamentti. Ruskeita konttuureita
on osittain häivytelty vaalealla
värillä. Haaleat väliosat erottuvat UV-kuvassa rasteroituina.
Toinen ornamentti roosalla ja
lyijykynällä, fluorisoi hiukan
harmaana.

J-paneeli: Bacchus, lehtiaiheet, hedelmäterttu. Valkoisena fluorisoi hahmon jalusta
(voimakkaasti),
lehväornamentteja sekä kukka- ja
rypäleterttu. Kellertävät
lehtitupet ja sitruuna fluorisoivat
sinertävänä taustavärin osalta,
joka normaalivalossa näkyy
valkoisena. Osa terälehdistä
ja granaattiomena fluorisoivat oranssina ja normivalossa
myös oranssina

XI-palkki: Sini-punapohjaista
marmoria ornamentin pohjalla. Kuvio epäselvä UV-kuvassa.
Liima pyöreässä puupaikassa fluorisoi valkoisena. Osa
palkista on jäänyt seinäpaksunnosten taakse.

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI

U35

I-paneeli: Lehvät, kruunu X-palkki: Sininen marmori ja J-paneeli: Olkikattoinen talo
ja puoli maisemaa, valkoi- rosetti. Ei erityistä.
ja puu: Valkoista, sinertävää
nen kehys: Lato, talo, kärja oranssia fluoresenssia pieryt ja tie. Ei erityistä tässä
nillä
alueilla. Harmaantunosa-alueessa. Puu kauniisti
ut punainen kehys fluorisoi
maalattu kolmella värillä,
kellertävänä. Kirkas punainen
UV-kuvassa lehvät tummat,
yläreuna fluorisoi tummana/
lähes yksiväriset.
ruskeana. Puu tumma UV-kuvassa, maa-alue heleämpää
U35
vihreää.

XI-palkki: Alkuosa palkista
on seinän sisällä. Marmoria,
vaaleanpunainen erottuu epäselvästi. Palkin päädyn jälki,
harmaita laastiroiskeita ja
okrankeltaisia maaliroiskeita.
Tunnistamaton roiske.
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U36

I-paneeli: Maiseman lop- X-palkki: Sinistä marmoria, ei J-paneeli: Maiseman loppupää, XI-palkki: Epäselvä vaaleanpupää, pilviä ja iso kanto, erityistä.
punainen kehys: Lehtiaihei- punertava marmori.
valkoinen kehys: Pilviä;
ta (sininen katoksen huippu)
oranssinpunaista puunrunNormaali tulos.
koa ja lehtiä ylimaalattu
valkoisella pilvellä. Oliko
tarkoitettu näin? Piilotettu
diagonaalisuuntainen
puunrunko erottuu hiukan tummemman sinisenä.
Punainen harkkoreunainen draperia ja tavallinen
draperia sekä lehtiaiheita.
Fluoresoivia pintoja sekä
vaaleansinisenä että harmaana.
U36
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Paneeli i, kaareva puunrunko.

Paneeli i : Päällemaalattua näkyy pinnan ollessa
kostea kiinnitystyön yhteydessä.

Paneeli i, kosteaa pintaa ja lehvästöä.

KATON UV-KUVIEN ANALYSOINTI

Paneelin kuva-alueella erottui päällemaalaksena tehdyn piviaiheen alta kuvakenttään alunperin toteutettua puuaihekuviota. Päällemaalauksen alla oleva
kuvio tuli esiin hyvin kun, pinta kiinnitystyössä kostui.

Paneeli i, kaareva puunrunkoa.

Paneeli i, päällemaalauksen alta erottuu vauriokohdissa kirkasta punaista alkuperäiseen pintaa
kuuluvaa väriä
Paneeli i, lehtiä tms, puunrungon oikealla puolella.

Paneeli i, liimaus vielä kosteana.

Paneeli i, puunrungon alaosa.

Paneeli i, kiinnityksen jälkeen.
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U37

I-paneeli:
Hedelmäterttu, liekkiä kantava nainen ja lehviä. Jalusta fluorisoi valkoisena hiukan
punakeltaisena.
Sitruuna
vaaleansininen.
U37
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X-palkki. Timantti ja ornamentti (roosa), heikosti näkyvä.
UV- kuvassa hiukan kaarteiden
jälkiä

J-paneeli: Katoksen reunus,
rypäleet ja hiukset/lehtiaihe
fluorisoivat vaalean kellanpunaisina. Sitruuna vaaleansininen. Oranssia fluoresenssia
terälehdissä, hermin kaulusmaisessa tupsuun päättyvässä
alustassa.

XI-palkki: Palkin alkukuvio
on epäselvä. Ilmeisesti tässä on
ornamentti. Pyöreä puupaikka
fluorisoi sinisenä. Loppupalkki
on seinän sisällä.
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U38

I-paneeli : Kaksoiskukka-baldakiini-hedelmätlehdet. Valkoisena fluorisoi
baldakiinin reuna, pompulat, rypäleaihe ja pikkukukka. Huom! Keltaisten kuvioiden punaiset konttuurit
rapautuvat, muttei keltaiset
viivoitukset itse. Tätä esiintynyt jo aiemmissa UV-kuvissa. Omenan vaalea osa
fluorisoi sinisenä> tästäkin
irtoaa punainen konttuuri.
Keltaisissa kukissa sinistä
fluoresenssia ei näy selvästi: pitäisi olla suurempi
resoluutio tämän selvittämiseksi.

X-palkki:
Marmori-rosetti.
Hyvin haalea vaaleanpunertava marmoriaihe; näkyy epäselvänä myös UV-kuvissa.

J-paneeli:
Lehtiaihe-kaksoiskukka;
Vaaleanpunaiset
kukkakiehkurat
fluorisoivat valkoisina. Isot
keltaiset reunalehdet fluorisoivat vaaleansinisenä! Reunakonttuurit
rapautuvat!
Sama ilmiö esiintyy myös
muissa keltakorosteisissa lehdissä ja suurissa kaksoiskukissa.
Oranssina fluorisoivat pallokuviot ja muutamat
voluuttikuvioiden osat.

XI-palkki: Rosetti ja marmoria. Palkin alkuosa on seinän
sisällä. Sini-roosa marmori, ei
erityisiä huomioita.

U38
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U39

I-paneeli: Maisema: Kaksi mökkiä, mies ja koira.
Valkoinen
kehys:
Kehyksen päädyn viereiset
keltaiset kiehkurat fluorisoivat
sinisenä, myös
tässä punainen konttuuri
(maaväri) irtoaa.

U39
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X-palkki: Marmori-ornamentti ja timanttikuvio. Erittäin
epäselvä.
Vaaleanpunertava
sävyltään.

J-paneeli: Yksinäinen mökki
ja lehdettömiä puita. Punainen kehys. Kukkakiehkuran
osat fluorisoivat valkoisena. Kehys fluorisoi selkeän
kellertävänä. Normaalivalossa
paljon valkoista, on maalattu
hyvin kuultavasti, siveltimenvedot näkyvät. Onko muutos
kyseessä vai liian ohut väri?
Kuvan yläreuna fluorisoi tummana kuten muut maavärit.
Maisemassa ei erityistä.

XI-palkki: Marmori-ornamentti ja timanttikuvio.
Sininen
marmori, ornamentti roosa
ja sininen. Näkyy paremmin
UV-kuvassa. Puuttuu paljon
maalia puun syykuvioiden
kohdalta.
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-

Kuvat: Piritta Ernvall merkitsemässä huomioita ja vaurioita mittapiirrokseeen katon palkkien ja paneelien
osalta. Dokumentointipiirrosta tulee tarkastella alhaalta ylöspäin. Valokuvat: Piritta Ernvall.
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7. KATON PUURAKENTEEN KARTOITUS
Piritta Ernvall, 31.8.2015
Tämän dokumentoinnin tarkoitus oli selvittää puurakenteiden yksityiskohtia ja niiden mahdollisia vaikutuksia maalausten vaurioihin. Dokumentointipohjana on käytetty Museoviraston (Hymylä ja Uuksulainen, 2014) mittauspiirustusta. Mittauspiirustusten mittakaava suurennettiin kokoon 1:25
ja käännettiin peilikuvaksi. Dokumentointikuvaa tarkastellaan siis alhaalta
ylöspäin. Ymmärrettävyden helpottamiseksi siihen piirrettiin ulkoseinät,
ikkunoiden ja ovien paikat sekä väliseinät. Dokumentointipiirustus ei ole
täydellisen mittatarkka, mutta se soveltuu oivallisesti dokumentointipohjaksi jatkossakin. Palkeista ja paneeleista tehtiin omat piirustukset. Palkeista
on tehty kahdet piirustukset, joissa toisessa on merkitty halkeamat ja oksankohdat ja toisessa vauriot ja muut huomiot. Palkkien dokumentointipiirustus on ikään kuin ”naamakuva”, jossa palkin sivupinnat on avattu kaksiulotteiseksi yhtenäiseksi pinnaksi kuvaan. Palkit on numeroitu ikkunoista
alkaen 1-11. Paneeleista tehtiin yksi piirustus, johon sijoitettiin halkeamat,
oksankohdat sekä vauriot ja muut huomiot. Paneelit on merkitty kirjaimin
niin ikään ikkunoiden suunnasta a-j.
KATON RAKENNE
Katon rakenne koostuu pitkittäissuuntaisista hirsipalkeista (n. 270 x 280
mm), joiden päät ovat kantavien kiviseinien päällä. Palkkien jänneväli on
9,9 m ja ne on asennettu noin 45 cm:n välein. Palkkien yläpintojen kulmiin
on lovettu noin 4 cm:n lovet, joissa pitkittäissuuntaiset maalauksin koristellut paneelit lepäävät. Paneelien päällä on poikittaissuuntainen laudoitus,
jonka päällä on eristekerros ja ullakon lattiapintana toimiva tiililattia.
1700-luvun lopulla notkahtanutta palkkikattoa tukemaan asennettiin poikittainen kannatinhirsi, joka poistettiin 1960-luvun korjauksissa. 1960-luvulla
alapuolisen kannatinhirren tilalle asennettiin ullakolle kolme teräspalkkia
kannattamaan kattoa. Kiljusen raportin mukaan vanhaa kannatinhirttä
poistettaessa korkeuseroa palkkien keskeltä reunoille oli jopa 40 cm.

Museoviraston rakennushistorian osaston leikkauskuva, johon rajattu vaaleammalla juhlasali sijainti. Kuvasta käy ilmi katon yläpohjan rakenne ja palkistot. T. Hirvonen, A.Valo,
2.11.1999.
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PALKIT
Palkit tutkittiin silmämääräisesti yksi kerrallaan ja dokumentointipiirrokseen merkittiin oksakohdat ja halkeamat sekä merkittävimmät/näkyvimmät mekaaniset vauriot ja muuta huomioitavaa.
Tässä dokumentoinnissa on tehty myös halkeamien seurantapisteet,
joita esimerkiksi vuosittain tarkastamalla voidaan seurata halkeamien
liikettä, jos sitä on. Ohessa kuva palkkien seurantataulukosta. Kolmannen kerroksen muissa kattopalkeissa on selvästi vähemmän halkeamia ja
liikkeestä johtuvia vaurioita. Toisaalta muiden huoneiden palkkien jänneväli on selvästi pienempi. Läntisen siipirakennuksen takana olevaan
kallioon on porattu korkomerkki (arvolla +10 000), jonka avulla katon
painumista voidaan seurata. (Juhlasalin ja ullakon mittausdokumentointi 24.6.2014 Hymylä, Uuksulainen)
Palkkien työstöjäljistä voi päätellä, että hirret on veistetty kirveellä nelikulmaiseksi, jonka jälkeen ne on höylätty tasaiseksi. Kirveen veistojälkiä
näkyy erityisen hyvin palkeissa 2 ja 6. Pinnan höyläysjälkeä näkyy kauttaaltaan palkeissa ja erityisen hyvin palkin 1 sivupinnassa, pohjoisreunassa. Viisteet on ensin työstetty kirveellä, jonka jälkeen ne on tasoitettu
tasateräisellä höylällä. Tämä tapa näkyy hyvin palkin 9 viisteissä. Viisteiden kulmat eli kynteet on tehty mahdollisesti valssi-, eli simssihöylällä
tai vastaavalla.
Työstöjäljissä oli nähtävillä myös eroavaisuuksia, joka voi viitata useampaan tekijään, mutta myös puun laadun vaihteluun. Osassa palkeissa oli
selvästi toisia enemmän veistosta johtuvia palkeenkieliä ja puuttuvia paloja. Palkissa 1 on hyvin nähtävillä höyläyksen suunta, josta voi todeta
kyseisen palkin höylääjän olleen oikeakätinen.
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PANEELIT
Paneelit tutkittiin niin ikään silmämääräisesti ja oksankohdat, halkeamat
ja muut huomiot merkittiin dokumentointipiirrokseen.
Paneelit koostuvat kahdesta vierekkäisestä laudasta, jotka on kiinnitetty
toisiinsa sivusaumoistaan. Yhdessä paneelialueessa, palkkien välissä, on
kolme peräkkäistä lautaparia. Lautojen paksuus ja liitostapa jäi hieman
epäselväksi, mutta paneelissa d löytyi viitteitä uros-naaras – tyyppisestä
liitostavasta, jossa paneelilaudan paksuun olisi noin 28–30 mm. Toisaalta paneelissa b, leveän halkeaman kohdassa lähellä seinää paneelin lauta
on vain noin 10 mm:n paksuinen. Paneelissa b lähempänä takkaa olevan
ja keskimmäisen lautaparin liitoksessa on pieni rako, josta keskimmäisen
lautaparin sivusauman liitosta tutkittiin silmämääräisesti. Siinä on nähtävillä pieni kieleke 11 millin päässä, joka voi viitata urosponttiin.
Paneelien päiden liitostapa jäi niin ikään epäselväksi, mutta paneelissa d
oli viitteitä loveuksesta kun taas paneelissa j oli viitteitä puskusaumasta ja
laudan paksuus oli 28mm.
Veikko Kiljusen restaurointiraportin (31.10.1963) mukaan laudat on vinosaumattu ja kiinnitetty toisiinsa poikittaisilla, nauloilla pintaan kiinnitetyillä listoilla. Paneelit on kiinnitetty yläpuoliseen rakenteeseen puutapeilla.
Jokaisessa paneelissa on kolme kiinnityskohtaa kohtalaisen säännöllisesti.
Paikoitellen yläpuolelta on lyöty takonauloja, joiden päät tulevat paneelien läpi. Paneelien a-d keskivaiheilla paneelit on lisäksi kiinnitetty takonauloilla alhaalta. Lisäkiinnitykset saattavat liittyä 1700-luvun korjauksiin
isovihan jälkeen.

Paneelien välinen tiivis sauma. Kuva P. E. 2015

Piirros kattopaneelikohtaisesta naulausperiaatteesta. P.E. 2015

Palkeista poiketen, paneelit ovat erittäin tasaisesti työstettyä. Selviä veistojälkiä näkyi ainoastaan paneelissa b, keskivaiheilla, jotka voivat tosin olla
myös höylän terästä. Laudat ovat paikoitellen ohuita ja saattavat olla siis
sahattuja, jonka jälkeen ne on höylätty tasapintaisiksi. Laudat ovat kiinnitetty toisiinsa taidokkaasti ja liitokset ovat erittäin tiiviitä ja kestäviä. paikoitellen on nähtävissä, kuinka laudat ovat liikkuneet ja haljenneet, mutta
liitos on pysynyt tiiviisti yhdessä. Esimerkiksi paneeli c keskimmäisessä
lautaparissa on nähtävissä erittäin tiivis sivusaumaus.

Piirros paneelien liitosperiaatteesta P.E 2015.
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VAURIOITA; PIIRUSTUSTEN SELITYKSET

MITÄ PUUTA?

Tämän dokumentoinnin tarkoitus oli selvittää puun ominaisuuksia ja/tai
vaurioita, jotka saattavat aiheuttaa lisävaurioita maalauksiin. Mitään merkittävää aktiivista vaurioittajaa ei tällä hetkellä ole. Kattomaalausten säilymiseen vaikuttava suurin uhkatekijä on lämpötilan ja kosteuden suuret
vaihtelut kesän ja talven välillä. Lautojen väleistä esimerkiksi paneelissa j
keskimmäisen ja lähempänä takkaa olevan lautaparin välissä oli melkoinen ilmavuoto. Museonhoitajan mukaan ullakolle kertyy talvella lunta.
Keväällä lumen sulaessa ullakolta saattaa siirtyy kosteutta eristeiden läpi
puuosiin, joka vaurioittaa maalauksia.

Havupuut eli metsämänty ja – kuusi ovat yleisimmät rakennuspuina käytetyt
lajit. Niiden käyttöön ovat vaikuttaneet puiden yleisyys ja helppo saanti sekä
hyvät ominaisuudet rakennusmateriaalina. Palkkien osalta ei saatu silmämääräisesti varmuutta onko kyseessä kuusi vai mänty. Perimätiedon mukaan kuusi on joustavampaa kuin mänty, sikäli rakenteiden pitkissä jänneväleissä kuusi
toimii paremmin. Kierteisyyden, oksien muodon, koon ja määrän perusteella
voisi palkit olla kuusta. Ullakolle vievien portaiden alueella oli kaksi palkkia,
jotka ovat ainakaan veistetty katki, ja joissa on nähtävillä palkin poikkileikkaus. Niissä ei kuitenkaan näkynyt eroa pinta- ja sydänpuun välillä, joka männyllä on voimakasta. Näiden seikkojen perusteella, palkit voivat mahdollisesti
olla kuusta.
Sen sijaan paneeleissa on silmin havaittavissa punertavaa sävyä, pitkittäisiä
ydinpuusta lähteviä oksia ja pihkataskuja, joiden perusteella paneelit ovat
melko suurella varmuudella mäntyä. Täydellisen varmuuden saamiseksi puuaineesta tulisi tehdä puuanatominen tutkimus.

Palkin päät ovat painuneet vuosisatojen aikana ja painuminen ovat vaurioittaneet seinän yläpinnan friisiä. Wellinin kuvia vertailemalla näkee, että
palkki 2 on liikkunut 1960-luvun jälkeen ja murtanut seinän friisialuetta.
Mahdolllisesti kierteisyydestä syntyvä liike on saattanut tapahtua restauroinnin yhteydessä poistetun tukipalkin ja ullakolle lisättyjen rautapalkkien liittämisen jälkeen, jolloin palkkien asento on muuttunut. Wellinin
valokuvia vertaamalla, palkkien ja paneelien halkeamat eivät ole lisääntyneet tai suurentuneet. Puun liikkuminen on tällä hetkellä siis hyvin vähäistä tai olematonta, mutta sitä tulisi seurata vuosittain.
Paneelissa a oli muutama vanha hyönteisen ulostuloaukko, mutta samat
aukot näkyivät jo Wellinin 1960-luvun kuvissa eli eivät ole aktiivisia. Maalaukset irtoilee erityisesti kesäpuun osuuksilta.
Palkeissa ja paneeleissa on jonkin verran naulan reikiä, nauloja poistettaessa jääneinä painaumia ja muuta hankaumaa. Tämän dokumentoinnin puitteissa ei tehty selvitystä, miksi katossa on ollut niin paljon nauloja tai muita kiinnikkeitä ja mihin ne liittyvät. Osa hankaumavaurioista
voi johtua 1700-luvun tukipalkin asennuksesta. Tukipalkkia irrotettaessa
1960-luvulla, on rautakiinnikkeiden tilalle tehty puupaikat.

TRIVIATIETOA HAVUPUUN PUUANATOMIASTA
Rungon poikkileikkauksessa on silmin havaittavissa rengasmuodostelmat.
Yksi tumma ja yksi vaalea rengas muodostavat vuosiluston, eli yhden vuoden kasvun. Kevät- eli varhaispuu erottuu vaaleana ja leveänä renkaana. Se on
kasvukauden alkua ja nopeasti kasvavaa. Kasvun hidastuessa rengasmuodostelma muuttuu tummemmaksi ja sitä vaihetta kutsutaan kesä- eli myöhäispuuksi. (Fagerstedt. 1996. s. 8).
Suorasyisyydellä tarkoitetaan puun solukon muodostumista puun pituusakselin suuntaisesti. Mikäli solukko poikkeaa tästä esimerkiksi kasvamalla spiraalimaiseksi, puhutaan kierresyisyydestä. Kuusen luonnollinen kasvutapa on
vuorosyistä eli ytimen lähellä syiden suunta kiertyy vasemmalle ja muuttuu
vähitellen oikealle kiertyväksi. (Fagerstedt. 1996. s. 8-9).
Kuusella on runsaasti hajaoksia oksakiehkuroiden välissä, joita taas männyllä
ei ole. Kuusen puuaine kieroutuu mäntyä helpommin ja halkeilee, mutta sen
kuidun pituus on mäntyä pidempi. Kuusella ja männyllä on molemmilla niin
kutsuttuja sisäoksia eli oksia, jotka ovat jääneet puun rungon sisään. (Fagerstedt. 1996. s. 8, 50–53).
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Paneelissa olevaa halkeamaa. Valokuva: Piritta Ernvalla.
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Palkin kulmaviisteessä erottuvaa työstöjälkeä. Valokuva: Piritta Ernvall.

Paneelin pinnassa erottuvaa työstöjälkeä. Valokuva: Piritta Ernvall.

Palkin kulmaviisteessä erottuvaa työstöjälkeä. Valouuva: Piritta Ernvall.
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8 SALIN KATON VÄRINKIINNITYS
TYÖN ALOITUS JA KATON KIINNITYSKOKEET TOUKOKUUN ALUSSA 2015
Katon pintojen kiinnityskokeita jatkettiin toukokuun alussa 5.5. - 7.5.2015.
Salin lämpötilaa oli nostettu ennen työn alkua irtopattereilla ja ylhäällä telineillä katonrajassa lämpötila oli noussut katonrajassa noin 16 asteeseen ja
kosteusprosentti oli noin 44-45. Patterit sijaitsivat pistemmäisesti lähellä uunia siten kuin salissa johdot antoivat periksi.

Kuva yllä: Katon kiinnitystyötä kolmella eri telineellä työskennellen.
Valokuva: Osk Rotunda.

Suurempikokoinen koekiinnitysalue päätettiin toteuttaa luoteisseinän (pitkän ikkunaseinän) puoleisen palkin (I) sivuun. Aloitusvaiheen liimauskokeiluja oli suorittamassa konservaattorit Elina Järvelä, Katja Luoma sekä Kirsi
Karpio. Kiinnitystyötekniikan konsultoitiin saatiin Museovirastosta avuksi
Nanna Kymäläinen. Kymäläinen oli ollut aiemmin keväällä 2014 tutkimassa
katon sideainetta ja pigmenttejä sekä testaamassa kiinnitystä yhdessä Metropolian Ammattikorkeakoulun työryhmän kanssa. Tällöin on salin katon
kaikki pinnat myös tarkoin dokumentointivalokuvattu.
Aloitusvaiheessa tarkasteltiin myös keväällä 2014 tehtyjen koekiinnitysalueiden kuntoa. Metropolian suorittamat koekiinnitysalueet mm. paneelialueella
f ja sen viereisen palkin VII sivussa oli tarkoituksella rajattu melko pieniksi, jotta originaaliin maalipintaan tehdyistä koekiinnityksistä mahdollisesti
ilmaantuvat yllättävät reaktiot jäisivät mahdollisimman vähäiseksi.1 Kevään
2014 koekiinnitysalueiden tarkastelussa havaittiin, että koekiinnitysalueilla
pinnat olivat pysyneet hyvin kiinni yhden lämmityskauden yli.
SALIN OLOSUHDEMITTAUSTULOKSISTA AIKAVÄLILLÄ KEVÄT
2014 – KESÄ 2015
Salissa pidetään irtopattereilla oin 10 asteen lämpötilaa talvikuukausina.
Dataloggeritiedostoja on saatu Museovirastolta Louhisaaren tietokannoista
2012 huhtikuusta- heinäkuuhun 2015. Dataloggeritietojen lisäksi puuttuu
kuitenkin tieto siitä, milloin patterit on kytketty päälle ja milloin ne on laitettu pois päältä. Samoin tarvittaisiin tieto juhlasalin tuplaikkunoiden asentamisesta ja poistosta.
Kesällä 2015 tehtiin havaintoja, että salin ilmankierto oli vaillinnainen johtuen siitä, että tuplalikkunat olivat paikoillaan sekä siitä, että takan hormit eivät
vetäneet. Kesän säästä riippuen kosteaa ja kuumaa ilmaa pääsee yläkertaan,
jos ulko-ovea pidetään auki turistiryhmiä varten.
KEVÄÄN 2015 JATKOKIINNITYSKOKEIDEN TULOKSISTA

Kuva alhaalla: Liisa Helle-Wlodarczyk ja Piritta Ernvall kiinnitystyössä.
Valokuva: Osk Rotunda.
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Liimauskokeilujen jatkon tarkoituksena oli arvioida kiinnitystyöhön kuluvaa
aikaa, arvioida liimamenekkiä ja samalla kiinnitystekniikkaa testattiin ja harjoiteltiin. Metropolian eri liimamateriaalin ja niiden vahvuuksien testauksien
ja koekiinnitysalueen hyvien pysyvyystulosten perusteella suurempikokoista
koealuekiinnitystä päätettiin jatkaa 0,5% JunFunor- liuoksella. Kiinnitysmetodi oli myös sama kuin mitä Metropolian Ammattikorkeakoulun työryhmä
ja Nanna Kymäläinen olivat käyttäneet.2 Lisäksi 0,5% - 1% JunFunor- liima-

liuoksen on todettu toimivan parhaiten pintoja vahvistuksessa. Uusintakäsittely laimeammilla liuoksilla on suositeltavampaa kuin yksi käsittely yli 1%
vahvuisella liuoksella.3
Kiinnitystyötä toteutettiin kahden työpäivä ajan kolmen konservaattorin
voimin ja havainnot kiinnitystyöstä olivat rohkaisevia. Pinnat kiinnittyivät
koepalkkialueella hyvin, pintoihin ei jäänyt kiinnitystyöstä liimausrajoja eikä kiiltokohtia erottunut. Japaninpaperin läpi suoritettu JunFunori kiinnitys puhdisti myös pintaa silminnähtävästi. Lisäksi työn eteneminen vaikutti
koepalkin perusteella olevan ajallisesti sujuvaa.
VÄRINKIINNITYSTYÖN ETENEMINEN
Koekiinnitysjakson jälkeen salin katon kiinnitystyötä jatkoivat konservaattorit Piritta Ernvall, Mari Punta, Elina Järvelä, Kirsi Karpio ja toukokuun
lopussa joukkoa vahvisti taidekonservaattori Liisa Helle-Wlodarczyk.
Käytännöllisimmäksi kiinnitystyöjärjestykseksi todettiin seuraavanlainen:
Ensimmäiseksi kiinnitettäisiin palkkien alapinnat, sitten niiden pystysivupinnat ja tämän jälkeen paneelipinnat. Tällä työjärjestyksellä kapeiden
palkkivälien välissä työskennellessä ei tapahtuisi sitä, että paneelipintoja
kiinnittäessä käden tai pään osuessa palkkien sivujen hauraisiin, irtonaisiin
pintoihin, voisi tapahtua maalipintojen tarpeetonta menetystä/tippumista.
Työt jakaantuivat alkuvaiheessa niin, että muut konservaattorit (kuin Liisa
Helle-Wlodarczyk) kiinnittivät edeltä palkkien ala- ja sivupintoja, edeten
luoteisseinältä keskikattoon päin kahdella eri telineellä (yhdellä telineellä
työskenteli kaksi henkilöä). Taidekonservaattori liikkui ”palkkityöryhmien”
perässä omalla telineellään ja työskennellen palkkien välisillä paneelipinnoilla. Kesäkuun puolenvälin jälkeen taidekonservaattori siirtyi
kohteesta pois ja kun
palkkien pinnat oli
käyty läpi kiinnittäen, jatkoi muu konservaattorityöryhmä
myös paneelipintojen
kiinnitystä e-f paneelista 7.7.2015 keskeltä
uuniin päin.
Kuva: Metropolia Ammattikorkeakoulun 2014
raporttiin muokattu koko katon kuva, johon on
valkoisilla kirjaimilla ja
numeroilla merkitty Osk
Rotundan salin katon
palkki- ja paneelikooditus.
Kuvamuokkaus numeroinin osalta: Elina Järvelä.

Katon kauttaaltaan irtonaisten pintojen kiinnityksessä erinomaisesti toimivan JunFunorin kanssa työskennellessä tehtiin useita uusiakin havaintoja.
0,5% vahvuinen JunFunor- liimaliuos levittäytyi ja imeytyi japaninpaperin
läpi maalipintojen alle hyvin Metropolian kokeissakin sopivimmiksi havaittujen 18g ja 21g (Tempera Oy) japaninpaperien läpi. Melko pian työn alkuvaiheessa huomattiin, että myös 12g japaninpaperi kesti repeämättä kiinnitystekniikkaan liittyvän japaninpaperin päältä tehtävän liimasivelyn ja sen
jälkeen suoritettavan silikonikynäpainelun. 12g japaninpaperin avulla kiinnitystä tehtäessä liimaliuoksen menekki ja oli vähäisempää ja liima vaikutti
imeytyvän paremmin maalipintojen alle kuin paksummilla japanipapereilla. Tämän vuoksi päädyttiinkin katossa käyttämään 12g vahvuista paperia.

Ylimääräinen liima, liimasivelyn ja silikonikynäpainalluksen jälkeen, imeytettiin/kuivattiin arkkijapaninpaperia halvempaan ja paksumpaan, rullatavarana myytävään japaninpaperiin.
(Sumi rulla plain Kosho 6MMK, Tempera Oy).

Projektin loppuvaiheessa, elokuussa 2015, salin katon puurakenteen kartoitustyön yhteydessä tarkasteltiin myös kiinnitettyjen pintojen pysyvyyttä. Tällöin havaittiin muutamia pieniä lisäkiinnitystä vaativia kohtia salin
pitkän ikkunaseinän puolisissa pinnoissa enimmäkseen paneelipinnoilla
ja joissakin kohdin myös palkkien pinnoilla (ks. sivu 10 kuva). Tältä
salin puolelta oli kiinnitystyö toukokuussa 2015 aloitettu. Lisäkiinnitystä
tehtiin pistemmäisesti pienien japanipaperipalojen avulla kuten edellä on
kerrottu.

Jo Metropolian kokeiden perusteella ja Nanna Kymäläisen ohjeistuksen
sekä referenssilähteiden mukaan tiedettiin, että JunFunoria suositellaan
käytettäväksi lämpöiseksi /haaleaksi lämmitettynä. Lämmittäminen parantaa liiman imeytymistä.4
Tämä havaittiin myös käytännön työssä; mikäli liima jäähtyi huoneenlämpöiseksi, se ei geeliydy, mutta imeytyminen japaninpaperin ja maalipinna
läpi alustaan on heikompaa kuin lämpöisenä siveltynä. Telineillä työskennellessä lasipurkeissa olevat liimaliuokset pidettiin haalean lämpöisinä vesihauteissa tuttipullon lämmittimissä (Philips Avent- merkkinen).
SALIN KATON PINTOJEN KIINNITYSMETODISTA
Haaleaksi lämmitettyä liimaa siveltiin kiinnitettäviin alueisiin pehmeillä
vuohenkarvasiveltimillä (mm. Martol nro 12 tai 30mm Hake-C, Tuubi) japaninpaperin läpi. Liimasivelyn jälkeen tehtävään maalipintojen kiinnipainamiseen käytettiin pääasiallisesti kahta erikokoista silikonikynää
(Colour Shaper nro 10 ja 16).

Tämän kaltaisia ”liimalisäyskohtia” oli etenkin palkkien sivujen yläreunoissa sekä palkkien ja paneelien seinien puoleisissa rajakohdissa, joissa
esiintyi muita katon pintoja huomattavasti paksumpia, irtoamaisillaan
olevia maalikielekkeitä.

KIINNITYSTYÖVAIHEET ESITETTYNÄ KUVASARJANA

Kiinnitystyössä käytettyjä ohuempia japaninpaperiarkkeja sekä paksumpia,
ylimääräisen liiman kuivaukseen tarkoitettuja japaninpaperipaloja. Valokuva:
Elina Järvelä.

Pintojen kiinnittymiseen tarvittavan liiman määrää vaihteli katon eri osissa ja eri värialueilla. Liimaustyön ja tekniikan kehittyessä huomattiin, että
liiman tuli antaa imeytyä kunnolla muutamia minuutteja ennen kuivauspaperin käyttöä ja japaninpaperin poistoa. Kiinnitettävistä värialueista värien
heikkoa, paikoittaista imeytymistä japaninpaperiin todettiin palkkien mustilla (hiilimusta, okra) ja keltaisella värialueilla (keltaokra)5.
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KATON KIINNITYSTYÖHÖN PARHAITEN SOVELTUVISTA
MATERIAALEISTA

Katon kiinnitystyövaiheesta tehtiin havainnollistava kuvasarja, joka on esitettynä seuraavilla kahdella sivulla. Kuvat on
kaapattu kiinnitystyövaiheista tehdystä videopätkästä ja tämän vuoksi kuvalaatu on heikompi kuin dokumentin muissa
valokuvissa. Myös Liisa Helteen liitteenä olevassa raportissa
on esitetty suppeammin katon pinnan kiinnitystyövaiheita.
Videon katon paneelialueelle tehdyistä kiinnitystyövaiheista
ja siitä tehdyn kuvien leikkauksen teki Elina Järvelä ja kuvattavana oli konservaattori Mari Punta.

Työn kulkua helpotti huomattavasti se, että kiinnitystyössä ja ylimääräisen
liiman imeytyksessä käytettävät japanipaperit leikattiin työpöydällä valmiiksi sopivan kokoisiksi paloiksi. Palkistojen ja paneelien kiinnitystyössä
sopivin kiinnitettävän alueen koko oli enimmillään 240mm x 180mm
(=japaninpaperin koko).
Metropolian 2014 koekiinnityksissä palkin alueella työ toteutettiin kahdessa
eri vaiheessa. Edellisen kiinnityksen annettiin kuivua ennen kuin seuraava
kiinnitysalue jatkettiin sen viereen.6 Kesällä 2015 tehdyssä kiinnitystyössä
peräkkäisiä liimausalueita jatkettiin, vaikka edellinen alue oli vielä kostea.
Liimattavat alueet limitettiin paperilla päällekkäin kapealta alueelta ja näillä
alueilla varottiin liimakerrosten kasautumista.
Osassa kohdin katon eri alueita kiinnitystä jouduttiin tekemään toiseen
kertaan. Lisäkiinnitystä tehtiin edellisen liimapinnan kokonaan kuivuttua
(useimmiten seuraavana päivänä) pienempiä japaninpaperipaloja apuna
käyttäen tai kokonaan ilman paperia. Liima siveltiin pienissä lisäliimauskohdissa kärkisiveltimillä (Tempera Oy, Sable sarja II).

Paneelialueen jo kiinnitetty alue erottuu vielä kosteana.

Martol- merkkisiä vuohenkarvasiveltimiä. Valokuva: Elina Järvelä.
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1. 12g japaninpaperiarkki on leikattu kiinnitystyöhön sopivan kokoisiksi paloiksi.

4. Paperipala kiinnitettiin aluksi pistemmäisesti paneelipintaan.

7. JunFunorin sivelyä kautaaltaan japanipaperin kokoiselle alueelle.

10. Osittain JunFunorilla siveltyä pintaa.
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2. Japaninpaperipala ja kiinnitystyössä parhaiten toiminut
vuohenkarvasivellin.

3. Japaninpaperin asetettiin jo kiinnitetyn alueen jatkoksi hieman
limittäin.

5. Japaninpaperipala aseteltuna ja pistemmäisesti JunFunorilla
kiinnitettynä.

6. JunFunorin sivelyä kauttaaltaan japanipaperin kokoiselle alueelle.

8. Paperin reuna-alueella (kuvassa etureunan) varottiin liiman
kasaantumista ja reunaan jätettiin kapea liimaamaton alue.

9. Liima pyrittiin sivelemään tasaisesti ja pitämällä siveltävä liimamäärä
tasaisena. Pinnat imivät mm. värialueittain eri tavalla kiinnitysainetta.

11. Myös paperiarkin sivureunassa liimasivelyn rajauksessa oli oltava
tarkka, ettei liimaa kasaantunut reunan lähelle liikaa.

12. Liimasivelyn jälkeen pinta käytiin kauttaaltaan läpi silikonisiveltimellä kevyesti sivellen ja painellen.

16. Kuivausjapaninpaperiin imeytetyn ylimääräinen liimamäärä tässä
paneelikiinnityskohdassa.

19. Kiinnitetty alue ja sitä ennen kiinnitetty (taka-alalla) alue erottuvat
kuvassa vielä kiinnittämätöntä pintaa tummempina. Kuivuttuaan alue
vaalenee ja on kiinnityskäsittelyn jälkeen samalla myös hieman puhdistunut.

14. Ylimääräinen kiinnitysaine imeytettiin/kuivattiin paksumpaan,
huokoiseen japaninpaperiin.

17. Kiinnityksessä apunakäytetty ja ylimääräisestä JunFunorista
imeytetty japaninpaperi poistettiin varovaisesti.

20. Havainnollisesti esitettynä minkä kokoisten japaninpaperipalojen avulla palkin alapintaa kiinnitettiin.

15. Erityisesti kiinnitysalueen reunat tuli painella/imeyttää ylimääräisestä
liimasta huolellisesti.
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13. Aivan reunoja lukuunottamatta kiinnitysaineella sivelty paperipala silikonisivellinkäsittelyn jälkeen.

18. Kostean japaninpaperin poistoa. Paperiin ei ole jäänyt väri-irtoamaa tai imeytynyttä väriä.

21. Havainnollisesti esitettynä minkä kokoisten japaninpaperipalojen avulla palkin sivupintaa ja profiloitua viisteosaa kiinnitettiin.

Kanadassa vanhan pankkisalin katon rappauspinnoille tehtyjen
maalausten pintapuolelta tehtävästä kiinnityksestä Funorilla on
löydettävissä videokoostetta internetissä osoitteessa:
http://historicplaster.com/content/tri-funori.
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Kuva ylinnä: palkin VI sivussa ollutta vesivauriojälkeä ennen kiinnitystyötä.

Kuva alla: Kiinnitystyön
jälkeen vesivauriorajakin
on vaalentunut huomattavasti. Pinnat ovat kiinnittyneet.
Valokuvat: Osk Rotunda.

Kuva tyhjistä liimaputkista: Jun Funoria tilattiin suoraan Saksasta.

Kuva alla: JunFunorin
valmistajan tietoja.
Valokuvat: Elina Järvelä.
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JUNFUNORIN PUHDISTUSOMINAISUUKSISTA
JunFunori- kiinnitysmetodilla paitsi kiinnitettiin onnistuneesti hauraita ja
hilseileviä pintoja, mutta samalla menetelmä myös puhdisti ja kirkasti maalauksia. Jo 2014 raportissa mainitaan huomio siitä, että kiinnitysmetodissa
käytetyn japaninpaperin kuidut imivät itseensä Junfunor-liuoksen pehmittämää ja irrottamaa maalipinnan likaa.7
Referenssitapauksessa ”Landi-Bild”, huonokuntoisen, mattapintaisen ja kaseiinitemperalla vanerilevyille tehdyn maalauksen konservoinnin yhteydessä mainitaan huomio, että 0,5% JunFunori-liuoksella oli huomattavasti
parempi puhdistusvaikutus kuin 1% liimaliuoksella. Tämä johtuu laimeamman liuoksen sisältämästä suuremmasta veden määrästä, joka taas liuottaa
paremmin likaa.8
Etenkin koillispäädyn puoleisissa palkeissa erottui selkeästi vanhojen vesivaurioiden jättämiä tummia jälkiä. Edellä mainitun ”Landi-Bild” referenssikohteen ja juhlasalin katossa tehdyn kiinnitystyön yhteydessä tehtyjen
huomioiden ja kokeilujen perusteella myös mattapintaisten/puuterimaisten
maalausten vesivauriojälkiä voidaan vaalentaa ja jopa häivyttää JunFunorilla.
Katon pinnan likaisimmilla alueilla liimaustyön yhteydessä huomattiin, että paikoitellen liimausalueiden rajakohtiin jäi haaleita liimausrajoja tai ns.
vesivauriojälkiä, vaikka rajakohtia liimaustyössä varottiinkin. Kyseisissä rajakohdissa alue käsiteltiin uudelleen japaninpaperi- Junfunori- kuivauspaperimenetelmällä ja tällöin liimausrajoja saatiin vaalenemaan.
JUNFUNORIN SAATAVUUTEEN JA TOIMITUKSIIN LIITTYVIÄ
ONGELMIA
Louhisaaren kattokonservoinnin pinta-alaltaan erittäin laajan kiinnitystyön
yhteydessä voidaan JunFunorin ”huonona puolena” mainita liiman kalleutta. Kattohan käytiin kauttaaltaan maalauspinnoiltaan läpi liimaliuoksella japaninpaperin läpi sivellen. Liiman grammahinta vaihtelee suuresti noin 60€/g – hieman yli 100€/g, riippuen mitä kautta tuotetta tilataan.
Edullisimmin liimaa saa tilattua Saksasta suurilta konservointimateriaaleja ja välineitä myyviltä yrityksiltä (Deffner & Johann, Kremer). Toisaalta punaleväjauheen menekki oli ”vain” 85g 0,5% vahvuisena liuoksena
112 neliön kattopinta-alassa.
Ongelmaksi tuli myös liimamateriaalin hidas toimitusaika. Koska tarvittavaa liiman määrää ei voitu ennen työn alkua tarkkaa tietää, ei JunFunoria myöskään uskallettu tilata aluksi sen kalliin hinnan vuoksi muuta kuin
muutamia pienempi erilliserä. Töiden edetessä osattiin loppukattoon tarvittava liimamäärä arvioida paremmin. Liiman menekki väheni huomattavasti, kun liimauksessa käytetty japaninpaperi vaihdettiin ohuempaan. Toisaalta katon eri alueet vaativat hyvinkin erilaisia määriä liimaa kiinnittyäkseen,
kuten aiemminkin edellisissä kappaleessa on jo mainittu. Välillä tuotteen
jälleenmyyjältä Saksasta loppui varastosta materiaali, jonka seurauksena

tämän oli tilattava tuotetta lisää Sveitsistä Lascaux: lta. Kyseinen tilausprosessi pitkitti edelleen toimitusaikaa. Yllättävä huomio oli myös se, että valmistajalta tilattuna leväjauheen grammahinta oli korkeampi kuin tuotteen
jälleenmyyjältä.
JUNFUNORILLA TEHDYN KIINNITYSTYÖN SUUNNITELUSSA
HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA
Päivittäistä ja viikoittaista työrytmiä suunniteltaessa oli huomioitava liimaliuoksen valmistukseen menevä aika ja liiman säilyvyys. Suositeltava
lämmitysaika/valmistusaika liimaliuokselle on 2h ja tämä aika liimaliuoserien valmistukseen käytettiin.9 Viileään veteen sekoitettu punaleväjauhe
lämmitettiin vesihauteessa, liimaliuoksen lämpö pidettiin koko sen valmistamisajan eli kahden tunnin ajan 55 - 60 asteessa, säännöllisin väliajoin
liuosta kevyesti hämmentäen. Louhisaaren kohteessa liuoksen lämpötilaa
valvottiin teeveden lämpötilan mittaamiseen tarkoitetulla lämpömittarilla.
Valmis liimaliuos on vaahdotonta, kirkasta ja väritöntä ja sitä säilytettiin
jääkaappilämmössä.
Liima säilyi useita päiviä jääkaapissa hyvin puhdistetussa/desinfioidussa lasipurkissa, kunhan liimaan ei kastettu katon kiinnityksessä käytettyä vuohenkarvasivellintä. Katon pinnasta siirtyy liimaan tehdyn siveltimen kaston yhteydessä aina hieman myös likaa ja tällainen liimaliuos alkoi haista
epämiellyttävältä hyvinkin pian. Tämän vuoksi suuremmasta ”puhtaasta liimaliuoksesta” jaettiin/kaadettiin liimaliuosta pienempiin purkkeihin, työpäivän käyttöön tarvittavat määrät.
Koska liimaa käytettiin huomattava määrä kattopintaan, havaittiin tuote-erissä myös laatueroja: Muutamissa liimaerissä (putkiloissa) liimaliuoksen keittoprosessissa syntyi enemmän vaahtoa, eikä liuos keittäytynyt täysin
kirkkaaksi. Liiman kiinnitysominaisuuksissa ei havaittu näillä muutamilla
”sameammilla erillä” eroa.
ERITYISTOIMENPITEITÄ LIIMAUSTYÖN YHTEYDESSÄ
Pääskysenpesäjäljet
Kattopalkkien sivupinnoilla erottui 11 kohdassa orgaanista likajäänettä, jota oli osissa kohdin paksujakin kerroksia. Jäljet pääteltiin olevan jäänteitä
vanhoista linnunpesistä (pääskysen pesiä). Osassa pesäjäännekohtia maalipinnat olivat melkein kokonaan hävinneet. Orgaanista likaa poistettiin pienen koepuhdistuksen jälkeen varovasti pumpulitikulla ja liuoksella, jossa oli
1osa etanolia (Sinol) tai isopropanolia ja 1osa vettä.
Joissakin pesänjälkikohdissa jätettiin osa orgaanisesta jäänteestä poistamatta, sillä myös alkuperäinen pinta liukeni herkästi puhdistuksessa tai se oli
niin heikosti kiinni, että maalipinta olisi irronnut puhdistuksessa pohjastaan. Alueilla, joihin tätä orgaanista likaa jäi, tulevat maalipinnat edelleen
haurastuttamaan ja todennäköisesti jossakin vaiheessa myös irtoamaan.

Uunin päällä olevat rappausroiskeet
Uunin päällä erottuu runsaasti rappausroiskeita ja rappauskasaumajälkiä. Jäljet ovat jäänteitä uunin rapatusta korotetusta yläosasta. Koroteosa
on poistettu 1960-luvun restaurointitöissä. Tällöin alueella on tehty myös
täydentävää restaurointimaalausta, koska laasti oli liannut esiin otetut koristemaalauspinnat.10 Rappausjäämiä ei lähdetty poistamaan mekaanisesti,
koska se olisi irrottanut myös niiden alla olevat maalipinnat. Uunin päällä
maalauspintoja kokeiltiin puhdistaa Wallmaster-kuivapuhdistussienellä ja
vaalean leivän sisuksella. Kokeilusta ei saatu merkittävää puhdistustulosta.
Koepuhdistuksen jälkeen pinnat kiinnitettiin. Tulevaisuudessa seurattavaksi jää, kestävätkö nämä uunin päällä 0,5% Junfunorilla rappausjäämien
kanssa kiinnitetyt alueet.

Konservaaattori Mari Punta kiinnittää katon pintoja uunin päällisen ahtaassa
välissä. Valokuva: Elina Järvelä.

Kuvat ylärivissä: Palkin II (koillispäädyn) ikkunaseinän puoleisen sivun pääskynpesäjäänettä ennen ja jälkeen puhdistuksen ja kiinnityksen.
Valokuvat: Elina Järvelä.
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Kohdat, joissa pinta kesti lisäpuhdistuksen, liuos puhdisti jäänteitä melko
hyvin (ja samalla desinfioi pintaa) jättämättä pintaan kuitenkaan kosteusrajajälkiä. Vasta tämän jälkeen suoritettiin alueella JunFunori-kiinnitystä.

Kuva yllä: Palkin IV linnunpesäjäämän
poistoa. Videokuvasta leikannut valokuvan Elina Järvelä.

Paneelipintojen puusäleiden liimauskokeet
Muutamiin lounaispäädyn paneelipinnan puusäleihin ja törröttäviin tikkuihin tehtiin eläinliimalla (10 - 20% luuliimalla) koeluontoista liimausta
ilman kuivumisen ajaksi jätettävää prässiä. Katon hauraat pinnat eivät mahdollistaneet prässin käyttöä. Kiinnitys näissä muutamissa kohdissa onnistui
hyvin.

Kuvat keskellä yllä: Palkin IV sivussa linnunpesäjäännettä oli runsaasti. Puhdistusta tehtiin etanoli- vesiliuoksella. Kaikkea likaa ei lähdetty
poistamaan tässä pesäkohdin, koska maalipinta ei kestänyt liiallista
puhdistustoimenpidettä. Alemmassa kuvassa lika-alue on vielä kostea.
Valokuvat: Elina Järvelä.

Kuvat oikealla yllä: Orgaannista likajäännettä puhdistuksessa käytetyissä vanutolloissa. Myös sinistä pudistussientä (Museoiden Hankintakeskus) testattiin.
Valokuvat: Osk Rotunda.
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HUOMIOT PANEELIPINNOILLA EROTTUNEISTA KIILTOKOHDISTA
Kiinnitystyötä tehdessä etenkin paneelialueilla havaittiin paikoitellen pieninä hajanaisina pisteinä tai tiiviimpinä kimaltelevina alueina. Kyseisiä kiiltokohtia yritettiin tallentaa sivuvalossa kameralle, mutta kuvissa kiiltoalueet
erottuivat huonosti. Joitakin onnistuneita kuvia kiiltävistä kohdista kuitenkin onnistuttiin tallentamaan valokuviin. Näistä kiiltävistä partikeleista on
kirjattu huomiot myös Liisa Helteen tämän dokumentin liitteenä olevaan
raporttiin.
Kiilto voi olla mitä ilmeisemmin jäännettä 1960-luvun aikaisesta värinkiinnitysaineesta. Veikko Kiljusen raportissa vuodelta 1964 on mainintaa,
että kattoon kohdistuneet toimenpiteet pitivät sisällään pölyjen puhdistuksen ja irtoamassa olevien maalipintojen kiinnitystä colla pisciumilla
(engl. isinglass) eli sampiliimalla.11
KATTOPINTAAN JÄTETTY KÄSITTELEMÄTÖN ALUE

Kuva ylhäällä vasemmalla: Paneelin (lounaispääty) kuva-alueella erottunut puusäle kiinnitettiin luuliimalla.
Valokuva: Liisa Helle-Wlodarczyk.

Kuvat oikealla ylärivissä: Paleelivälissä g esiintyviä kiiltäviä alueita onnistuttiin tallentamaan valokuvassakin
erottuvaksi. Valokuvat: Liisa Helle-Wlodarczyk.

Kuvat alhaalla: Kiinnittämättä jätetty alue "reservi" j- paneelissa. Lähikuvassa alue on
rajattu mustalla kehysviivalla. Valokuva: Elina Järvelä.
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Kattopintaan jätettiin kaakkois- lounaisnurkan lähelle
paneeliväliin j
JunFunorilla kiinnittämätön alue,
josta voidaan
myöhenmmin ottaa
tarvittaessa lisänäytteitä tai seurata
kiinnittämättömän
ja kiinnitetytn
pinnan ikääntymismuutoksia.

liimamateriaalin ikäännyttämistuloksista nähtiin, että liiman pH muuttui
hieman alkalisempaan suuntaan.

Orgaanisista kiinnitysaineista ja menetelmistä

Referenssilähteiden ja kokeiden tulosten perusteella mainitaan, että liima
on suhteellisen ”heikko” verrattaessa mm. liimamaalipintojen kiinnityksessä yleisesti käytettyihin sampiliimaan tai gelatiiniin.

Nanna Kymäläisen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun raportissa on perusteltu kevään 2014 orgaanisten koekiinnitysmateriaalien valinnat sekä
referenssilähteiden että pienten koekiinnitysalueiden tulosten perusteella.
Kymäläisen mainitsee kevään 2014 raportissa Historic Scotlandin vuonna
2011 julkaiseman Chantal-Helen Thuerin tutkimuksen ja on myös kirjannut raporttiin linkin siihen.12
Seuraavassa on lyhyesti mm. Historic Scotlandin laajasta tutkimuksesta13
poimittuja kohtia, joiden perusteella voidaan lisäpohtia jo pitkään käytössä olleiden ja uudempien värinkiinnitysmateriaalien valintakritereitä nyt
tehdyn salin katon kiinnitystössä kuin myös tulevissa vastaavankaltaisissa
pinnoissa.
Tutkimuksessa liimamaalipintojen/ mattapintaisten maalipintojen suojaamiseksi pintakiinnityksellä on tehty testauksia erilaisilla orgaanisilla
ja synteettisillä liimatyypeillä. Testiryhmään on valittu konservaattoreita
haastattelemalla ja kirjallisuuslähteistä hakemalla erilaisia pintasuojaus(japaninpaperit/ Eltoline) ja kiinnitysmateriaaleja, jotka ovat olleet yleisesti
käytössä etenkin Euroopassa ja Pohjoismaissa mm. puupinnoille tehdyissä
mattapintaisten maalipintojen/liimamaalipintakiinnityksissä. Osa tutkimuksessa mainituista referenssitapauksista on ollut pintasuojauskiinnitystä
kuljetusta tai varastointia varten ja osa in situ, kohteissa tehtyä kiinnitystä.
Tutkimukseen sisältyy pintasuojauspapereiden ja kiinnitysaineiden mekaanista testausta ja ”ikäännyttämiskokeita” niin originaaleille, puupinnalle
liimamaalilla koristemaalatuille näytekappaleille kuin puupinnoille liimamaalilla käsitellyille replikoillekin. Monimuotoisten kokeiden perusteella
mattapintaisten pintojen kiinnityksessä ja pintasuojauksessa käytetyistä liimoista Funorista ja JunFunorista saadut koetulokset pintojen kiinnittyvyydestä olivat hyviä, kuten myös yleisemmin mattapintaisten pintojen kiinnityksessä käytössä olevilla orgaanisilla sampiliimalla ja gelatiinillakin.
Tutkimus sisälsi myös mm. pintasuojauspapereiden poistettavuuteen liittyviä kokeita. Kokeiden perusteella kuten referenssien perusteellakin
tiedetään, että gelatiinin ja sampiliiman kohdalla pintasuojauspaperien
poistaminen on ongelmallista etenkin pitkäaikaisessa pintasuojauksessa.
Liimamaalipintaisen katon pintasuojaukseen gelatiinilla (2%) korjaustöiden
ajaksi on päädytty mm. Ruotsin Skoklosterin linnan puukatossa1⁴ .
Historic Scotlandin tutkimustuloksissa havaittiin JunFunori kohdalla, että
sillä oli testatuilla koealueilla pintasuojauspaperin hyvä poistettavuustulos
(pidempiaikaisessa pintasuojauksessa) pinnoissa ei havaittu kosteusrajajälkiä (tide lines) tai alkuperäisen pinnan värin muuttumista sanottavasti
muuta kuin kirkastavasti (luoksella on samalla myös puhdistusvaikutus).
Kyseisen liiman ei havaittu lisäävän myöskään pinnan kiiltoa tai muuttavan
käsitellyn (maalattu puu) pinnan pH:ta ”vaaralliseen suuntaan,” vaikka itse

Nanna Kymäläinen mainitsee Louhisaaren 2014 raportissa, että joissakin
tapauksissa maalipinnat kiinnityksissä käytetäänkin sampiliiman ja funorin
seosta.1⁵ Myös Funorin ja gelatiinin seos on ollut myös mukana Historic
Scotlandin tutkimuksessa.
Toisaalta Junfunorin ”heikko” liimausominaisuus verrattaessa esim. gelatiiniin tai sampiliimaan voi olla etu hyvin hauraita pintoja kiinnitettäessä.
Lisäksi JunFunorin/Funorin hyviin ominaisuuksiin mainitaan sen sopivuus
erilaisiin ilmastoihin, leväliimat ovat joustavampia kuin proteiinia sisältävät
liimat eivätkä leväpohjaiset liimat kelpaa niin herkästi tuhoeläinten ja homeiden ravinnoksi kuin proteiinipohjaiset.
Referenssilähteiden ja kokeen tulosten perusteella huonona ominaisuutena
voidaan tulkita Junfunor- liuosten korkea viskositeetti, joka vaikuttaa liiman
siveltävyysominaisuuksiin (pintasively) ja heikohko imeytyminen pintojen
alle etenkin suuremmissa pitoisuuksissa/vahvuuksissa; Historic Scotlandin
tutkimuksessa käytetyn liuoksen vahvuus JunFunorilla oli 1,5%.
Muista orgaanisista, mattapintaisten maalipintojen kiinnityksissä käytetyistä liimoista selluloosajohdannaisilla Klucel E:llä ja Klucel G:llä on todettu
myös muiden tukimustulosten perusteella olevan huonompi kiinnitysvoima kuin proteiini- ja leväpohjaisilla liimoilla lisäksi molemmat saattavat
muuttaa etenkin vahvempina liuospitoisuuksina kiinnitettävien pintojen
kiiltoa ja tummentaa niitä.1⁶ Tylose MH 300 on parempi vaihtoehto kiinnitysominaisuuksiltaan ja muuttaa vähemmän pinnan ulkonäköä. Pintakiinnityksessä kyseiset liimatyypit ovat myös alttiina tuhoeläimien ja homeen
vaikutuksille.1⁷
Orgaanisia liimoja (JunFunor, gelatiini, sampiliima Klucel E ja Methocel
MC) on testattu ominaisuuksiltaan myös muissa tutkimuksissa. Tutkimuksessa ” Studies on the Polysaccharide JunFunori Used to Consolidate Matt
Paint” JunFunori osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi ikäännyttämiskokeissa
(UV-valo, kosteus- ja lämpötilamuutoksissa tapahtuva visuaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien muutokset) sampiliiman ja gelatiinin rinnalle.
JunFunor muutti vähiten mattaisten koepintojen (kankaalle sivelty ilman
sideainetta liitua ja musta pigmenttiä) väriä tummentaen, eikä kosteusrajaa
juuri syntynyt. Huonoimpia vaihtoehtoja ikääntymismuutosten perusteella
ja mattapintaa eniten tummensivat Klucel E ja Methocel MC.1⁸

takiinnityksissä, koska huokoisissa pinnoissa ne aiheuttavat pintakiinnityksessä värien muuttumista ja lisäävät pintojen kiiltoa. Esimerkiksi
Medium for Cosolidation- liimaa ei tutkimuksen mukaan suositella
muuta kuin pintojen taustapuolelta tehtäviin kiinnityksiin.
Synteettisestä Aquazol- liimasta on vielä suhteellisen vähän referenssejä/kokemusta. Sitä on kuitenkin käytetty onnistuneesti myös mattaisten pintojen ja ”jauhemaisten” (powdered) pintojen pigmenttien kiinnityksessä. Lisäksi sillä on hyvät ikääntymisominaisuudet.
Historic Scotland -tutkimuksen kokeiden perusteella kyseisen liiman
ongelma on heikko liimausvoima sekä liiman aiheuttama pintojen tummuminen. Se mihin liuotteeseen (vesi, etanoli, isopropanoli ja asetoni) liima valmistetaan, vaikuttaa kiinnitettävän pinnan värimuutoksiin,
kiiltomuutoksiin ja kiinnittyvyysominaisuuksiin eri tavalla. Aquazol:illa käsitelty pinta ei estä uudelleenkäsittelyä esimerkiksi vesiliukoisilla,
orgaanisiilla liimoilla (proteiini, polysakkaridi, selluloosajohdannaiset?), poiketen tässä muista synteettisistä liimoista. Liimaa on saatavilla
3 eri molekyylipainossa.
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JUNFUNORI KIINNITYSAINEENA VERRATTAESSA MUIHIN KONSERVOINNISSA KÄYTETTYIHIN KIINNITYSMATERIAALEIHIN

Koetestausten perusteella Aquazolin ominaisuuksista verrattaessa orgaaniseen sampiliimaan ja gelatiiniin sekä kyseisen liiman ja sen eri
molekyylipainoversioiden ja liuotinvaihtoehtojen käyttömahdollisuuksista sekä kokemuksista eri konservointialoilla on löydettävissä seuraavista artikkeleista:
Evaluation of the use of Aquazol as an adhesive in painting conservation. WAAC Newletter. Volume 25 Number 2. 2003 ja
Arslanoglu, Julie. 2004. WAAC Newletter. Volume 26 Number 1.
Synteettisellä liimalla BEVA 371 oli Ruotsim Skoklosterin linnassa tehty
pienehköjä alueita (ns. hätäkiinnityksiä) mattapintaisella maalityypillä
maalattuihin puupintoihin. Kyseinen synteettinen liimatyyppiä on käytetty jo 1970-luvulta lähtien konservoinnissa, mutta kuitenkin poissuljettu vaihtoehto laaja-alaisissa kiinnitystöissä ( kuten Louhisaaren linnan salin katto) liiman ohentamiseen soveltuvien liuotteiden ihmisille
aiheuttavien haittavaikutusten vuoksi?1⁹

Synteettisistä kiinnitysaineista
Historic Scotlandin tutkimuksen mukaan synteettiset liimat ovat yleisesti
ottaen orgaanisia huonompi vaihtoehto mattapintaisten maalipintojen pin-
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9 FRIISIEN VAURIOKARTOITUS JA ALUSTAVA
KOEKIINNITYS
Juhlasalin friisien konservointityö oli otettu mukaan kesän 2015 konservointityöohjelmaan sillä varauksella, että mikäli katon kiinnitystyö olisi vienyt kaiken käytettävissä olevan ajan, olisi friisien pintojen tarkempi
tarkastelu ja käsittelyt siirretty myöhäisempään ajankohtaan. Koska katon
kiinnitystyö sujui arvioitua joutuisammin, otettiin konservointiohjelmaan
mukaan myös friisien pintojen vauriokartoitus ja mahdolliset pintojen puhdistustyöt sekä irtonaisten pintojen ja rappauksen injektoinnit.
Metropolia Ammattikorkeakoulu oli keväällä 2014 kuvannut friisit lähietäisyydeltä marmori ja kuva-kenttäalueittain. Friisien kuva-aiheet erottuvat
hyvin myös salin seinäpinnoista otetuissa korkearesoluutiokuvissa. Salin
seinäpinnoista otetuissa UV- kuvissa friisit erottuvat myös, mutta niiden
perusteella ei voitane vetää tarkempia johtopäätöksiä .
Museoviraston Nanna Kymäläinen mainitsi konsultointikäynnillään toukokuun alussa 2015, että seinäfriisien pintoja oli tarkasteltu pienten UVvalojen kanssa keväällä 2014. Tällöin oli havaittu, että friisipinnoissa on
erotettavissa huomattava määrä korjauksia. Tarkempia vauriokartoitusta
friisipinnoille ei tuolloin ole tehty.

VEIKKO KILJUSEN AIKAISET MUISTIINPANOT JA KONSERVOINTITYÖT FRIISIEN OSALTA
Kiljusen muistiinpanoissa vuodelta 1964 mainitaan, että 1700- luvun katon
tukihirren asennus on tehty asentamalla hirsi ensin kaakkoisseinän (pitkä
oviseinä) puolelle hakattuun koloon ja tämän jälkeen työnnetty (pitkän ikkunaseinän) luoteen puolelle seinään tehtyyn, oikeanpuoleisesta sivusta hieman loivasti vinoksi tehtyyn koloon. Näin tehtynä hirren paikalleen työntäminen on ollut helpompaa. Hirren asennustyön yhteydessä purjelaivaa
esittävä maalaus (tässä dokumentissa käytetyssä friisinumeroinnissa alue
8K) on osittain tuhoutunut, mutta korjattu uudelleen. Kiljunen mainitsee,
että samassa yhteydessä kattokoristeluun liittyvää listakonsolia ja kuva-aihemaalausfriisiä on korjattu monin paikoin. Kiljusen mukaan näihin 1700luvun korjauksiin liittyy friisin osalta 1650- luvun koristeluun kuuluneiden
alaosien osittainen”poisto”. Tällöin seiniin on maalattu friiseihin saakka
ulottunutta marmorimaalausta ja friisimaalaus- ja marmorimaalausalueet
on erotettu listalla.

Kuva ylinnä: Katon tukipalkki ennen 1960-luvun korjausta. Kuvassa erottuu palkin asentamisen jälkeen tehty kömpelöhkö korjausmaalausalue. 					
Valokuva: MV/osasuurennos kuvasta 5937. Kuva on vuodelta 1962.
Kuva alla: Samaa aluetta dokumentointikuvattuna 2014. Poistetun palkin sekä sen ympäristön on täydentänyt ja restaurointimaalannut Veikko Kiljunen ja työryhmä. 		
Valokuva: Mika Seppälä/ Metropolia Ammattikorkeakoulu.
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1960- luvulla tehdyt konservointitoimenpiteet sisälsivät Kiljusen raportin
mukaan kuivapuhdistusta, kalkkivesikiinnitystä, laastikorjauksia ja laastihalkeamien korjauksia. Laastikorjauksiin tehtiin vanhan kalkin ja marmorihiekan seoksesta. Retusointeja on tehty vain häiritsevimmissä kohdissa.
Konsolien alapuolelta osittain päälle maalatut ja vahingoittuneet alaosien
koristekuviot on otettu tuolloin esiin ja täydennetty restauroiden.1

Friisien kalkkipinnat näyttivät alustavissa tarkasteluissa melko hyväkuntoisilta. Pintojen vaurioita päätettiin kartoittaa tarkemmin kiertäen telineellä kaikki kuva-, listakonsoli- ja marmorimaalausalueet läpi. Metropolia
Ammattikorkeakoululta oli saatu käyttöön A3 kokoiset valokuvatulosteet,
joissa erottuivat yksityiskohtaisesti eri kuva-alueet, konsolimaalaukset ja
marmorimaalausalueet.
Valokuvien mukaiset kuva-alueet järjestettiin dokumentointiin seuraavanlaisesti: Alueiden numerointi aloitettiin kaakkoisseinältä koillisseinälle
päin myötäpäiväisesti edeten. Friisien kuva-alueet merkittiin kirjaimella K
ja sitä seuraava tai ennen oleva marmorimaalausalue kirjainyhdistelmällä
KM. Dokumentissa käytetty friisien numerointi etenee siten, että kaakkoisseinän ensimmäinen kuvakenttä on 1K ja sen viereinen marmorimaalausalue on 1KM, tätä seuraava kuva-alue 2K. Tämän jälkeen merkintä etenee
marmorialue 3KM ja kuvakenttä 3K jne. Viimeisin vauriokartoitusalue on
näin edeten koillisseinän marmorimaalausalue eli 12KM. Maisema-aiheita on yhteensä 11kpl ja marmorikenttiä 11kpl. Metropolia Ammattikorkeakoululta saatuihin ja dokumentointia varten järjestettyihin tulosteisiin
kiinnitettiin paperiliittimillä kalvot, joihin merkittiin tussilla silmämääräisellä tarkastetulla erotetut ja rappauspinnan koputteluilla havaitut vauriot.
UV-valoa ei friisien pintojen tutkimuksessa ollut mahdollista käyttää. Pinnoissa olevat korjausmaalaukset havainnoitiin silmämääräisesti. Friiseistä tehdyt yksityiskohtaiset, skannausten ja Photoshop- käsittelyn jälkeen
puhtaaksi työstetyt vauriokartoituskuvat vauriotyyppeineen löytyvät sivulta 76 lähtien.
Friisipintoja vauriokartoitustyön aikana kiertäessä ja tarkasteltaessa voidaan yleissanallisesti mainita vaurio, joka toistuu kauttaaltaan pinnoilla:
pinnoissa erottuu runsasta naarmuisuutta, joka erottuu erityisen selkeästi
okransävyisillä konsoli- ja listamaalausalueilla. Naarmujälkien suuntien ja
sijoittumisen peruteella voidaan niiden olettaa syntyneet ennemminkin
tilan käyttöhistoriaan liittyvissä vaiheissa (huonetila saattanut toimia esimerkiksi viljavarastona?) kuin esimerkiksi aiempiin mahdollisiin puhdistuksiin liittyvistä toimista.
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FRIISIEN VAURIOKARTOITUSTYÖN KULUSTA JA TYÖN
YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ HUOMIOISTA

Kuvissa on erotettavissa osasta seiniä friisien vaurioita (puutuvat alueet
erottuvat kuvissa vaaleampina ja tummempina alueina. Ks. kuvat seuraavilla sivuilla).
Kuva-alueilla restaurointimaalausten määrä on pysynyt maltillisena. Pieniä puuttuvia maalipintakohtia on kaikkialla friiseissä, mutta valtaosa ei
ole lattialta tarkasteltaessa häiritseviä. Restaurointimaalauskorjaukset on
todennäköisesti toteutettu samankaltaisella materiaalilla kuin friisien alkuperäinen kalkkimaalipintakin on. Rappauskorjausalueiden struuktuureissa/
materiaalirakenteissa on havaittavissa keskinäisiä eroja.
Kaakkois- ja luodeseinillä on erotettavissa jopa lattialta käsin 1700- luvulla kattoa tukemaa laitetun hirren asennusvaurioiden ja 1960- luvun tämän
tukihirren poistosta syntyneiden jälkien paikkausalueet. Etenkin laiva-aiheinen, 1700-luvun maalauskorjaus on taidokkaasti toteutettu, mutta korjausalueen rappauksen rakenne on huomattavasti karkeampaa kuin mitä
alkuperäisessä rappauksessa on (vauriokuva 8K).
Toimenpiteitä vaativia kopoalueita eli mahdollista rappauksen injektointia
tarvitsevia alueita havaittiin juhlasalin koillis- ja lounaspäädyissä. Näillä
seinäpäätyalueilla rappausvaurioita on 1960- luvulla ja jo aiemminkin jouduttu korjaamaan palkkien päiden ympäristöissä sekä paneelien päiden ja
rappauksen rajakohdissa. Palkkien päätyjen ympäristössä on huomattavissa, että palkkien painumista on tapahtunut edelleen 1960- luvun korjausten
jälkeen ja useissa kohdin palkkien liikkuneet pinnat vääntävät/painavat rappausta irti pohjastaan.
Pitkällä oviseinällä (kaakkoisseinällä) on seinän ja palkkipinnan (palkki XI)
välistä rajakohtaa/rakoa täytetty laastilla 1960-luvun korjauksessa.
Vauriokartoitusta tehtäessä havaittiin, että kyseisellä alueella laastipinta on
murenevaa ja irtoamassa useasta kohtaa etenkin huoneen koillispäässä. Tältä alueelta, läheltä ikkunaseinää löytyy ilmeisesti myös Veikko Kiljusen friisipintaan jättämät nimikirjaimet.

Friisien lisäkysymyksiä herättäviksi vauriotyypeiksi on mainittava huomattavan runsaan pintanaarmuisuuden ikkunaseinien pienet rappauskorjausalueet ja paikkaamattomat pienet reiät friisimaalauksen alareunassa,
ikkunasyvennysten yläpuolella. Friisien alareunoissa on myös puuproppukohtia, jotka ovat mitä todennäköisemmin jäänteitä seinien marmorimaalausvaiheen listakiinnityskohdista?
Friisien okransävyisellä konsoli- ja listamaalausalueella on erotettavissa
kaikilla seinäalueilla eri laajuista ja eri tekniikoilla toteutettua restaurointimaalausta, mutta mitkä korjauksista ovat 1700- luvulta tai sen jälkeen
ja mitkä taas 1960- luvulta ei ole tässä kartoituksessa lähdetty tarkemmin
analysoimaan. Joitakin 1960- luvun korjauspaikkoja voidaan varmistaa
tarkastelemalla vanhoja Museoviraston arkistokuvia huonetilasta ajalta
ennen kyseistä 1960-luvun restaurointia.

Valokuva: Kaakkoisseinän friisin yläreunan murenevaa rappausta palkin ja
seinän rajakohdassa ja hieman alempana Veikko Kiljusen? nimikirjaimet.
Valokuva: Elina Järvelä.
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Kuva vasemmalla: Kuvassa näkyy kuinka
vaurioituneet friisialueen pinnat ovat olleet
myös kaakkois - lounaisnurkkauksessa. Kuva
on otettu taidehistoriallisen VIII retkikunnan käynnin yhteydessä vuonna 1902.
Valokuva: MV/osasuurennos kuvasta 5932.

Kuva vasemmalla alhaalla: Kaakkoisseinän marmorimaalaus- ja kuva-alueita
rajattuina seinäpintojen dokumentointikuvista, jotka on otettu keväällä 2014.
Valokuva: Mika Seppälä/Metropolia Ammattikorkeakoulu. 			
Kuvarajaus ja numerointi: Elina Järvelä
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Kuva oikealla alhaalla: Lounaisseinän marmorimaalaus- ja kuva-alueita rajattuina seinäpintojen dokumentointikuvista, jotka on otettu keväällä 2014.
Valokuva: Mika Seppälä/Metropolia Ammattikorkeakoulu. 			
Kuvarajaus: Elina Järvelä

Kuvat yllä: Luoteisseinän kuva-alueet ( 8K ja 9K) kuvattuna 1960- luvun lopun korjausten jälkeen. Valokuvat: MV/86373 ja 86374
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Kuvat yllä: Luoteis- koillisseinää kuvattuna 1962 ennen konservointitöitä. Friisien aiemmin vaurioituneet alueet erottuvat kuvassa tummempina ja vaaleampina alueina. MV/osasuurennos kuvasta 5937.

Kuvat yllä: Koillisseinän kuva-alue (10K) kuvattuna 1960- luvun lopun korjausten
jälkeen. Valokuva: MV/86361

Kuvat vasemmalla: Koillisseinän kuva-alue (11 K) kuvattuna 1960-luvun lopun
korjausten jälkeen. Valokuva: MV/86363
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HUOMIOTA UUNIN PÄÄLLÄ OLEVISTA FRIISIALUEISTA JA
UUNISTA
Friisimaalaus kuten kattomaalauksetkin jatkuvat myös uunin päällä ja friisimaalausten osalta osittain myös uunin sisäpuolella. Uunin päällä olevia
friisimaalauksia ei ole sisällytetty Metropolian dokumentivalokuvaukseen
keväällä 2014. Uunin päällä olevia friisialueita ole myöskään tähän dokumenttiin tarkemmin vauriokartoitettu. Katon paneelimaalausalueet uunin
päällä on kuvattu keväällä 2014 Metropolia Ammattikorkeakoulun toimesta.

Kuva vasemmalla ylhäällä: Uunin päällä, pitkän ikkunaseinän puoleisessa palkkivälissä erottuva korjausmaalausalue (ajoitus? liittyen uunin korjaushistoriaan?).
Valokuva: Elina Järvelä.

Uunin päällä säilyneiden friisimaalausten päällä erottuu osalta sen aluetta
vaaleaa maalilla tehtyä ylimaalausta. Uunin päällä olisikin mielenkiintoista
tutkimusaineistoa selvitystyöhön, mistä juhlasalin maalauskerrostumasta
voisi olla kyse? Vai liittykö väri vain esimerkiksi uunin aiempiin pintakäsittelyihin. Toisaalta uunin yläosan ja katon ahdas väli aiheuttaa ongelmia
kaikenlaisessa työskentelyssä. Alkuperäinen uuni lienee ollut matalampi tai
suorastaan kaakeliuuni. Näitä on Ruotsin kartanoissa vastaavan ikäisissä
kohteissa.
Friisimaalaus on myös osittain vaurioitunut alareunastaan (rappauspintaa
puuttuu). Uunin päällä oikean puoleisella sivulla oleva konsolimaalaus vaikutta maalausteknisesti uudemmalta täydennykseltä. Kaikki uunin päällä
olevat maalaukset ovat todennäköisestiajalta ennen nykyistä uunia, jonka
ikää ei tiedetä.
FRIISIEN PINTOJEN PUHDISTUSKOE
Friisien kalkkimaalipintoihin tehtiin kuivapuhdistuskokeilu Wallmasterluonnonlateksisienellä. Pinnoissa ei tapahtunut merkittävää puhdistumista,
joten kokeen perusteella pintojen puhdistusta ei voida pitää akuuteimpana
friiseihin kohdistettavana konservointitoimenpiteenä.
INJEKTOINTIKOKEET LOPPUKESÄSTÄ 2015

Kuvat oikealla ylhäällä ja alarivissä: Uunin päällä, pitkän ylähallin puoleisessa palkkivälissä f erottuvaa friisimaalausta ja sen vaurioita. Friisimaalauksen päällä erottuu epämääräisesti maalattua maalauskerrostumaa. Mihin maalauskäsittelyvaiheeseen sijoituu? Valokuva: Elina Järvelä.

Katon kiinnitystyön valmistumisen loppuvaiheessa, elokuun toisella viikolla 2015, jäi joitakin päiviä aikaa testata friisien rappausvaurioiden tukemistoimenpiteitä.
Friisien rappauspinnan ja osittain irtoilevan kalkkimaalipinnan kokeellista
injektointia päätettiin tehdä salin koillisen puoleiseen päätyyn. Injektointikoepaikat on dokumentoitu valokuvauksen lisäksi myös friisien vauriokartoituskuviin. Injektointimateriaaleina testattiin Kremer Pigment: n Ledan
TA 1 Leit 03 ja Ledan TB 1. Kummastakin Ledanista testattiin valmistajan
ohjeen mukaisia erilaisia kiinnitysseovahvuuksia.
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Retusointia voitaisiin tehdä myös kalkkivedellä ja jauhepigmenteillä,
koeviikolla kyseisiä materiaaleja ei ollut käytössä.
Friisien injektointimetodin lisätestaamista ja varsinaista kiinnitystyötä
tullaan jatkamaan todennäköisesti vuoden 2016 puolella.

Reikäkohdista yritettiin vaihtelevalla menestyksellä puhaltaa rappausonkaloa puhtaaksi irtoaineksesta (mureneva rappaus). Tämän jälkeen porattujen reikien, halkemien tai rakojen kautta rappauksen ja sen taustan välinen
kopoalue kostutettiin isopropanolilla/etanolilla (Sinol). Alkoholi edesauttoi
injektointimateriaalina käytetyn Ledanin kulkeutumista kopoalueelle.
Kuva ylinnä: Koillis- kaakkoisnurkan lähelle tehtyä injektointia.
Injektointikohdat erottuvat valkoisina. Valokuva: Elina Järvelä.

Elokuun 2015 lähinnä koeluontoiseksi jääneissä kiinnityksistä voidaan todeta, että kokeissa käytetyt Ledan-laadut toimivat kohtalaisen hyvin etenkin
pienemmissä kopokohdissa. Laajempialaiset kopoalueet vaativat useamman
injektointireiän tekemisen. Käsin poranterällä pyörittäen reikien tekeminen
oli osassa kohtaa erittäin hankalaa. Vaikka reiän sai hyvin tehtyä ontolta
kuulostavan alueen taakse, ei injektoitava aine kuitenkaan aina kulkeutunut isopropanol-/etanolikostutuksesta huolimatta riittävän laajalle alueelle.
Osaltaan reikien tekemistä vaikeuttikin vanhan pinna ylimääräisen vaurioittamisen arkailu. Vauriokartoituksen perusteella osa injektointia vaativista
kopokohdista sijaitsee kuitenkin myös uudemmilla rappauskorjausalueilla.
Kahdesta testatusta Ledan-laadusta TB1 imeytyi paremmin rappauksen takaisille kopoalueille. Sen kiinnitysominaisuudetkin vaikuttivat paremmilta
kuin Ledan TA1:n laimeammalla vesi/Ledan-jauhe -injektointiseoksella.
Laajempialaisten kopoalueiden kiinnitystulos on epävarma edellä mainittujen kokeiden perusteella. Injektointimetodia tuleekin tutkia ja kokeilla lisää.
Kiinnitettävien rappauskohtiin täytyy voida pystyä poraamaan riittävästi
injektointireikiä ja injektoinnin kuivumisen ajaksi asetettavaa paineprässiä
mahdollisesti tarvitaan suuremmilla kopoalueilla. Myöskin muuta vaihtoehtoa rappauksen injektointimateriaalia kuin Ledan:a voidaan pohtia.
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Tukemista vaativien alueiden injektointia varten tehtiin rappauspintaan
kopoalueen taakse 1-2 mm reikiä poranterällä. Poraus tehtiin käsin terää
pyörittämällä. Akkukäyttöisellä porakoneella reikien tekemistä, pienillä
kierrosnopeuksillakin, arvioitiin liian tehokkaaksi metodiksi. Riskinä koneella reikiä rappaukseen poratessa saataisi olla, että vanha kalkkirappaus
voisi murtua/hajota suuremmaltakin alueelta. Mikäli injektointiainetta oli
mahdollista injektoida halkeamien ja rakojen kautta, ei ylimääräisiä reikiä
tarvinnut tehdä.

pina alueina. Muutamassa injektointikohdassa porausreikien, ylipursuavan
injektointiaineen ja sen poistamisesta jääneiden jälkien retusointia kokeiltiin häivyttää taiteilijatasoisilla vesiväreillä (Rembrandt- nappivesivärit).

Huoneen päätyseinillä palkkien/paneelien päiden liikkuminen (painuminen) on aiheuttanut paikoitellen painetta rappauspintaan. Kohdissa, joissa
rappaus on aivan kiinni palkin alapinnassa ja sivupinnassa tai kattopaneelin
pinnassa, tulisi rappausta hieman mahdollisuuksien mukaan ”avata” (poistaa varovaisesti?) paineen vähentämiseksi.
Keskustelua projektin loppukokouksessa 12.8.2015 käytiin friisien injektoinnista syntyvien porausjälkien ja maalauspinnalle mahdollisesti pursuavan injektointiaineen jättämien jälkien retusoinnista. Kokeissa elokuussa
2015 syntyneet reiät täydennettiin injektointiaineella, mutta sopivaa pintarappauslaastia käytetään myös täytöissä. Puoltavaa kantaa esiintyi myös sille
vaihtoehdolle, että retusointia ei näille kopoalueiden tukemisesta syntyneille jäljille tehtäisi. Kuitenkin jo koealueen perusteella on havaittavissa, että
mikäli retusointia ei tehdä, erottuvat porausreiät lattiallekin asti vaaleam-

Kuva vasemmalla ylhäällä: Koillispäädyn friisiin tehtyä Ledan- injektointi.
Kuva vasemmalla alhaalla: Sama alue retusoituna. Valokuvat: Elina Järvelä.

Kaksi alinta kuvaa oikealla: Koillispäädyn injektointia palkin alla. Alemmassa kuvassa injektointikohtia on häivitetty retusoiden. Valokuvat: Elina
Järvelä.
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10 SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

Friisien vauriokartoitusalueet on koodattu numero-kirjainyhdistelmillä kaakkoisseinältä koillisseinälle myötäpäivää kiertäen. Tällä aukeamalla on esitetty numerointijärjestelmä seinittäin sekä
seinistä keväällä 2014 otetut UV- kuvat. UV- kuvissa friisialueiden yksityiskohdat eivät erotu selkeästi, joten tulkintaa niistä ei voida juurikaan tehdä. Aukeaman kaikki valokuvat: Mika Seppälä/
Metropolia Ammattikorkeakoulu.
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1K
FRIISIPINTOJEN VARIOKARTOITUSKUVISTA
Seuraavilla, tämän kappaleen sivuilla käytetyt friisipintojen kuvat on valokuvattu keväällä 2014 (Mika Seppälä/Metropolia Ammatikorkeakoulu).
Kuva-aihealueista oli löydettävissä myös Museoviraston kuva-arkistosta
mustavalkokuvat vuodelta 1967, jotka on otettu Kiljusen ja hänen työryhmänsä friisipintojen konservointityön jälkeen. Marmorimaalausalueista
vastaavia kuvia ei arkistosta löytynyt.

Kuvakenttä-alue valokuvattuna konservoinnin jälkeen vuonna 1967. Valokuva: MV/86365.

Vuoden 1967 valokuvia ja Seppälän kuvia vertaamalla havaitaan, että selkeää lisävauriotumista kuva-alueilla ei ole tapahtunut.

Valokuva: Mika Seppälä/ Metropolia Ammattikorkeakoulu.
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Tällä friisin kuva-alueella palkin ja seinäpinnan rajakohtaa on täytetty 1960- luvulla. Rappaus on osittain irronnut tai irtoamaisillaan.
Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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2K

Kuvakenttä-alue valokuvattuna konservoinnin jälkeen vuonna 1967.
Valokuva: MV/86367.

Valokuva: Mika Seppälä/ Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kaakkoisseinä 2K (kuva-alue)
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Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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3KM

Kuvassa erottuva "valkoinen huntu- alue "on kalkkivesikiinnityksestä tai kostutuksesta jäänyttä härmää. Härmä on todennäköisesti jäänettä poistetutn palkin paikkausalueen työstöstä. Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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3K

Kuvakenttä-alue valokuvattuna konservoinnin jälkeen vuonna 1967.
Valokuva: MV/86368

Valokuva: Mika Seppälä/ Metropolia Ammattikorkeakoulu.
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Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop-wkuvankäsittelyohjelmassa.
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Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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Kuvakenttä-alue valokuvattuna konservoinnin jälkeen vuonna 1967.
Valokuva: MV/86369

SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

4K

Taidehistoriallisen VIII retkikunnan valokuva vuodelta 1902. Ennen
Kiljusen korjausvaihetta tälläkin alueella on ollut kuvan perusteella paljon pieniä vauriokohtia. Valokuva: MV/osasuurennos kuvasta
5932.

Valokuva: Mika Seppälä/ Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kaakkoisseinä 4K (kuva-alue)
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Kuvassa erottuva "valkoinen huntu- alue "on kalkkivesikiinnityksestä tai kostutuksesta jäänyttä härmää. Verrattaessa vuoden 1902 kuvaa (edellinen sivu) Seppälän ottmaan kuvaan, on
Kiljusen tekemien retusointien määrä ollut luultavaasti suurempi kuin mitä tähän vauriokartoitukuvaan on merkitty. Kuvaan on merkitty vain telinetarkastelussa päivänvalossa selvimmin
erottuneet korjausalueet. Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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5KM

Alueella on erotettavissa palkkien liikkumisesta syntyneiden vaurioden eri ikäisiä korjausalueita. Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.

87

SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

5K

Kuvakenttä-alue valokuvattuna konservoinnin jälkeen vuonna 1967.
Valokuva: MV/86370

Valokuva: Mika Seppälä/ Metropolia Ammattikorkeakoulu.
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Alueella on erotettavissa palkkien liikkumisesta syntyneiden vaurioden eri ikäisiä korjausalueita sekä kopoalueita, joista osa vaatii injektointia. Kuvassa erottuva "valkoinen huntu- alue "on
kalkkivesikiinnityksestä tai -kostutuksesta jäänyttä härmää. Härmä on todennäköisesti jäänettä uuniin kohdistuneista korjaus-/muutostöistä? Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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Alueella on erotettavissa palkkien liikkumisesta syntyneiden vaurioden eri ikäisiä korjausalueita sekä kopoalueita, joista osa vaatii injektointia. Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin
Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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Lounaisseinä 6K (kuva-alue)
Kuvakenttä-alue valokuvattuna konservoinnin jälkeen vuonna 1967.
Valokuva: MV/86371.

Valokuva: Mika Seppälä/ Metropolia Ammattikorkeakoulu.
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Alueella on erotettavissa palkkien liikkumisesta syntyneiden vaurioden eri ikäisiä korjausalueita sekä kopoalueita, joista osa vaatii injektointia. Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin
Photoshop- kuvankäsittelyohjelmassa.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

7KM

Marmorimaalausalueella on erotettavissa maalauskäsialan mukaan tulkiten alkuperäisen pinnan lisäksi kaksi uudempaan korjausmaalausaluetta. Vauriot on merkitty Mika Seppälän
kuviin Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

7K

Kuvakenttä-alue valokuvattuna konservoinnin jälkeen vuonna 1967.
Valokuva: MV/86372.

Valokuva: Mika Seppälä/ Metropolia Ammattikorkeakoulu.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT
Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop- kuvankäsittelyohjelmassa.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

8K

Kuvakenttä-alue valokuvattuna konservoinnin jälkeen vuonna 1967. Valokuva: MV/86373

Katon tukipalkki ennen 1960-luvun korjausta. Kiljusen tekemät täydennykset
poistetun palkin ympärillä sekä friisin muulla alueella on löydettävissä kuvia
vertailemallla. Valokuva: MV/osasuurennos valokuvasta 5937. Valokuva on
vuodelta 1962.

Valokuva: Mika Seppälä/ Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Luoteisseinä 8K (kuva-alue)
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

Vauriot ja täydennykset on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop- kuvankäsittelyohjelmassa.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT
Vauriot ja täydennykset on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop- kuvankäsittelyohjelmassa.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

9K

Kuvakenttä-alue valokuvattuna konservoinnin jälkeen vuonna 1967. Valokuva: MV/86374

Friisiä kuvattuna vuonna 1962, ennen konservointitöitä. Valokuva: MV/
osasuurennos valokuvasta 5937.

Valokuva: Mika Seppälä/ Metropolia Ammattikorkeakoulu.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT
Vauriot ja täydennykset on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

Alueella on erotettavissa palkkien liikkumisesta syntyneitä kopoalueita, joista osa vaatii injektointia. Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

Koillisseinä 10K (kuva-alue)

Kuvakenttä-alue valokuvattuna konservoinnin jälkeen vuonna 1967. Valokuva: MV/86361

Friisiä kuvattuna vuonna 1962, ennen konservointitöitä. Valokuva: MV/osasuurennos valokuvasta
5937.

Valokuva: Mika Seppälä/ Metropolia Ammattikorkeakoulu.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

Alueella on erotettavissa palkkien liikkumisesta syntyneitä kopoalueita, joista osa vaatii injektointia. Palkkien alapuolilla on tehty aiemmin laajahkoja paikkauksia. Vauriot on merkitty Mika Seppälän
kuviin Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

11KM

Friisiä kuvattuna vuonna 1962, ennen konservointitöitä. 				
Valokuva: MV/osasuurennos kuvasta 5937.
Palkkien alla olevat laajat korjausmaalausalueet ovat erotettavissa tummenpina alueina myös vuoden 1961 kuvassa. Korjausten ajankohta? Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin
Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

11K

Kuvakenttä-alue valokuvattuna konservoinnin jälkeen vuonna 1967. Valokuva: MV/

Friisiä kuvattuna vuonna 1962, ennen konservointitöitä. 			
Valokuva: MV/osasuurennos kuvasta 5937.

Valokuva: Mika Seppälä/ Metropolia Ammattikorkeakoulu.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT
Palkkien alla olevat laajat korjausmaalausalueet ovat erotettavissa tummenpina alueina myös vuoden 1961 kuvassa. Korjausten ajankohta? Tällä alueella tehtiin elokuussa 2015 myös
injektointikokeiluja. Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop- kuvankäsittelyohjelmassa.
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SEINÄFRIISIEN VAURIOKARTOITUSKUVAT

Puuttuvat maalausalueet erottuvat vuoden 1961 kuvassa vaaleina alueina.Vauriokuvassa ei ole merkattuna kaikkiapieniä
retusointiaalueita jota ovat kuvassa erotettavissa punertavimpina alueina. Myös tällä alueella tehtiin elokuussa 2015 injektointikokeiluja. Vauriot on merkitty Mika Seppälän kuviin Photoshop- kuvankäsittelyohjelmassa.

Friisiä kuvattuna vuonna 1962, ennen konservointitöitä.
Valokuva: MV/osasuurennos kuvasta 5937.
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KATTOPINTA
Verrattaessa katon kuntoa v. 2015 arkistoaineiston vanhoihin piirroksiin ja
valokuviin kävi ilmeiseksi, että pääosa vaurioista on tapahtunut kaukana
menneisyydessä. Verrattaessa esim. v. 1905 ja 1911 valokuvien tilannetta
1960-luvun kuviin samojen henkilöhahmojen kohdalla, voi todeta, että vauriot ovat lähes samat (suurennoksia tarkasteltaessa) sekä kokonaan irronneen maalipinnan että pintavärin rapautumisen osalta. 1960-luvun suuressa
korjauksessa tehtiin vain mikroretusointeja ja ilmeisesti melko vähäisessä
määrin kiinnityksiä (todennäköisesti tuolloin on ollut vain kaksi henkilöä
kattotyössä, kolmas näytti tekevän rappauskorjauksia). Katto on ollut
tällöin kohtuullisessa kunnossa, katon vaurioita ei ole erikseen täsmennetty tuolloisessa raportissa. Sen sijaan 2000-luvun puolella on havaittu koko
katon käsittävää maalipinnan harjanteille nousua. Onko kyseessä ikääntymisestä johtuva ilmiö, vai epäedullinen kostumis-kuivumis- prosessi, johon voi olla osallisena rakennuksen tukittu hormisto? On epäselvää missä
määrin puuaines turpoaa ja kutistuu tällä hetkellä ja toisaalta miten paljon
maalipinta elää? On myös mahdollista, että maalia on irronnut paneelien ja
palkkien rajakohdista, missä kerrokset ovat paksumpia. Vaikuttaa siltä että
maali-irtoamat etenevät herkemmin lacuna-alueiden reunalta, jossa pintajännitys laukeaa helpommin. Täytyisikö reuna-alueita siis erikseen tukea.
Jatkossa seurataan minkä verran auttaa vuonna 2015 tehty JunFunorliimaus. Ensimmäisen lämmityskauden jälkeen keväällä 2016 esiintyi pakkaskauden lopulla hiukan mikroirtoamaa kattopinnasta. Paikalla käytiin
18.5.2016 ja merkattiin lattialle tippuneiden maalihippusten summittainen
sijainti. Lattiatasolta katsoen maaliharjanteita ei kuitenkaan näkynyt. Olisi
tärkeä saada tietää olivatko maalinsirut lacuna-alueen reunasta vai keskeltä
maalipintaa. Tätä on katsottava lähietäisyydeltä telineillä kiertämällä.
Tärkeintä olisi irtoamisen pysäyttäminen ja pintajännityksen laukeamisen
estäminen lacunan reuna-alueilla. Samalla pitää kiinnittää huomiota rapautumisen aiheuttamaan kuva-aineiston katoamiseen yksityiskohtien tasolla
kuten ihmishahmoissa ja esimerkiksi signeerauksissa.

FRIISI
Friisien kunto oli yleisesti hyvä, kesällä 2015 tehdyn vauriokartoituksen perusteella. Vaurioitumista on tapahtunut päätyseinillä lähinnä palkkien kulmissa. Näillä seinillä on myös eniten erotettavissa varhaisempia rappaus- ja
värikorjauksia. Tulevan injektointitukemisen jälkeen olisi seurattava kyseisten alueiden mahdollisia uusia vaurioita, erityisesti palkkien liikkeiden
aiheuttamia. Esimerkiksi palkin II kulma on liikkunut suuren peruskorjauksen jälkeen ja murtanut palan rappausta. Jatkuuko palkin kiertyminen
edelleen, kuten on tapahtunut sivurakennuksen palkeissa, jotka ovat kääntyneet vinottain?

HUOMIOITA TYÖN AIKANA
•

Katon suuri koko oli haasteellinen kokonaiskäsitystä luotaessa. Kuva-aineisto valokuvadokumentoinnissa on niin massiivinen, että se
vaatisi ehdottomasti käytännön sovelluksena yhden yhteen liitetyn version koko katosta. Tällöin vuosittainen havainnointi voitaisiin kohtuutyöllä suorittaa ja luotettavasti tarkistaa katon eri kohtien muutoksia ja
kirjata ne helposti. Tässä työssä pitäisi olla 2-3 henkeä, joista yksi olisi
lattiatasolla piirtämässä.

•

Edellisessä konservoinnissa 1960-luvulla oli käytetty kalaliimaa, mutta
huomattavasti vähäisemmässä mittakaavassa kuin uusimmassa vuoden
2015 JunFunor-liimaustyössä. Jälkiä liimauksesta näkyi hyvin vähän,
eli katto on ollut silloin paremmassa kunnossa. Ilmeisesti vauriot ovat
lisääntyneet 2000-luvun vaihdetta lähestyttäessä. Tämä on havaittavissa
myös hallien katoissa, joissa valkoinen liimamaalipinta on myös alkanut hilseillä.

•

Liimaus onnistui hyvin, mutta ikkunan puolella jouduttiin työn lopulla
liimaamaan pieniä alueita uudelleen

•

Pinnat ikkunan vieressä ovat huonokuntoisempia kuin oviseinän
puolelle mentäessä, kunto paranee ovea ja pimeää kohti mentäessä.
Vauriotyypit ikkunoiden puolella: haalistuminen, lacuna-alueet ja pigmenttimuutokset. Näitä on osittain havainnoitu jo vuoden 1874 taidehistoriallisen retkikunnan raportin piirroksissa.

•

Ikkunan vierustalla myös havaittiin ilmavirtauksia kattopinnassa.
Onko kyseessä suurempi ilmavuoto?

•

Linnunpesät eli ajanjakso ilman ikkunoita on vaikuttanut ilmeisesti
eniten katon kuntoon ja suuriin lacuna-alueisiin

•

Havaitut päällemaalaukset ovat ainakin osittain työaikaisia, alkuperäisiä korjauksia.

•

Palkin ja paneelien kosteuslaajeneminen, onko eroja?

•

Referenssejä haettiin Ruotsista ennen työn alkua, mutta aivan vastaavaa konservointikohdetta ei löytynyt. Sikäläiset esimerkit olivat
pienehköjä pintasuojausesimerkkejä, joita ei voitu suoraan hyödyntää
mm. niissä käytettyjen liimojen tarvitsemien liuottimien takia.

•

Norjassa on samanikäinen maalaus kirkon seinän hirsipinnalla, joka
näytti kärsivän samantyyppisistä ongelmista. Tapausta esiteltiin loppuvuonna 2015 Helsingissä Pohjoismaisen konservaattoriliiton XX
kongressissa (”Monumental Treasures.Preservation and conservation”),
mutta esityksessä ei selvitetty sideaineen kiinnitysongelmia vaan ylimaalausten ongelmia.

•

Liimaväripintojen konservointia suuressa mittakaavassa on tutkittu
vähemmän kuin kalkkimaalausten konservointia. Kalkkimaali on myös
teknisesti kestävämpi kuin kosteuteen reagoiva liimamaali.

LOPPUYHTEENVETO

11 LOPPUYHTEENVETO

Piirroksen mukaaan osa kuvioalueista on ollut haalistunut jo vuonna 1874.
Piirros K.F. Slotte, 1874 . MV/ 18741231_101.
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LOPPUYHTEENVETO

•

Katon ylläpito edellyttää vuosittaista läpikäyntiä telineiltä turistikauden ulkopuolella. Tämä tullaan tekemään linnaan hankittavilta alumiinitelineiltä käsin. Telineet voitaisiin säilyttää linnan ullakon matalassa
huonetilassa portaiden vieressä.

•

Seuraavaksi tulisi selvittää missä määrin rakennuksen vanhat hormit
on tukittu. Tämä vaikeuttaa ainakin kesäkauden ilmanvaihtoa, joka olisi suotavampi saada toimimaan uunien hormien kautta, jolloin kivirakennuksen viileys voitaisiin hyödyntää mahdollisimman pitkälle. Nyt on
ollut toisinaan käytäntönä, että pääovi on ollut auki, joskus myös ikkuna, jolloin tarvittava tuuletus on samalla myös lämmittänyt nopeastikin
rakennuksen sisätiloja. Talvikauden olosuhteista voi huomata sen, että
suurimmat muutokset näyttäisivät tapahtuvat vuodenvaihteen jälkeen,
kun äkkiä pakastuva ilma pienentää sisäilman suhteellista kosteutta
parikymmentä prosenttia melko nopeasti.

•

llmanvaihdon tutkimisessa voisi olla hyötyä ottaa yhteyttä Tukholmassa Statens Fastighetsverketin asiantuntijaan, joka oli suunnitellut
viraston 1680-luvun toimiston Vanhassa kaupungissa. Täällä oli esimerkillisen hyvä sisäilmanvaihto toteutettu edelleen painovoimaisena
vanhoja hormeja hyödyntäen

•

Reservialueen seuranta: Miten liima vaikuttaa pH:n? Nyt jätettiin reservialue käsittelemättä, jotta nähdään mahdollisia eroja liimatun ja
liimaamattoman kehityksen välillä.

•

Retusointeja esiintyy mahdollisesti vierekkäisissä palkeissa, vaikea tietää kuka ja milloin tehnyt. Muun muassa palkit 11-10-9-8-7-6 ornamenttialueiden kohdalta vaikuttavat retusoinneilta (vrt. Welinin kuvat).

•

Verrattaessa poikkileikkausnäytteiden valokuvia voi nähdä, että sinisillä alueilla on ylimääräinen kerrostuma. Sininen maalipinta rapautuu
selvästi, samoin keltainen.

•

Rapautumaa näkyi myös keltaisilla alueilla.

•

Rapautuminen on ollut aiemminkin näkyvissä, vertaa vanhat valokuvat
( vv. 1905 ja 1911? Ainakin 1960-luvulla on rapautumista näkyvissä!).

UV-TAULUKKO:
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•

UV-kartoitus on tehty liimauksen jälkeen tarkastelemalla telineeltä
silmämääräisesti UV-kuvan rajaamaa aluetta ja vertaamalla sitä
UV-kuvassa näkyviin ilmiöihin. Havaittiin, että valkoiset fluorisoivat
toisistaan poikkeavasti; osassa pintoja oli heikosti vaaleansinistä fluorisoiva värialue. Sinertävää fluoresenssia nähtiin myös keltaisten väripintojen taustalla.

•

Sinisillä alueilla on paljon rapautumaa. Tannar Ruubenilta suullisen
tiedon mukaan sininen smaltti vaatii jonkun tietyn oman pohjustuksen. Onko historiallinen tieto esim. aikakauden ohjekirjoissa ja onko
nykyaikana löydettävissä tästä kirjallisia referenssejä?

Mika Seppälä ottama UV- kuva vuonna 2014 Osk Rotunda nimeämältä kuva-alueelta U14.
Esimerkkialuella irronneen pinnan määrä on pysynyt melko samana vuosien 1911 ja 1964-65
kuvienkin perusteella (kuvat viereisellä sivulla).

LOPPUYHTEENVETO
Signe Branderin ottama valokuva vuodelta 1911. Valokuva: MV/19248

Veikko Kiljusen ottama valokuva vuodelta 1964-65 ennen
konservointia. Valokuva: MV/80549 (negatiivinro)
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KAPPALEEN 9 LÄHDEVIITE:
1 Veikko Kiljunen (1964): Huone nro 34 (10) Kirkkosalin
toteutetut restaurointityöt.
MUSEOVIRASTO (MV), HISTORIALLINEN 		
KUVA-ARKISTO:
•

18741231_99. Piirros

•

18741231_101. Piirros

•

Osasuurennos kuvasta 5937

•

Osasuurennos kuvasta 5932

•

Friisikuvat 86361, 86363, 86365, 86367, 86368, 86369,
86370, 86371, 86372, 86373, 86374

•

19248 (Signe Brander)

•

80549 (Veikko Kiljunen)

13 MATERIAALIT
•
•

Lascaux JunFunori, numerosarja 4194
Japaninpaperit (Tempera Oy):
Tengujo 12g,
Ino Shi 18g
21g paperi

•

Ylimäräisen liiman kuivaukseen:
Sumi rulla plain Kosho 6MMK. Art Paper
”Kozo” plain rice paper, happovapaa
(Tempera Oy).

•

Katon puusäleen koekiinnitys: Luuliima
(10% ja 20% liima-vesiseos).

•

Koepuhdistus: Wallmaster-kuivapuhdistussieni

•

Friisit, koeinjektointi ja retusointi:
Ledan TA1 Leit 03 (Kremer Pigmente)
Ledan TB1 (Kremer Pigmente)
Rembrandt-akvarellivärit

Katon konservointityössä otettiin huomioon myös työntekijöiden jaksaminen
taukohyppelyillä. Mallia ylöspäin ponnistuksesta...

...ja erityylisistä alaslaskeutumisista antoivat Piritta Ernvall ja Mari Punta.
Valokuvat: Kirsi Karpio
Näkemiin Louhisaari. Elokuu 2015.
Valokuva: Elina Järvelä
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UV-TAULUKKO:
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Louhisaaren juhlasalin paneelimaalaukset;
huomioita

LIITE 1. LIISA HELLE-WLODARCZYK: HUOMIOITA
PANEELIMAALAUKSISTA

Louhisaaren juhlasalin paneelimaalaukset;
huomioita
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Paneelimaalauksen lautojen maalauskäsittely on todennäköisesti tehty lautojen ollessa
katossa. Laudat on luultavasti ensiksi käsitelty liimalla, jotta värikerrosten sideaine ei
imeytyisi lautoihin. Monesti myös oksakohtien päälle on liimattu kangas vähentämään
puun kosteuden vaihtelun aiheuttamaa liikkeiden vaurioita ylemmissä pohjustus- ja
värikerroksissa. Tässä teoksessa näitä eristyskankaita ei ole käytetty. 1600-luvulla
pohjustuskerrokset ohenivat, monesti pohjustettiin vain kerran melko ohuella liituliimaseoksella.1 Tässä teoksessa on erittäin ohut pohjustuskerros.

Todennäköisesti nämä
Louhisaaren juhlasalin katon
paneelimaalaukset on
pohjustettu ohuella liimaliituseoksella niiden jo ollessa
paikoillaan katossa. Tähän
viittaavat kiinnitystapit, jotka
ovat väri- ja
pohjustuskerrosten alla. Myös
puuaineksen kutistumisesta
aiheituneet vauriokohdat,
joissa näkee kuinka
pohjustuskerros ei ylety
paneelin reunaan asti, tukevat
näkemystä.

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/
panelpaintings2.pdf s. 113, 157

Katossa on näkyviä jälkiä
korjauksista. Korjaukset ovat
luultavasti tehty jo alkuperäisen
maalausprojektin aikana, koska
palkkien keltaista okramaalia on
muiden värien päällä. Luultavasti
maalari on alkanut maalata vinjetin
reunusta punaisella vaikka sen olisi pitänyt olla siinä kohtaa valkoinen/vaaleanpunertava. Näin
valkoisella maalilla päällemaalattaessa ovat punaisen maalin väripartikkelit lähteneet liikkeelle ja
sekoittuneet valkoiseen maaliin.

1
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Louhisaaren juhlasalin paneelimaalaukset;
huomioita

Muuten tekijä on maalannut yksityiskohtia paneelimaalauksiin erittäin taitavasti ja hyvällä, rennolla
kädellä. Paletissa on luultavasti ollut vain muutamia värejä, mutta niitä taitavasti ja kerroksellisesti
käyttäen, on saatu hienoja, detaljeja täynnä olevia maalauksia

Paljon pieniä yksityiskohtia
ja korostuksia on maalattu erilaisin värein ja ohuella pensselillä.

Tekniikoita on käytetty laseerauksesta täysin peittävään väriin. Maalausvälineitä on ollut
ohuimmista pensseleistä jopa sieniin/sammaleeseen tms. töpöttämistekniikkaan käytettyihin
apuvälineisiin.
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Nämä allaolevat vihreät korostevärit eivät juuri näy alas, mutta niitä on maalattu säännöllisesti
mm. rypälekuvioiden viereen. Niiden kohta vaihtelee, niin etteivät ne ole aina samalla kohdlla
kuvion vieressä.

Kun ottaa huomioon koko katon koon ja korkeuden katsojasta, näiden maalauksen yksityiskohtien
tarkkuus kertoo maalarin ammattitaidosta ja huolellisuudesta. Monet värit näkyvät alas huonosti,
mutta vaikuttavat kokonaisilmeeseen paljon.
Konservointi Helle Ky
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Paikoitellen maalipinnassa näkyi pieniä kuplia ja etenkin punaisessa reunavärissä ja vinjetin
kehyksissä pieniä kiilteleviä partikkeleita.

Louhisaaren juhlasalin paneelimaalaukset;
huomioita
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Alla olevissa kuvissa on esimerkit yleisimmistä tämän paneelimaalauksen vaurioista maalipinnan
osalta.
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Paneelissa A oli jälkiä liimasta.
Ylemmässä kuvassa haalistumista ja värimuutoksia pigmenteissä.
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Värikerrokset olivat irti maalauspohjasta erittäin voimakkaasti ja liuskoittain, monesta kohtaa
kerrokset olivat palkeenkielillä. Karkeasti arvioiden paneelimaalausten säilyneestä värikerroksesta
ainakin 80% oli irti.

Maalikerros on monessa kohtaa irronnut pohjustuskerroksesta. Etenkin sinisillä alueilla sitä on
melko paljon. Syynä siihen voi olla alkuaineista johtuva reaktio tai ulkopuolelta tullut kosteus tms.
Syytä on vaikea määrittää ilman tarkempia tutkimuksia sekä menneiden olosuhteiden tarkkaa
tietoa.
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Alla kuvasarja värinkiinnitystekniikasta.
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Kiinnitysaineen levittäminen
japaninpaperin läpi.

Kiinnitysaineen liikojen poisto ja
maalipinnan kevyt painallus
silikonpensselin avulla ennen
kuivausta.

Japaninpaperin poisto.
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LIITE 2. HANNE MANNERHEIMO: JUHLASALIN KATTOMAALAUKSET JA LINNANTUVAN SEKÄ PORTAIKON
LATTIAN MATERIAALITUTKIMUKSET (JATKO)

JOHDANTO

2

Tämän materiaalitutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuonna 2014 Metropolia ammattikorkeakoulun
1
konservointilaboratorion toimesta tehtyjä sideainetutkimuksia. Tutkimuksen kohteina ovat Louhisaaren
kartanolinnan juhlasalin 1600–luvulla maalattujen kattomaalausten vaaleiden ja punertavien sävypintojen
sideaineiden tutkimus ja käytetyn pohjustusmateriaalin tunnistaminen. Linnatuvan ja portaikon sekä punertavan- että
harmaansävyisestä lattiasta selvitettiin koostuuko kalkkikivi dolomiitti- ja kalsiittimineraalisesta kivestä.
Museoviraston tutkijan yli-indententti Jouni Kuurneen mukaan Louhisaaren lattioiden kalkkikivi on peräisin Gotlannin
tai Öölannin kaivoksista.
Täydentävien materiaalitutkimusten tekijä on Aalto-yliopiston korjausrakentamisen tohtorikoulutettava
tutkijakonservaattori Hanne Mannerheimo. Analyysit suoritettiin osana käytännön harjoittelujaksoa FTIR–
spektroskopian soveltaminen ikääntyneiden rakennuspintamateriaalien tunnistamiseen Tikkurila Oyj:n analyyttisen
kemian laboratoriossa keväällä ja kesällä 2015. Näytteet toimitti tutkijalle juhlasalin konservointitöistä kesällä 2015
vastannut konservaattori (AMK) Kirsi Karpio osuuskunta Rotundasta.
Juhlasalin katon ja siihen liittyvät seinäfriisit on maalannut Tukholman amiraliteetissa vuosina 1655 – 1661 palvellut
lyypekiläinen taidemaalari Jochim Lang. Katon kuvitus koostuu runsaasta ornamentiikasta, sekä sadasta kuva-aiheesta,
2
joissa vuorottelevat maisemat ja allegoriset naisfiguurit. Tiettävästi edellisen kerran koristemaalauksia on konservoitu
vuonna 1960 konservaattori Veikko Kiljusen johdolla. Tällöin irtoavia osia maalauksista kiinnitettiin sampiliimalla (colla
piscium) ja puhdistettiin pölystä harjaamalla. Tätä edeltävistä korjaus- ja restaurointitoimista on vain hajanaista tietoa.
3
Tiettävästi maalauksia on paikkailtu myös 1700-luvun loppupuolella taidemaalari F. Fischerströmin toimesta. Kuvassa
1. on esillä yksityiskohtia katon maalauksista.

LOUHISAAREN KARTANOLINNA, MASKU
JUHLASALIN KATTOMAALAUKSET JA LINNATUVAN SEKÄ PORTAIKON LATTIA
MATERIAALITUTKIMUKSET (JATKO)
Hanne Mannerheimo

Kuva 1. Yksityiskohtia juhlasalin katon allegorisista naisfiguureista, jotka esittävät kardinaalihyveitä (kuva H. Mannerheimo)

FT koulutettava, konservaattori (AMK)

Kattomaalausten ja seinäfriisien pigmenttejä tunnistettiin ja sideaineita analysoitiin Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oy:n konservoinnin laboratorion kemisti Kirsi Perkiömäen johdolla keväällä 2014. Maalauksista tunnistettiin
alkuainetutkimuksen (EDXRF) perusteella lyijytinakeltainen, orpimentti, sinooperi, lyijymönjä, smaltti, keltaokra,
hiilimusta ja kalkki. Sideainetta tutkittiin FT-IR-ATR analytiikalla ja värjäystesteillä, mutta alkuperäinen sideaine jäi

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

1

Yhteistyöprojekti: Senaatti-kiinteistöt, Museovirasto, Metropolia AMK: Louhisaaren juhlasalin kattomaalausten
konservointi ja tutkimukset 2014. Hanke B006. Raportti liitteenä (LIITE 1).
2
Kattomaalausten koristeaiheista on tekeillä väitöskirja Jouni Kuurneen toimesta
3
Kymäläinen et.al. 2014, 8.
Hanne Mannerheimo
hanne.mannerheimo@aalto.fi
+358 (0)50 3870883
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tunnistamatta. Sideaineanalyysien lähtökohtana oli oletus, että maalaukset olisi maalattu proteiinipitoisella maalilla
4
esim. eläinliimalla tai munatemperalla.
NÄYTTEET JA ANALYYSIMENETELMÄT
Tässä raportissa esiteltäviä analyysejä varten kerättiin viisi mikronäytettä kattopalkeista 9 ja 10 sekä paneelista H
(kattopalkin 8 vierestä). Lattianäytteiksi kerättiin jo irronneita linnatuvan ja portaikon lattiakivien kappaleita.
Taulukossa 1. ja kuvassa 2 on esitelty näytteet ja näytteenottokohdat.
NÄYTE
1
2
3
4
5
6

KUVAUS
Omenan punaiset kerrokset
Punaharmaa reunanauha
Vaalea maali palkin sivulla
Valkoinen maali palkin päädystä
Puunäyte, jossa valkea alue
Oletettavasti alkuperäistä lattiakiveä

SIJAINTI
Juhlasali; H - paneeli
Juhlasali; H – paneeli (8. palkin vieri)
Juhlasali; 10. palkki
Juhlasali; 9. palkki (seinänurkka)
Juhlasali; 10. palkki (palkin sivu)
Portaikko

7

Oletettavasti alkuperäistä lattiakiveä

Linnatupa

VÄRI
punainen
”tummunut sinooperi”
vaalea
valkoinen
vaalea
punertava ja vihertävän
harmaa
punertava ja vihertävän
harmaa

Taulukko 1. Juhlasalin kattomaalauksista kerätyt näytteet

Kuva 2. Sideainenäytteiden keräämiskohdat merkitty kattomaalauksesta tehtyyn fotogrammetriseen kuvaan keltaisin tähdin. (Kuva: Elina Järvelä,
Osk Rotunda).

Kattomaalausnäytteet mikroskopoitiin ja valokuvattiin mikroskoopin läpi. Tämän jälkeen kukin maalikerros irrotettiin
mekaanisesti kirurginveitsellä toisistaan ja analysoitiin mikroskooppiavusteisella FTIR analytiikalla.
Mikroskooppiavusteisessa FTIR analytiikassa pieni milligrammoissa mitattava kuivakalvonäyte puristetaan kahden
timantin väliin ja analysoidaan IR -säteilyn avulla. Tällä tekniikalla saadaan tunnistettua tiettyjä epäorgaanisia ja lähes
kaikki orgaaniset komponentit, joita kuivakalvossa esiintyy, kunhan komponenttien pitoisuus näytteessä on tarpeeksi
suuri. Toisinaan tietyt komponentit kuivakalvoissa kuten esim. täyteaineena käytettävä kalsiumkarbonaatti, ovat niin
vallitsevia, että niiden indikoimat värähtelyt IR spektrissä "peittävät" alleen määrältään vähäisempien komponenttien
piikkejä. Tällöin näytteestä voidaan erottaa epäorgaaniset täyteaineet kuten kalkki ja orgaaniset sideaineet liottamalla
valittua maalikerrosta liuottimessa (dikloorimetaani ja asetoni) 24 tuntia. Tämän jälkeen liuennut sideainejäämä
applikoidaan KBr tabletille josta ajetaan erillinen sideainespektri. Tätä menetelmää kokeiltiin näytteille, mutta tuloksia
sideainejäämistä ei saatu; saattaa olla, että proteiinit hajoavat liuottimen vaikutuksesta tai että proteiinit eivät liukene
ko. liuottimiin. Näytteiden 1, 4 ja 5 mikroskooppispektrit lähetettiin tulkittavaksi kulttuurihistoriallisten materiaalien
tutkijalle, FT. kemisti Brian W. Singerille Northumbrian yliopistoon Iso-Britanniaan. Hänen laatimansa raportti on
liitteenä. (LIITE 2.) Singerin vastaukset on esitelty pääpiirteittäin tämän raportin Tulokset -osiossa.
4

Kymäläinen et.al. 2014, 11 – 43.
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5
Lattianäytteistä jauhettiin pienet palat akaattihuhmareessa pölyksi, joka preparoitiin tabletiksi KBr -jauheen kanssa.
Näytetabletista ajettiin erilliset kuiva-ainespektrit.
Spektrit ajettiin Tikkurila Oyj:n analyyttisessa IR-laboratoriossa Perkin-Elmerin spektrometreillä: Spectrum One
varustettuna i-sarjan FT-IR mikroskoopilla sekä FT-IR Spectrometer Frontier (KBr tabletille aplikoidut näytteet).
-1
-1
Spektrit tallennettiin alueella 4000 - 600 cm 128 skannauksella (Spectrum One) ja alueella 4000 - 650/520cm 32
-1
skannauksella (Frontier). Resoluutio oli molemmissa tapauksissa 4 cm .
Näytteistä 1, 6 ja 7 analysoitiin lisäksi alkuaineet röntgenfluoresenssi PANanlytical Epsilon3 XLE -spektrometrillä.
TULOKSET
Näyte 1. Omenan punaiset kerrokset, H-paneeli.
Näyte on pientä punaharmaata herkästi murtuvaa maalilastua, läpimitaltaan noin 1 mm kokoista. Poikkileikenäytettä
ei saatu kuvattua. Näytteen pinta on punainen, paikoin harmaa ja pohja on valkoinen. (KUVAT 3 ja 4)

Kuva 4. Näyte1. Omenan punaiset kerrokset kuvattuna mikroskoopin läpi (kuva H. Mannerheimo)

Pinta (2. maalikerros) sisältää FT-IR analyysien perusteella epäorgaanista kalsiittia (CaCO3) ja kipsiä (CaSO4). Kalsiitti
-1
tunnistettiin CO3 ryhmälle tunnusomaisista piikeistä alueilla ~2515, 1796, 1490-1390, 877 ja 713cm .
-1
Kalsiittimineraaliksi kalkki tunnistetaan piikin ~870 cm avulla, kun dolomiittimineraalinen kalkki antaa vastaavan
-1
-1
piikin alueella >880cm . Kipsille tyypilliset piikit esiintyvät spektrissä alueilla 3402, 1622, 1121 ja 674cm .
Tunnistettujen epäorgaanisten komponenttien lisäksi Singerin tulkinnan mukaan näytteessä esiintyy lyijyvalkoista,
-1
jonka tunnistuspiikit esiintyvät alueella ~1045 ja 799cm sekä jotain proteiinipitoista ainesta, joka voi olla peräisin
-1
kaseiinista tai eläinliimasta. Proteiinit tunnistettiin amidipiikin 1646cm avulla, tämän lisäksi spektristä tulisi löytyä
-1
-1
piikki kohdasta 1550cm , joka peittynee kalsiitin piikin ~ 1441cm alle. (SPEKTRI 1) Singer painottaa, että eri
5
proteiinien amidien tunnistus tulisi tehdä kaasukromatografia-massaspektrometrian (GC-MS) avulla. Mahdollinen
jatkotutkimus GC-MS:n avulla tuottaa tiedon siitä, mistä proteiinista sideaine on peräisin; kaseiini, eläinliima tai
kananmuna.

Kuva 3. Näytteen 1. Omenan punaiset kerrokset, näytteenottokohta merkitty nuolella (kuva H. Mannerheimo)

Spektri 1. Mikroskooppi FT-IR spektri näytteen 1 punaisesta maalikerroksesta (2. maalikerros)

5
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-1

Pohja (1. maalikerros) sisältää kalsiittia ja kipsiä. Kipsi tunnistettiin piikkien ~3407, 1621 ja 671cm avulla. Kipsi
saattaa olla peräisin alkuperäisestä pohjusteesta, tai sitten se on syntynyt kalkkilaastin hajoamistuotteena maalausten
altistuttua rikkipitoiselle ilmalle. Näiden lisäksi kerroksessa on hieman silikaattipitoista mineraalia esim. K-Alsilikaattia. Orgaanista sideainetta ei ole spektrin perusteella havaittavissa.(SPEKTRI 2)

Kuva 6. Näyte 2. "tummunut sinooperi", poikkileikkaus kuvattuna mikroskoopin läpi. Vaalea, beesin sävyinen massa on puuta, joka päällä on kaksi
maalikerrosta; valkoinen pohjamaali ja punainen pinta (kuva: H. Mannerheimo)

Pinta (2. maalikerros) sisältää mikroskooppi FTIR analyysien perusteella epäorgaanista kalsiittia (CaCO3). Kalsiitti
-1
tunnistettiin CO3 ryhmälle tunnusomaisista piikeistä alueilla ~2515, 1796, 1490-1390, 877 ja 713cm . Lisäksi alueella
-1
1642cm on havaittavissa piikki, joka voi kuulua proteiinipitoiselle sideaineelle.

Spektri 2. Mikroskooppi FT-IR spektri näytteen 1 valkoisesta pohjakerroksesta (1. maalikerros)

Näyte 2. Punaharmaa reunanauha, H-paneeli, 8. palkin vieri
Maalikerrosnäyte on puufragmentin päällä. Kuvassa on oikealla havaittavissa puun solukkoa. Pohjustekerros (1.
maalikerros) on valkoinen, jonka pinnalla on punainen, osittain harmaa ohut maalikerros (2. maalikerros). Punaisen
kerroksen paksuus on noin 20 µm. Paikoin omana kerroksenaan erottuvan harmaan kerroksen paksuus on noin 10
µm. Maalikerrosten kokonaispaksuus on noin 70 µm.

Spektri 3. Mikroskooppi FT-IR spektri näytteen 2 punaisesta maalikerroksesta (2. maalikerros)

Pohjuste (1. maalikerros) Valkoinen maalikerros sisältää vain kalsiittia (CaCO3). (SPEKTRI 3)
Näytteen punaisesta pinnasta tunnistettiin XRF-analytiikalla pääalkuaineiksi kalsium (Ca), lyijy (Pb), rikki (S) ja rauta
(Fe). Lisäksi näytteessä oli huomattava määrä elohopeaa, joka viittaa punaisen elohopeasulfidipigmentin (HgS)
sinooperin käyttöön. Myös lyijy ja rauta voivat viitata punaisiin pigmentteihin, mutta myös muihin komponentteihin
maalauksessa. Kalsium indikoituu kalkista. (SPEKTRI 4)

Kuva 5. Näytteen 2. "tummunut sinooperi", näytteenottokohta merkitty nuolella (kuva: H. Mannerheimo)
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Kuva 8. Näyte 3. vaalea maali palkin sivulla, kuvattuna mikroskoopin läpi. Kuvassa on havaittavissa siellä täällä vaalean sinisiä pigmenttipartikkeleita
(nuoli) (kuva: H. Mannerheimo)

Spektri 4. XRF-spektri näytteen 2 punaisen maalikerroksen (2. maalikerros) materiaalien sisältämistä alkuaineista

Näyte 3. Vaalea maali palkin sivulla, 10. palkki
Näyte sisältää useita pieniä maalilastuja ilman puuta. Pinta on sävyltään lilahtavan valkoinen ja pinnassa on
havaittavissa valkoisten partikkelien lisäksi läpikuultavia vaaleansinisiä ja punertavia pigmenttipartikkeleita. Näytteen
pohja on valkoinen. Poikkileikenäytettä ei saatu valokuvattua.

Näytteen hauraudesta ja ohuudesta johtuen, näytteen molemmat kerrokset analysoitiin yhdessä. Näyte sisältää
-1
mikroskooppi FTIR analyysien perusteella epäorgaanista kalsiittia (CaCO3). Lisäksi alueella 1645cm on havaittavissa
piikki (nuoli), joka voi kuulua proteiinipitoiselle sideaineelle.

Spektri 5. Mikroskooppi FT-IR spektri näytteen 3 maalikerroksista.

Näyte 4. Valkoinen maali palkin päädystä, 9. palkki (seinänurkka)

Kuva 7. Näytteen 3. vaalea maali palkin sivulla, näytteenottokohta merkitty nuolella (kuva: K. Karpio osk Rotunda)

Näyte esiintyy mikroskoopin alla sävyltään selvästi oranssihtavana, vaikka paljaalle silmälle sävy vaikuttaa vaalealta.
Pinnassa on erotettavissa valkoisia, läpikuultavan vaaleansinisiä ja punaisia sekä keltaisia pigmenttipartikkeleita.
Pintamaalikerros on hyvin ohut, vain noin 25 µm. Sävytetyn maalikerroksen alla on havaittavissa valkoinen
pohjustekerros jonka alla hieman tummempi pohjustekerros. Näytteen kokonaispaksuus on noin 200 µm.
Maalikerrosten alla ei ole havaittavissa puuta.
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12
Oranssihtava pinta (2. maalikerros) sisältää mikroskooppi FT-IR analyysien perusteella epäorgaanista kalsiittia
-1
(CaCO3). Kalsiitti tunnistettiin CO3 ryhmälle tunnusomaisista piikeistä alueilla ~2515, 1796, 1490-1390, 877 ja 713cm .
-1
Pinnassa on myös kaoliinia tms. mica -ryhmän mineraalia, joka tunnistetaan piikkien ~3698, 3651, 1116, 1034 cm
-1
avulla. Lisäksi alueella 1651 ja 1549 cm on havaittavissa piikit, jotka kuuluvat proteiinipitoiselle sideaineelle. Kemisti,
-1
-1
FT Singerin tulkinnan mukaan piikki 1651cm tulee proteiinin C=O ja 1549cm N-H amidiryhmästä. Hänen mukaansa
pintakerros on seos savimineraalista, kalkista ja kipsistä, joiden sideaineena toimii proteiinipitoinen eläinliima tai
6
kaseiini. Kipsi voi olla kalkin hajoamistuote, sen altistuttua rikkipitoiselle ilmalle. (SPEKTRI 6)
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Kuva 9. Näyte 4 valkoinen maali palkin päädystä, näytteenottokohta merkitty nuolella (kuva: K. Karpio osk Rotunda)

Spektri 6. Mikroskooppi FT-IR spektri näytteen 4 pintamaalikerroksesta (2. maalikerros)

Pohjamaali (1. maalikerros) sisältää mikroskooppi FT-IR anlyysien perusteella epäorgaanista kalsiittia (CaCO3) ja
kipsiä (CaSO4). (SPEKTRI 7)

Kuva 10. Näyte 4. valkoinen maali palkin päädystä, poikkileikkaus kuvattuna mikroskoopin läpi. Kuvassa on havaittavissa kaiken kaikkiaan kolme
kerrosta; alin kerros hieman karkeampaa pohjustetta, tämän päällä valkoinen pohjamaali, jonka päällä ohut vaaleanpunainen maalikerros (kuva: H.
Mannerheimo)

Spektri 7. Mikroskooppi FT-IR spektri näytteen 4 pohjamaalikerroksesta (1. maalikerros)

6

Kuva 11. Näyte 4.valkoinen maali palkin päädystä, pinta kuvattuna mikroskoopin läpi (kuva: H. Mannerheimo)
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Näyte 5. Puunäyte, jossa valkea alue, 10. palkki (palkin sivu)

13

Näyte 5 on puunäyte, jonka päällä paikoin vaaleanpunertava pintamaali (puusolukko havaittavissa kuvassa 13).
Maalipinta koostuu kahdesta maalikerroksesta, joista pinnalla oleva on sävyltään haalea vaaleanpunainen.
Pohjakerros on valkoinen. Kerrosten kokonaispaksuus on noin 160 µm josta pintamaalin osuus on 10 - 40 µm.
Pohjusteen paksuus on noin 120 µm.

14
14

Tämän löydöksen perusteella sideaineena on voinut olla munatempera, joka on seos munankeltuaisesta ja
7
pellavaöljystä. Kipsi voi olla kalkin hajoamistuote, sen altistuttua rikkipitoiselle ilmalle.

Spektri 8. Mikroskooppi FT-IR spektri näytteen 5 vaaleanpunertavasta pintamaalikerroksesta (2. maalikerros)

Pohjamaali (1. maalikerros) sisältää mikroskooppi FT-IR analyysien perusteella epäorgaanista kalsiittia (CaCO3.).
Näyte 6. Portaikon lattia. Näyte 7. Linnatuvan lattia
Näytteet ovat "rasvaisen" oloisia, kohtalaisen pehmeitä kiviä. Sävyltään ne ovat punertavia tai vihertävän harmaita.

Kuva 12. Näyte 5. Puunäyte, jossa valkea alue, palkin sivu, näytteenottokohta merkitty nuolella (kuva: K. Karpio osk. Rotunda)

Kuva 13. Näyte 5. Puunäyte, jossa valkea alue, palkin sivu. Poikkileikkaus kuvattuna mikroskoopin läpi. Vaalea, beesin sävyinen massa näytteen
pohjassa on puusolukkoa, joka päällä on kaksi maalikerrosta; valkoinen pohjamaali ja haalea vaaleanpunainen pinta (kuva: H. Mannerheimo)

Vaaleanpunertava pinta (2. maalikerros) sisältää mikroskooppi FT-IR analyysien perusteella epäorgaanista kalsiittia
-1
(CaCO3) kipsiä ja kvartsia (SiO2). Kvartsi tunnistettiin piikkien 798 ja 779 cm avulla. Kalsiitti tunnistettiin CO3 ryhmälle
-1
tunnusomaisista piikeistä alueilla ~2515, 1796, 1490-1390, 877 ja 713cm . Pinnassa on myös kaoliinia tms. mica -1
-1
ryhmän mineraalia, joka tunnistetaan piikkien ~3698, 3651, 1116, 1034 cm avulla. Lisäksi alueella 1644 ja 1549 cm
on havaittavissa piikit, jota kuuluvat proteiinipitoiselle sideaineelle. Lisäksi piikkien 2924, 2853 ja 1740 cm-1
-1
perusteella näytteessä on myös öljysideainetta. (SPEKTRI 8) Kemisti FT Singerin tulkinnan mukaan piikki 1644cm
tulee proteiinin amidin C=O eli karbonyyliryhmästä. Hänen mukaansa pintakerros on seos kvartsista, kalkista ja
kipsistä, joiden sideaineena toimii proteiinipitoinen eläinliima, kaseiini tai munan valkuainen/keltuainen sekä öljy.
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Kuva 14. Kuva portaikosta, josta näyte numero 6 on otettu. Näyte 7 on materiaaliltaan samaa kalkkikiveä. (kuva: H. Mannerheimo)
7

Singer 2015, 8 ja 10 (LIITE 2)

Hanne Mannerheimo
hanne.mannerheimo@aalto.fi
+358 (0)50 3870883

9.9.2015

16
15

Erilaisten eläinten (nisäkkäät ja kalat) nahasta ja luista sekä kalojen uimarakoista tai kananmunista saatavaa
proteiinipitoista ainesta on käytetty sideaineena taide- sisätilamaalauksessa jo vuosisatojen ajan. Proteiineja eli
valkuaisaineita esiintyy kaikissa eläinkudoksissa: limakalvoissa, hiuksissa, nahassa, kynsissä, luissa ja entsyymeissä.
Proteiini on polymeeri, joka sisältää monomeereinään aminohappoja eri suhteissa. Ne muodostuvat aminohapoista ja
niiden yhteenliittymistä, jotka ovat muodostuneet kovalenttisista peptidisidoksista. Luonnossa on 22 erilaista
aminohappoa, joiden asema ja lukumäärä proteiinimolekyylissä vaikuttavat sen ominaisuuksiin. Proteiinit muuttuvat
liukenemattomiksi ikääntyessään, rikkiä sisältävät proteiinit (muna ja kaseiini) ovat herkkäliukoisimpia ja eläinliimat
8
9
pysyvimpiä. Kollageeni on polyamidi, aminohappomonomeerin polymeroitu muoto, josta saadaan gelatiinia .

16
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15

Gelatiiniliimoja kutsutaan myös yleisnimityksellä eläinliimat. Eläinliimat ovat paljon konservoinnissa käytettyjä
tuotteita. Niitä saadaan nisäkkäiden kollageenista, jota saadaan nahasta, luista ja jänteistä. Gelatiinin molekyylit ovat
pitkiä ja taipuisia koska molekyylimuoto on kierteinen. Molekyylin muoto vaikuttaa gelatiinin tärkeimpään
ominaisuuteen – kykyyn palautua viskoosista liuoksesta jäykkään muotoon pelkästään jäähtymisen vaikutuksesta.
Gelatiiniliiman kutistuminen on yhteydessä liuoksessa käytettyyn vesimäärään. Gelatiini turpoaa kylmässä vedessä ja
yli 30°C vedessä se muuttuu liuokseksi. Gelatiiniliimat valmistetaan turvottamalla jauhetta tai rakeita ensin kylmässä
vedessä ja kuumentamalla tämän jälkeen max. 60°C vesihauteessa. Lämmin, juokseva liima sivellään kohteeseen,
jäähtyessään se geeliytyy ja veden haihtuessa kuivuu. Eri gelatiiniliuosten viskositeetti vaihtelee riippuen pH –luvusta.
10
Alhaisin viskositeetti on happamassa liuoksessa (pH=4-5). Liimojen happamuutta säädellään etikkahapolla. Liian
happamassa (pH<3) tai liian emäksisessä (pH>9) ympäristössä eläinliima vanhenee nopeasti, muodostaa
11
ristikkäissidoksia ja kovettuu .
Nahkaliimat on yleisesti valmistettu karjan tai sikojen nahasta, luuliimat tuoreesta luusta ja jänisliimat pelkistä
jäniksen osista. Nykyään myynnissä olevia eläinliimoja on modifioitu paljon mm. säilyvyyden ja työstettävyyden
parantamiseksi. Nahkaliimoja myydään eri karkeuksina pulvereina, helminä tai levyinä. Jotta kollageenitaso säilyisi
hyvänä ei liimoja tulisi kuumentaa liian kuumiksi (ideaali 55-63°C). Jos liiman lämpötila on pitkään yli 60°C, se
12
denaturoituu ja liimausvoima heikkenee huomattavasti.

Kuva 15. Kuva lattian kalkkikivinäytteestä kuvattuna mikroskoopin läpi (kuva: H.Mannerheimo)

Näytteet sisältävät mikroskooppi FT-IR analyysien perusteella epäorgaanista kalsiittia (CaCO3). Kalsiitti tunnistettiin
-1
CO3 ryhmälle tunnusomaisista piikeistä alueilla ~2515, 1796, 1490-1390, 877 ja 713cm . Kalsiittimineraaliksi kalkki
-1
-1
tunnistetaan piikin ~870 cm avulla, kun taas dolomiittimineraalinen kalkki antaa vastaavan piikin alueella >880cm .

Kalaliimaa valmistetaan rasvattomien kalojen nahasta, ruodoista ja uimarakoista. Esimerkiksi sammen uimarakoista
valmistetaan sampiliimaa (engl. Isinglass, lat. colla piscum). Kalaliimat myydään usein joko nestemäisenä ”kylmänä”
13
kalaliimana tai ohuina läpikuultavina levyinä myös kokonaisia kuivattuja uimarakkoja on myynnissä.

Myös alkuaineanalyysit tukevat löydöstä kalsiittimineraalista, analyysin indikoidessa kalsiumia (Ca) ja pienet määrät
rautaa (Fe) ja piitä (Si). Jos kyseessä olisi dolomiitti mineraali, sisältäisi se näiden alkuaineiden lisäksi myös
magnesiumia (Mg). (SPEKTRI 9)

Eläinliimoista FT-IR-analytiikalla tunnistettavia piikkejä ovat aminohappojen glysiini, proliini ja hydroksyproliin.
14
Kananmunan albumiini taas sisältää mm. leukiinia, lysiiniä ja isoleukiinia. Munanvalkuainen koostuu vedestä (87%),
polysakkarideista (2%) ja proteiineista (12%). Munanvalkuaisen proteiineista 65% on oavalbumiinia. Munankeltuainen
on emulsio, jossa on 51% vettä, 17-38% rasvoja ja 15% proteiineja. Kananmuna on mm. temperamaalin keskeinen
ainesosa.
-1

15

Proteiineja tunnistetaan FT-IR-spektristä piikkien 3400-3200, 1660-1600, 1565-1500, 1480-1300cm avulla . FT-IR
spektroskopian soveltamisesta kulttuurihistoriallisten materiaalien tutkimukseen kirjoittaneen Michele Derrickin
mukaan eläinliimoissa esiintyvien aminohappojen piikit esiintyvät kohdissa 1650 (amidi I), 1550 (amidi II) ja 1450
-1 16
(amidi III). (SPEKTRI 10) Näiden piikkien lisäksi amidien läsnäolon varmistaa N-H-piikki alueella 3350cm . Dieter
Hummel mainitsee gelatiinin joka voidaan tunnistaa polypeptidisidoksia sisältävistä kuiduista FT-IR-spektrin
-1 17
aallonpituusalueilla 3225 - 3077 - 1640 - 1538 …1333 … 1316 -1235 - 1087 … 1075cm . Yksittäisillä aminohapoilla
(mm. glysiinin ja l-proliinin sekä leukiini) on myös yksilölliset piikkien paikat spektrissä. Näitä piikkejä ei kuitenkaan
esitellä tässä tekstissä vaan ko. julkaisut on mainittu lähdeluettelon Muita julkaisuja -osiossa. Varmin aminohappojen
8
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Spektri 9. XRF -spektri näytteen 2 punaisen maalikerroksen (2. maalikerros) materiaalien sisältämistä alkuaineista

Proteiinipitoisen maalin tunnistamisesta FT-IR analyysien avulla
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17
tunnistus ikääntyneistä kohteista saadaan yhdistämällä eri analyysimenetelmiä mm. kaasukromatografia18
massaspektrometriaa (GC-MS), FT-IR-spektroskopiaa ja värjäystestejä.

18
Lähteet
Masschelein-Kleiner, Liliane 1987: Vanhat sideaineet, lakat ja kiinnikkeet
Horie, Velson (2010). Materials for Conservation – Organic consolidants, adhesives and coatings. Second Edition.
Butterworth-Heinimann, Elsevier, Oxford. ISBN-13: 978-0-75-066905-4.
Schellmann, Nanke, C. (2007): Animal glues: a review of their key properties relevant to conservation. Reviews in
Conseravtion 8/2007. S. 55-66.
Stuart, Barbara 2007. Analytical techniques in materials conservation. John Wiley & sons Ltd, West-Sussex, England.
ISBN 978-0-470-01280-2.
Derrick, Michele, Stulik, Dusan,.Laundry, James 1999. Infrared spectroscopy in conservation science. Scientific tools for
conservation. The Getty Conservation Institute, Los Angeles. ISBN 0-89236-469-6.

Amidi III
Amidi I

Hummel, D.O. Atlas of polymer and plastc analysis. Second, completely revised version. Part b. I

Amidi II

Muita julkaisuja
-1

-1

Spektri 10. Mikroskooppi FT-IR -spektri kollageenipitoisesta sampiliimasta, jossa nähtävissä amidi I (1655cm ), amidi II (1551cm ) ja amidi III
(1455cm-1).

Singer, Brian 2007. The simultaneous analysis of proteins, lipids and triterpenoid resins found in cultural objects.
Annali di Chimica, vol. 97 issue 7, 2007, 405-417. doi 10.1002/adic.200790044

Yhteenveto
Ohuet pintamaalikerrokset viittaavat liimamaalin tms. olemukseltaan ohuen maalin käyttöön, joka tuottaa heleää ja
sävyerot hienovaraisesti esiintuovaa maalipintaa. Kattomaalausnäytteissä, näytettä 3. lukuun ottamatta, on
havaittavissa valkoinen selvästi pintamaalikerrosta paksumpi pohjustuskerros. Tämä kerros on mahdollisesti
kalsiittimineraalista kalkkimaalia, jossa ei ole sideaineena toimivaa luonnon polymeeriä kuten proteiinipitoista
eläinliimaa.
Pintamaalikerroksista tunnistettiin kemisti FT Singerin analyysitulkinnan perusteella jokaisesta näytteestä
proteiinipitoiseen sideaineeseen viittaavia amidipiikkejä. Nämä piikit viittaavat eläinliiman, kaseiinin tai kananmunan
valkuaisen tai keltuaisen käyttöön. Lisäksi näytteestä 5 havaittiin lipidejä jotka voivat olla peräisin pellavaöljystä.
Yhdessä proteiinien kanssa öljy voi viitata kananmunatemperasideaineen käyttöön. Myös Metropolia AMK:n
-1
tekemissä FT-IR spektreissä katon pintamaalinäytteistä, on havaittavissa piikki alueella ~1650cm . Jotta saataisiin
varmuus proteiinipitoisen sideaineen läsnäolosta ja siitä mistä proteiinipitoisesta materiaalista (kaseiini, eläinliima,
kananmuna) alkuperäinen sideaine on lähtöisin, tulisi näytteille tehdä jatkotutkimuksia kaasukromatografiamassaspektrometrian (GC-MS) avulla.

Kumar, S., Rai, A.K., Singh V.B. &Rai S.B. 2005. Vibrational spectrum of glycine molecule. Spectrochemia Acta Part A 61
(2005) 2741-2746. doi. 10.1016/j.saa.2004.09.029.

15 Ushakumari, L., Harikumar, B., Varghese, H.T. & Panicker C.Y. 2008. Journal of the Iranian Chemical
Mary, Y.S.,
Scociety, Vol 6 No.1, 2009, 138-144.

Liitteet
Liite 1. Kymäläinen, N., Perkiömäki, K. & Niskanen P. 2014. Louhisaaren kartanolinna. Juhlasalin koristemaalausten
tutkimus. Hanke B006.
Liite 2. Singer, B.W. 2015. Interpretation of three FTIR spectra for National Board of Antiquites, Restoration Services,
Finland

Näyte 2 sisältää punaisena pigmenttinä ainakin sinooperia, mahdollisesti myös punaokraa ja lyijypunaista. Näytteessä
1 havaittiin myös lyijyvalkoista.
Molemmat kalkkikivilattianäytteet (6 ja 7) ovat kalsiittimineraalista kalsiumkarbonaattia. Tämä varmistettiin myös XRF
analyysillä, joka ei tunnistanut näytteistä dolomiittikalkille tyypillistä magnesiumia (Mg).
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