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Louhisaaren päärakennus, 1900-luvun alku. 

Museovirasto – Musketti. Kansatieteen kuvakokoelma. 
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1 KOHTEEN PERUSTIEDOT 

 

 

Kohde: 
Louhisaari, kartanolinna 
Päärakennuksen interiöörit 

Osoite: Louhisaarentie 244, 21240 ASKAINEN 

Kiinteistötunnus: 481 – 520 – 1 – 16  

  

Rakennusvuosi: 1655 – 1658 

Rakennuttaja: Herman Klaunpoika Fleming 

Omistaja:  Senaatti-kiinteistöt 

Käyttäjä Suomen Kansallismuseo 

  

Työn suorittajat:  Anna Huttunen ja Annika Kyötikki 

Työn kesto: 4.7. – 24.8.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louhisaaren kartanolinnan päärakennus, fasadi ja leikkaus 

Lagerspetz Evert, 1872 

Museovirasto – Musketti.  Historian kuvakokoelma.  
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2 JOHDANTO 

 

Tämän raportin sisältämä valokuvadokumentointi ja vauriokartoitus tehtiin 

Louhisaaren kartanolinnan näyttelyssä mukana oleville tiloille. Näin ollen 

kartanolinnan kellari, ullakko ja museohenkilökunnan tilat, kuten I kerroksessa 

sijaitseva toimisto (Oppaiden huone [10] ja [11]), ja kolme komerohuonetta 

kerroksissa II (27a) ja III eivät sisälly tähän vauriokartoitukseen. 

Dokumentointi ja vauriokartoitus kattavat kartanolinnan kiinteät interiöörit, 

lukuun ottamatta yllä mainittuja. Kiinteillä interiööreillä tarkoitetaan tässä 

tapauksessa kartanolinnan seinä- ja kattopintoja sekä ovia ja takkauuneja. Museon 

II ja III kerroksissa on puisten lattioiden suojana suuria mattoja vähentämässä 

museovieraiden kävelystä aiheutuvaa kulumaa. Mattojen suuren koon ja vähintään 

tasatunneittain kiertävän museo-opastuksen takia mattoja ei siirretty paikoiltaan. 

Tämän takia lattioille ei suoritettu tämän raportin yhteydessä kattavaa 

dokumentointia tai vauriokartoitusta. Kaiken kaikkiaan lattiapintojen vauriot 

vaikuttivat vähäisiltä. 

Vauriokartoittaminen suoritettiin kesäaikaan, eli museo oli koko dokumentoinnin 

ja vauriokartoittamisen ajan avoinna yleisölle. Tämän takia museoesineitä ei saanut 

siirtää. Tämä teki mahdottomaksi joidenkin huonekalujen taakse jäävien pintojen 

tarkastelun. Lisäksi ne ovat kuvissa paikoillaan estäen osittain seinäpintojen 

näkyvyyden.  

Dokumentointiin käytettiin Canonin EOS 5D Mark III -kameraa. Kuvat otettiin 

luonnonvalossa jalustan avulla. Vauriokartoitus on tehty digitaalisesti kuvista 

muokattujen mustavalkoisten versioiden päälle. Kaikki kuvat on muokattu 

harmaatargettia apuna käyttäen Adoben® Photoshop -ohjelmalla vastaamaan 

väreiltään mahdollisimman hyvin oikeaa. 

Huoneiden erilaiset mitat toivat haastetta kuvaukseen, sillä kaikkia seinä- tai 

kattopintoja ei saatu mahtumaan kokonaisena yhteen kuvaan. Myös paikoillaan 

olevat huonekalut estivät usein kameran optimaalisimman asettelun. Siksi 

pitkänmallisista tai pienissä tiloissa kuvatuista pinnoista osa on kuvattu 

kahdessa tai jopa kolmessa osassa.  Kuvien yhdistäminen on saattanut 

aiheuttaa vääristymiä erityisesti kuvissa näkyvissä museoesineissä ja valaisimissa 

sekä yksivärisissä värikentissä. Tämä on jätetty kuitenkin mahdollisimman paljon 

huomioimatta, sillä esimerkiksi esineet eivät ole osana tätä dokumentointia. Pientä 

pintojen vääristymää päätettiin sietää, mikäli kokonaiskuvasta saatiin paloista 

yhdistelemällä mahdollisimman informatiivinen. Joidenkin kuvien kohdalla 

yhdistäminen päätettiin jättää kuitenkin kokonaan pois liian häiritsevän 

vääristymän vuoksi. Tällaiset kuvat koottiin vierekkäin siten, että niiden väliin jää 

ohut valkoinen sauma. 

Raportin lukemisen helpottamiseksi kaikki kolme kerrosta on värikoodattu (kuva) 

ja seinäpinnat numeroitu. Seinäpintojen numerointi alkaa alimmasta kerroksesta 

ja päättyy kolmanteen kerrokseen. Seinien numerot ovat näkyvissä jokaista 

huonetta käsittelevän luvun alussa sekä dokumentointikuvien yhteydessä. Katot ja 

lattiat on numeroitu pohjapiirustuksissa näkyvien suluttomien huonenumeroiden 

mukaan. Esimerkiksi kerroksessa III sijaitsevan Pirunkamarin numero on 

pohjapiirustuksessa ”11 [33]”, näin ollen sen katto ja lattia on nimetty tässä 

raportissa numerolla 11.  

 

Kerrokset värikoodattiin helpottamaan raportin lukemista.   
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3 RAKENNUKSEN HISTORIA LYHYESTI 

 

Louhisaaren tilan tiedetään olleen ensin Elin-nimisen naisen omistuksessa. 1400-

luvun puolivälissä tämän solmiessa avioliiton Maunu Flemingin kanssa tila siirtyi 

Flemingin suvulle. Louhisaaren linnan rakennutti Suomen kenraalikuvernööri 

Herman Klaunpoika Fleming (1619-1673). Tila säilyi Flemingien omistuksessa kolme 

vuosisataa, kunnes vuonna 1791 Herman 

Flemingin perikunta joutui myymään tilan 

velkojen takia. 1 

Mannerheimien suvun omistukseen Louhisaari 

siirtyi vuonna 1795, kun Suomeen siirtynyt 

majuri Carl Eric Mannerheim osti linnan 

omakseen. Avioiduttuaan Vendla Sofia von 

Willebrandin kanssa vuonna 1796 muutti tuore 

pari Louhisaareen asumaan. Mannerheimin 

suvulla kartano säilyi vielä pari sukupolvea, 

kunnes 4.6.1867 kartanossa tiettävästi 

syntyneen Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil 

Mannerheimin talousvaikeuksista kärsinyt isä 

myi Louhisaaren sisarelleen Eva Vilhelminalle 

vuonna 1881. Vuonna 1903 Eva Vilhelmina 

taas myi linnan eteenpäin talousneuvos Oskar 

Hannukselle. 1 

Louhisaari periytyi Hannuksen tyttärelle rouva 

Inkeri Hoviselle, jolta Suomen Marsalkan Ratsastajapatsasvaltuuskunta lunasti 

kartanolinnan ja noin 7,5 hehtaarin puistoalueen vuonna 1961.  Valtuuskunta 

luovutti Louhisaaren Muinaistieteelliselle toimikunnalle, nykyiselle 

Museovirastolle, heinäkuussa 1961. Louhisaari restauroitiin 1962-1967 välisenä 

aikana ja avattiin museona 1.6.1967. 1 

3.1 PÄÄRAKENNUKSEN SIJAINTI JA ARKKITEHTUURI 
 

Vuonna 1658 valmistunut 

Louhisaaren kartano on toinen 

Suomessa rakennetuista ja 

säilyneistä hollantilaista 

klassismia edustavista 

kartanorakennuksista. Se 

sijaitsee Askaisten pitäjässä 

Mynälahteen liittyvän ns. 

Louhisaaren aukon pohjukassa, 

mikä oli tyypillinen sijainti 

keskiajalla muodostuneille 

suurmiesten rälssitiloille. Tilan 

rakennuksista ei ole tietoa 

ennen nykyisen 

päärakennuksen 

valmistumista. Vanhempien 

rakennusosien perusteella 

voidaan kuitenkin olettaa, että 

tilalla on ollut rakennuksia 

1500-luvulta saakka. 1 

Hollantilaisesta klassismista 

kielii ankara symmetria niin rakennusten ryhmittelyssä kuin päärakennuksen 

julkisivujen ja pohjakaavan jäsentelyssäkin. Päärakennuksen keskikohtaan 

sijoitetun sisäänkäynnin hollantilaistyylinen hiekkakiviportaali on tukholmalaisen 

kivenhakkaajamestarin Johan Wendelstamin veistämä. Portaalin yläpuolella on 

kivilaatta, jossa on latinankielinen kirjoitus ja vuosiluku 1655, jota voidaan pitää 

linnan rakentamisen alkamisvuotena. Sisätilojen viimeistely ja sivurakennusten 

rakentaminen jatkuivat kuitenkin 1660-luvulle saakka. 1 

 

Louhisaari. Linna lännestä. 

Kuvaaja: Welin P.O., 1964. Museovirasto – Musketti. 

Historian kuvakokoelma. 

1 Museovirasto n.d. 
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Pääsisäänkäynnin portaali, heinäkuu 2018. 

Kuva: Anna Huttunen. 

Ylempi kuva: Louhisaaren kartanolinnan julkisivu takapihalta päin. 

Kuvaaja: Matti Poutvaara, 1951. Museovirasto – Musketti. Historian 

kuvakokoelma. 

 

Alempi kuva: Louhisaari heinäkuussa 2018. Kuva: Anna Huttunen. 
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4 POHJAPIIRROKSET I Kerros 
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II Kerros 
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III Kerros 
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5 VAURIOMERKINNÄT 

Vauriokartoittaminen tehtiin silmämääräisesti ja tarpeen tullen kevyesti 

tunnustellen. Kattojen ja katonrajojen lähempi tarkastelu oli hankalaa, joten niiden 

vauriokartoittamisessa käytettiin apuna kiikaria. 

Vauriokartoitus tehtiin mustavalkoisiksi muokattujen valokuvien päälle Adoben® 

Photoshop –ohjelman, kosketusnäytöllisen kannettavan tietokoneen sekä 

kosketuskynän avulla. Jokaiselle vauriotyypille määriteltiin väri ja struktuuri, joilla 

vaurioalueet merkittiin kuviin. 

1960-luvun restauroinneissa 

Louhisaaren sisätilojen pintoja 

käsiteltiin mittavasti. Paljon pintaa 

esimerkiksi kuorittiin myöhemmistä 

laastikerroksista, maalattiin 

uudelleen samoin sävyin tai 

maalattiin peittoon. Nämä 

toimenpiteet luetaan luonnollisesti 

aiemmiksi restaurointi-

toimenpiteiksi, mutta tämän 

raportin vauriokartoituskuviin 

kokonaisia seinä- tai kattopintoja ei 

päätetty merkitä, jottei kuvista tulisi 

yhtä keltaista vaakaviivoitusta. Sen 

sijaan kuviin on merkitty selkeästi 

erottuvat erilliset restaurointijäljet, 

jottei niitä tulkita valokuvista 

muunlaisiksi vaurioiksi. Aiemmat 

tiedossa olevat huonekohtaiset 

restaurointitoimenpiteet on lueteltu tiivistetysti huoneiden yhteydessä. Tiedot 

ovat peräisin 60-luvulta Muinaistieteellisen toimikunnan edustajan Elias Härön 

selostuksista koskien Louhisaaressa suoritettuja restaurointitöitä sekä tuolloin 

Louhisaaren työmaalla konservaattorina toimineen Veikko Kiljusen 

työselostuksista. Laajempi kooste selostuksista löytyy liitteenä. 

5.1 SELITTEET 
 

Restaurointi: Aiemmin pintaan tehty 

näkyvä korjaus tai restaurointi.  

Halkeama: Pinnassa on näkyvä halkeama. 

Halkeamia ei ole määritelty tarkemmin 

siinä suhteessa, ovatko ne ainoastaan 

pintakäsittelykerroksessa, vai ulottuvatko 

ne syvemmälle rakenteisiin. 

Irronnut pintakäsittely: Irronnut tai 

kulunut pintakäsittely. Irronneen 

pintakäsittelyn alta näkyy aiempi 

pintakäsittely, pohjustus tai rakenne. 

Irronnut pala / reikä: Pinnasta on lohjennut pala tai pintaan on porattu reikä. 

Krakelyyri: Pinnalla olevaa pientä risteävää halkeilua. 

Lika: Kohteen pinnalla oleva tahra tai lika, esimerkiksi roiskeen tai kosketuksen 

seurauksena. Pölykerros esimerkiksi vaikeammin siivottavilla pinnoilla. 

Roikkuva pintakäsittely: Sellainen pintakäsittelykerros tai sen osa, joka on yhä 

osittain kiinni pohjassaan, mutta vaarassa irrota kosketuksen, olosuhdevaihtelun 

tai painovoiman seurauksena.  

Teippi / liima: Pinnassa on liimaa, teippi tai liimajälkiä poistetusta teipistä. 

Vesivaurio: Pinnalla liikkuneen kosteuden jättämä tummentunut jälki, esimerkiksi 

valuma tai rinkula, jossa on usein vaaleamman värinen sisus. Tässä kartoituksessa 

havaitut kosteusvauriot ovat vanhoja ja kuivuneita, eivätkä enää aiheuta vaaraa 

kohteelle.   

Mikrobikasvusto: Pinnalla havaittua silmämääräisesti orgaaniseksi tulkittua 

kasvustoa. Kuivassa ympäristössä ainoastaan esteettinen haitta, mutta voi 

aktivoitua kostuessaan. Lisätutkimus olisi aiheellista varmistamaan onko 

kyseessä varmasti mikrobiperäinen vaurio.  

Vaurioiden havaitsemisen apuna 

käytettiin kiikaria. 
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6 VAURIOKARTOITUSKUVAT 

6.1 I KERROS 
 

Kartanolinnan ensimmäinen kerros oli aikoinaan palvelusväen 

asuinkerros. Nykyään huoneessa numero 6 toimivat museon 

lipunmyynti ja museokauppa ja entiseen keittiökamariin (huone 2) 

on sijoitettu asiakkaille säilytyskaappeja ja vaatenaulakoita. 

Kerroksen interiöörit restauroitiin museoinnin yhteydessä 

edustamaan sen 1600-lukuista asua. Kaikissa huoneissa on 

holvikatto, joista näyttävin lienee Kivisalin (huone 3) tähtiholvikatto.  

1. kerroksen seinä- ja kattopinnat ovat kalkkimaalattua* 

rappauspintaa ja lattiat kalkkikivilaattaa. Seinissä ja katoissa ei ole 

koristemaalauksia, vaan ne ovat kauttaaltaan vaaleat. 

 

  

*Lähes kaikki pinta on kalkkimaalattua, lukuun ottamatta 

vuonna 2005 silikaattimaalilla paikkamaalattuja kohtia. 

Silikaattimaaliin oli päädytty kohdissa, joiden pohjalla uskotaan 

olevan laastin seassa huomattava määrä sementtiä, johon 

pelkkä kalkkimaali ei tarttunut. (Alakärppä 2005.) 
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6.1.1 Huone 1 (17): Eteishalli 

 

Huoneessa on ruutukuvioinen kalkkikivilattia. Rapatut 

seinät ja holvikaarikatto, jotka on kalkkimaalattu 

valkoiseksi.  

Vauriot: 

Seinissä on jonkin verran kulumaa ja likaisuutta, sekä 

vesi- ja rapautumisvaurioiden korjausjälkiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Huoneessa on ruutukuvioinen 

kalkkikivilattia. 

Restaurointihistoriaa: 

Eteishalli 1 (17) (1964 –1967) 

Huoneen luoteisseinällä ollut takkauuni on purettu. 

Huoneessa ei todennäköisesti ole alun perin ollut 

tulisijaa. Holvi ja seinät on rappauskorjattu ja 

kalkkisivelty. Kiinteät puuosat on maalattu 

tummanruskeiksi. Kellariin vievän oven nissi on 

palautettu alkuperäiseen asuunsa ja ovi on uusittu. 

Pääovi on uusittu. Huoneeseen 6 johtava 

alkuperäinen oviaukko on siirretty takaisin huoneen 

keskelle. 
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6.1.1.1 Seinä 1 
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6.1.1.2 Seinä 2 
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6.1.1.3 Seinä 3 
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6.1.1.4 Seinä 4 
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6.1.1.5 Katto  
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                       Lähikuva seinän 3 oikeanpuoleisen ovenpielen halkeamasta 
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6.1.2 Huone 2 (16): Keittiökamari 

 

Huoneessa on ruutukuvioinen kalkkikivilattia. Rapatut seinät ja holvikaarikatto on 

kalkkimaalattu valkoiseksi.  

Vauriot:  

Seinissä on jonkin verran kulumaa, likaisuutta ja jälkiä korjatuista vesi- ja 

rapautumisvaurioista. 

 

  

Huoneessa on ruutukuvioinen kalkkikivilattia. 

 

Restaurointihistoriaa: 

Keittiökamari 2 (16) (1964 – 1966) 
 

Huoneessa on ollut lounais-koillissuuntainen tiilinen 
väliseinä sekä lattia, jotka purettiin 60-luvun 
restaurointien yhteydessä. Luoteisseinässä oleva 
oviaukko on todettu olleen aiemmin ikkuna. Holviin 
ja seinille on tehty rappauskorjaus ja kalkkisively. 
Eteläkulmassa ollut 1800-luvun uuni on purettu. 
1792 puretun leivinuunin paikka on jätetty 

seinäpinnassa fragmentiaalisesti näkyviin. Ulos 
vievän oven ovilevyt on uusittu. Kiinteät puuosat on 
maalattu.  
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6.1.2.1 Seinä 5 
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6.1.2.2 Seinä 6 

 

  



SENAATTI-KIINTEISTÖT 2018                 LOUHISAARI – PÄÄRAKENNUKSEN INTERIÖÖRIEN VAURIOKARTOITUS 

 

26 

 

  



LOUHISAARI – PÄÄRAKENNUKSEN INTERIÖÖRIEN VAURIOKARTOITUS                                    SENAATTI-KIINTEISTÖT 2018 

 
 

27 

6.1.2.3 Seinä 7 
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6.1.2.4 Seinä 8 
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Katto 
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                Lähikuva seinän 8 ovenpielen laasti- ja maalipinnan kulumasta. 
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6.1.3 Huone 3 (15): Kivisali 

 

Huoneessa on ruutukuvioinen kalkkikivilattia. Rapatut seinät 

ja holvikaarikatto on kalkkimaalattu valkoiseksi. 

Vauriot: 

Seinissä on jonkin verran kulumaa, likaisuutta, ohuita 

halkeamia ja jälkiä korjatuista vesi- ja rapautumisvaurioista. 

 

 

 

 

  

Restaurointihistoriaa: 

Kivisali 2 (16) (1964 – 1967) 
 

Luoteisosan lautalattia on purettu. Lattiaan on 
asennettu uudet kalkkikivet. Uuni on purettu kokonaan 
pois ja tilalle on muurattu uusi takka alkuperäisen 
uunin mukaisesti. Holvissa ja seinissä oli ollut 
öljyvärikerros, joka on poistettu pinnoilta, ja tilalle on 
laitettu kalkkiväri. Kaikkiin muihin oviin on tehty 
uudet levyt saranoineen paitsi oveen joka johtaa 

huoneeseen 4. Kaikki kiinteät puuosat on maalattu. 
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6.1.3.1 Seinä 9 
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6.1.3.2 Seinä 10 
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6.1.3.3 Seinä 11 
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6.1.3.4 Seinä 12 
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6.1.3.5 Katto 
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Lähikuva seinän 12 huonenumeroinnin ylimääräisestä liimasta 
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6.1.4 Huone 4 (14): Ruokakamari 

 

Huoneessa on ruutukuvioinen kalkkikivilattia. Rapatut seinät ja holvikaarikatto, 

jotka on kalkkimaalattu valkoiseksi.  

Vauriot: 

Seinissä on jonkin verran kulumaa ja likaisuutta, sekä jälkiä korjatuista vesi- ja 

rapautumisvaurioista. 

 

 

Restaurointihistoriaa: 

Ruokakamari 4 (14) (1966) 
 
Holvi ja seinät on rappauskorjattu ja kalkkisivelty. Ikkunat ja kiinteät 
puuosat on maalattu. Huoneeseen 3 johtava ovi on konservoitu. 
Lattialaatat on uusittu.  
 

  

Lattia on uusittua kalkkikivilaattaa. 
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6.1.4.1 Seinä 13 
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6.1.4.2 Seinä 14 
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6.1.4.3 Seinä 15 
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6.1.4.4 Seinä 16 
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6.1.4.5 Katto 
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Louhisaaren kartanon I kerroksen eteishallin rappausta korjataan. 

Kuvaaja: Veikko Kiljunen, 1968. 

Museovirasto – Musketti. Historian kuvakokoelma. 
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6.1.5 Huone 5 (13): Varastohuone 

 

Huoneessa on ruutukuvioinen kalkkikivilattia. Rapatut seinät ja holvikaarikatto on 

kalkkimaalattu valkoiseksi.  

Vauriot: 

Seinissä on jonkin verran kulumaa ja likaisuutta, sekä jälkiä korjatuista vesi- ja 

rapautumisvaurioista. Ikkunaa vastapäisen seinän (seinä 17) yläosassa on niin 

runsaasti ohuita halkeamia, että ne on merkitty seinäkuvaan krakelyyrinä.  

 

 

  

Restaurointihistoriaa: 

 

Varastohuone 5 (13) (1964 – 1966) 
 
Seinissä olleet paperitapetit on poistettu, holvi ja 
seinät on rappauskorjattu ja kalkkisivelty. 
Itänurkassa ollut tiiliuuni on poistettu. Huoneeseen 3 
johtava oviaukko on palautettu alkuperäiseen 
muotoonsa ja siihen on tehty uusi karmi ja ovilevy 

saranoineen. Huoneeseen 6 johtanut ovi on muurattu 
umpeen. Oviaukkojen pielilistat on irrotettu. Kiinteät 
puuosat on maalattu.  
 

Lattia on uusittua kalkkikivilaattaa. 
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6.1.5.1 Seinä 17 
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6.1.5.2 Seinä 18 
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6.1.5.3 Seinä 19 
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6.1.5.4 Seinä 20 
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6.1.5.5 Katto 
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Krakelyyrimaista ohutta halkeilua seinäpinnalla. Tämänkaltaista vauriota löytyy 

Louhisaaressa useasta huoneesta, muun muassa Varastohuoneesta, Juhlasalista ja Isosta 

makuukamarista. 
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Lattia on uusittua kalkkikivilaattaa. 

 

6.1.6 Huone 6 (12): Naisten tupa 

 

Huoneessa on ruutukuvioinen kalkkikivilattia. Rapatut seinät ja holvikaarikatto on 

kalkkimaalattu valkoisiksi.  

Vauriot: 

Seinissä on jonkin verran kulumaa ja likaisuutta. 

 

  

Restaurointihistoriaa: 

 

Naisten tupa 6 (12) (1964 – 1966) 
 
Takkauuni on purettu osittain vanhemman muodon 

selvittämiseksi. Lattia on uusittu kalkkikivilaatoituksella. 

Holvi ja seinät on rappauskorjattu ja maalattu. Ikkunat, 

ovet ja muut kiinteät osat on maalattu. Huoneeseen 5 

johtava ovi on muurattu kiinni. Luoteisseinällä olleen uunin 

paikka on peitetty rappaamalla, savuhormi on jätetty auki. 
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6.1.6.1 Seinä 21 
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6.1.6.2 Seinä 22 
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6.1.6.3 Seinä 23 
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6.1.6.4 Seinä 24 
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6.1.6.5 Katto 
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Linnatuvasta (huone 7) on seinän 34 pienestä ovesta käynti 

Varastokomeroksi nimettyyn matalampaan kapeaan tilaan, jota ei ole 

numeroitu pohjapiirrokseen. 

Museovierailla ei ole pääsyä varastokomeroon. Varastokomero toimii 

nimensä mukaisesti edelleen säilytystilana. Vasemmalle kaartuva huone 

piilottaa kulmansa taakse suuren määrän lämpöpattereita, joilla linnaa 

lämmitetään talvikausina. 
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6.1.7 Huone 7 (9): Linnatupa 

 

Huoneessa on ruutukuvioinen kalkkikivilattia. Rapatut seinät ja holvikaarikatto on 

kalkkimaalattu valkoisiksi.  

Vauriot: 

Seinissä on jonkin verran kulumaa ja likaisuutta. Seinien alalaidat on korjattu 60-

luvun restauroinnissa ja seiniin on jätetty tuuletusaukot seinän kostumisen 

ehkäisemiseksi. Murtunut lattia on rakennettu uudelleen 60- luvun 

restauroinneissa. 

  

Linnatuvan lattiat ovat kalkkikiveä. 

Restaurointihistoriaa: 
 

Linnatupa 7 (9) (1964 – 1967) 
 
Lattiat ovat alkuperäiset kalkkikivin laatoitetut. Rikkinäiset 
lattialaatat on otettu esiin sementtikerroksen alta 1964 ja 

korjattu kalkkilaastilla, alkuperäisen tyylin mukaan. 
Muutama pahoin vaurioitunut kivi on korvattu uudella.  
Seinien suolan ja kosteuden takia vaurioituneet 
rappauspinnat on uusittu verhomuurauksella, jonka taakse 
on jätetty ilmarako. Uuteen muuraukseen on jätetty ylä- ja 
alareunaan muoviputkisia ilmanvaihtoaukkoja. 
Korjauskohdan yläpuolella on havaittu rapautumista 
vuonna 1967. 

Uuni on alkuperäisessä 1600-luvun asussaan, lukuun 
ottamatta arinan pahimmin vaurioituneiden etusivun 
tiilien korjausta. Uunista on poistettu 60-luvulla tulipesään 
alun perin kuulumaton sekundäärinen muuraus. 
Huoneeseen 1 johtavaan oveen on tehty uusi ovilevy 

saranoineen. 
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6.1.7.1 Seinä 34  
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6.1.7.2 Seinä 35 
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6.1.7.3 Seinä 36 
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6.1.7.4 Seinä 37  
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6.1.7.5 Katto 
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6.2 II KERROS 
 

 

 

 

  

Louhisaaren 2. kerros edustaa sen 1700 - 1800-lukuista asua, eli aikaa jolloin kartanolinna oli Mannerheimien suvun 

hallinnassa. Kalusteet ovat lähinnä biedermeier- ja empiretyylisiä ja huoneet ovat värikkäästi maalatut tai tapetoidut 

lukuun ottamatta hallin, kreivin eteisen ja ruokasalin vaaleita pintoja. 

Förmaakin (huone 21) ja kreivin kirjaston (huone 23) katoissa on suuret kenttämaalaukset, luolan (huone 20) ja vihreän 

kamarin (huone 22) katoissa taas kauniit boordimaiset koristemaalaukset. Isoäidin makuukamarin (huone 17) 

holvikattoa korostavat pyöreälinjaiset draperiamaalaukset. 
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Huoneessa on harmaaksi maalatut lankkulattiat. 

6.2.1 Huone 16 (21): Vaatehuone 

 

Huoneessa on siniharmaaksi maalattu lankkulattia. Seinät ovat rapatut ja 

kalkkimaalilla valkoiseksi maalatut. Huoneessa on holvikatto. 

Vauriot: 

Isoäidin makuukamariin johtavan oven pielet ovat likaantuneet todennäköisimmin 

museovieraiden nojatessa ovenpieliin sisälle makuukamariin kurkistaessaan.  

 

 

  Restaurointihistoriaa: 

Vaatehuone 16 (21) (1965 – 1966) 
 
Seinien rappaus on korjattu. Seinät on sivelty 
kalkkivärillä. Ikkunat ja ovet on maalattu.   
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6.2.1.1 Seinä 72 
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6.2.1.2 Seinä 73 
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6.2.1.3 Seinä 74 
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6.2.1.4 Seinä 75 
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6.2.1.5 Katto 
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Isoäidin makuukamari, heinäkuu 2018. Etualalla mekon yläosa 1840-luvulta. 

Makuukamarissa oli kesällä 2018 esillä kaksi tällaista yläosaa: toinen oli aikanaan 

kuulunut Eva Vilhelmiina Mannerheimille, toinen Charlotte Mannerheimille (o.s. 

Von Julin). Kuva: Anna Huttunen. 

Isoäidin makuukamari Louhisaaren kartanossa, ajoittamaton. 

Museovirasto – Musketti. Historian kuvakokoelma. 
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6.2.2 Huone 17 (20): Isoäidin makuukamari 

 

Kahdella erisävyisellä harmaalla maalattu lankkulattia. Seinät on maalattu 

turkooseiksi ja koristemaalattu näyttämään verhotuilta (draperiamaalaus). Katto 

on valkoinen ja koristeltu vihreällä koristekuviolla.  

Vauriot:  

Katossa runsaasti halkeilua. 

 

  

Huoneessa on harmailla sävyillä 

maalattu lankkulattia. 

Restaurointihistoriaa: 

Isoäidin makuukamari 17 (20) (1964 – 1966) 

Huoneen seinät on maalattu vihreiksi ja draperiamaalaus on konservoitu. Eriaikaisista 

maalauskerroksista on jätetty näyte seinään uunin oikealle puolelle. Ikkunoiden ja ovien 

valkoinen maalaus on uusittu. Holvin koristemaalaukset on korjattu. Permannon maalaus 

on entistetty 1800-luvun asuun, jossa harmaata keskiosaa kehystää tummanharmaa 

reunamaalaus. Huoneen asu vastaa 1800-luvun alkupuolen uusklassillista vaihetta. Ikkunan 

alla ollut hampputäytteinen kangasverhoilu on korvattu lastulevyllä. Lattian maalaus on 

entistetty. 
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6.2.2.1 Seinä 77 
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6.2.2.2 Seinä 78 
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6.2.2.3 Seinä 79 
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6.2.2.4 Seinä 80 
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6.2.2.5 Katto 
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Yleiskuva ruokasalista. Kaapin päällä kiinalaiset lohikäärmeleijonat. Kuva: Anna Huttunen. 
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6.2.3 Huone 18 (19): Ruokasali 

 

Lankkulattia. Valkoiset seinät, joissa alareunassa harmaan siniset 

puiset paneelit. Valkoinen hirsipalkkikatto, hirsien kulmissa 

maalatut siniset nauhat.  

Vauriot:  

Vain vähäisiä vaurioita. 

 

  

Huoneessa on maalaamaton lankkulattia 

Restaurointihistoriaa: 

 
Ruokasali 18 (19) (1965 – 1967) 
 

1600-luvun hirsipalkki- ja lautakatto on otettu esille kipsikaton 

alta. Katto on maalattu valkoiseksi ja hirsien reunaprofiilia on 

maalattu kiertämään sininen koristenauha. Katto on puhdistettu 

ja kipsikaton kiinnityksen aiheuttamat naulanreiät on korjattu.  

Nykyisen uunin yläpuolelta on näkyvissä vanha katto yhden 

palkin välisellä osalla. Seinistä on poistettu uudemmat 

maalikerrokset ja rappauspinta on elvytetty hiertämällä ja 

maalattu ohuella kalkkivärillä valkoisenharmaaksi. Seinän 

rintapaneeli on maalattu ”vedenharmaaksi”. Ikkunaseinän 

paneelit on jätetty vihreiksi.  Lattia on otettu esiin 

parkettiruudutetun korkkimaton alta. Alta paljastunut 

lankkupermanto oli ollut huonossa kunnossa ja paikattu useasta 

kohdasta kapealla laudalla. Korjaukset on korvattu leveää lautaa 

käyttäen ja lattia on höylätty. Korjattu lattia on pintakäsitelty 

ohuella vesivärillä ja suojattu vahalla. Ovista ja niiden 

peililistoista on otettu alkuperäinen väripinta esiin. 
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6.2.3.1 Seinä 81 
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6.2.3.2 Seinä 82 
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6.2.3.3 Seinä 83 
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6.2.3.4 Seinä 84 
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6.2.3.5 Katto 
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Yleiskuva isosta salongista. Kuva: Anna Huttunen ja 

Annika Kyötikki. 

 

Ison salongin koristeellinen vasaraklaveeri eli 

fortepiano. 
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6.2.4 Huone 19 (22): Iso salonki  

 

Isoäidin makuukamarin tapaan kahdella harmaan sävyllä maalattu 

lankkulattia. Seinät on maalattu vaalean harmaalla värillä. Katto 

on valkoinen kipsikatto ja sitä koristavat siniharmaat koristelistat. 

Katon keskellä on leijona-aiheinen rosetti.  

Vauriot:  

Seinissä ja katossa jonkin verran halkeilua.  

 

 

  

Huoneessa on harmaaksi maalattu 

lankkulattia. 

Restaurointihistoriaa: 
 

Iso salonki 19 (22) (1965 – 1967) 

 
Katosta on poistettu nuorin laastikerros ja siihen liittyvä 
koristemaalaus. Laastikerroksen alta paljastunut 
alkuperäinen pienille koloille hakattu rappaus on hierretty 
hienolla kalkkilaastilla. Katto on maalattu useaan kertaan 
ohuella valkoisenharmaalla kalkkivärillä ja listat 
tummemmalla vihreänharmaalla värillä. Permannosta on 
poistettu parkettikuviomaalaus. Lattia on maalattu 

harmaaksi. Ikkunapaneeleista on puhdistettu irtoava 
värikerros. Kipsikatto on valkaistu. Kattopeilinen listoitus 
on maalattu vaaleanharmaaksi. Seinät on maalattu 
sinertävän harmaiksi. Kiinteisiin puuosiin on maalattu 
ootraamalla ruskea tammijäljittely, löydettyjen 
fragmenttien mukaisesti.  
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6.2.4.1 Seinä 68 
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6.2.4.2 Seinä 69 
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6.2.4.3 Seinä 70 
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6.2.4.4 Seinä 71 
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6.2.4.5 Katto 
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Yleiskuva luolasta. Seinämaalauksen kookas kasvi esittää 

omaperäistä tulkintaa banaanipuusta (yleisöopastus 

31.7.2018). 

Kuva: Anna Huttunen. 
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6.2.5 Huone 20 (23): Luola 

 

Huoneessa on kahdella eri harmaan sävyllä maalattu lankkulattia. Seinät ja katto 

on päällystetty koristemaalatulla paperilla. Maalauksen aihe muistuttaa paviljonkia 

tai huoneen nimen mukaisesti luolaa, josta on näkymät eksoottista ja kotimaista 

luontokuvaa yhdisteleviin maisemiin.  

Vauriot:  

Seinien maalauksissa havaittavissa runsaasti kosteusvaurioita ja uunin vasemmalla 

puolella mahdollista mikrobikasvustoa. Katto vaikuttaa olevan tällä hetkellä lähes 

vaurioton. 

 

  

Huoneessa on maalattu lankkulattia. 

Restaurointihistoriaa: 

Luola 20 (23) (1965 – 1967) 
 

Ikkuna- ja ovisyvennyksien paneelien ja ovien alkuperäinen sininen väri on 
otettu esille. Aikaisemmin valkoiseksi jätetty jalkalista on maalattu siniseksi, 
paneeliosien mukaan. Paperille maalatut seinä- ja kattokoristeet on korjattu ja 
kuivapuhdistettu. Uunien sementtirapatut alaosat on käsitelty paremmiksi.  
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6.2.5.1 Seinä 64 
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6.2.5.2 Seinä 65 
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6.2.5.3 Seinä 66 
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6.2.5.4 Seinä 67 
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6.2.5.5 Katto 
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Yleiskuva förmaakista. Pyöreälle pöydälle on katettu kahviastiasto. Kuva: Anna Huttunen. 
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6.2.6 Huone 21 (25): Förmaaki 

 

Lattia on maalattua ruutukuvioista parkettijäljitelmää. Seinät ovat 

turkoosinväriset. Katto on koristemaalattu sini- ja harmaasävyisillä 

tähti- ja kukkakoristeaiheilla. Huoneessa on valkoinen keraaminen 

takka.  

Vauriot:  

Seinissä ei huomattavia vaurioita, mutta katon boordipinnoissa jo 

selkeää rikkoumaa ja maalin irtoamista pohjasta. 

 

  

Huoneessa on parkettijäljitelmä. 

Restaurointihistoriaa: 

Förmaaki 21 (25) (1965 – 1967) 

Seinien rappauspinta on korjattu ja maalattu harmaansinisiksi, 

tavoitteena on ollut Mannerheimin aikainen 1880-luvun asu. 

Lattiasta on poistettu irtoava väri. 

Ikkunoiden paneeli- ja puuosat sekä ovet on maalattu vihreiksi 

aikaisempaa värisävyä seuraten. Lattiaan on maalattu 

parkettijäljittely aikaisemman maalauksen mukaan. Uunin 

edustalle on jätetty näytteitä päällemaalauskerroksista.  

Katto on kuivapuhdistettu ja vähäiset rikkoumat on korjattu.  
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6.2.6.1 Seinä 56 
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6.2.6.2 Seinä 57 
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6.2.6.3 Seinä 58 
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6.2.6.4 Seinä 59 
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6.2.6.5 Katto 
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Myös kamarin ovessa on rokokootyylin hengessä kullatut 

yksityiskohdat. Kuva: Anna Huttunen. 

 

Taiteilija Jorma Lyytikäinen konservoi lehtikullalla tehostettua 

ornamenttia Louhisaaren Vihreässä kamarissa; huone 24. 

Kuvaaja: Welin P.O., 1964. 

Museovirasto – Musketti. Historian kuvakokoelma. 
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6.2.7 Huone 22 (24): Vihreä kamari 

 

Lattia on kahdella eri harmaan sävyllä maalattua lankkua. 

Huoneessa on turkoosit seinät. Katto on vaaleanvärinen ja sen 

reunoja kiertää rokokoo-ornamentti, jossa on kultainen 

tehoste. Huoneessa on valkoinen keraaminen takka, jossa on 

turkoosit koristeaiheet.  

Vauriot:  

Ei huomattavia vaurioita.  

 

 

  

Huoneessa on harmaaksi maalattu lankkulattia. 

Restaurointihistoriaa: 

 
Vihreä kamari 22 (24) (1965 – 1967) 

 
Huoneen katto on maalattu valkoiseksi ja kattolistaan liittyvä 
maalattu rokokoo-ornamentti on konservoitu, samoin kuin 
kattolistan maalattu marmorointi. Fragmentteina esiin saatu 
uusrokokootyylinen samettipaperinen friisinauha on irrotettu 

kattolistan alapuolelta. Lounais- ja luoteisseinien uusklassinen 
sabloonamaalaus on konservoitu. Koillis- ja kaakkoisseinien 
rappauspinta on korjattu ja maalattu siniharmaaksi. 

 
Ikkuna- ja ovikomeron panelointi on palautettu alkuperäiseen 
vihreänharmaaseen sävyynsä. Peilikehyksien profiilit on 
kullattu. Permanto on maalattu samoin kuin huoneessa 17: 
lattia- ja jalkalistat on maalattu entistäen harmaiksi, siihen 

kuuluvine tummanharmaine reunoineen. 
 
Uunin edustalla oleva kalkkikivinen osa on puhdistettu 

päällemaalauksista. Restauroitu huone vastaa pääosaltaan 
vuoden 1792 asua seinien ja mahdollisesti myös lattian 
käsittelyä lukuun ottamatta.  
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6.2.7.1 Seinä 60 
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6.2.7.2 Seinä 61 
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6.2.7.3 Seinä 62 
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6.2.7.4 Seinä 63 
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6.2.7.5 Katto 
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Kreivin kirjasto. Kirjahyllyssä on vain kaksi suomenkielistä kirjaa: suomi-

saksa-suomi –sanakirja ja maatalousoppikirja. (Yleisöopastus 31.7.2018) 
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6.2.8 Huone 23 (26): Kreivin kirjasto 

 

Lattiassa on ruutukuvioinen parkettijäljitelmä, seinissä murrettu punainen sävy. 

Katto on punaharmaa ja koristemaalattu ootraamalla. 

Vauriot: 

Seinät ovat todella huonossa kunnossa. Maalipinta on krakeloitunut kauttaaltaan 

ja lohkeilee isoilta alueilta irti seinästä. Sama pätee kattolistoihin. Lattiasta puuttuu 

paikoittain pintäkäsittelyä. Katossa lievää halkeilua.  

Lattiassa on parkettijäljitelmä. 

Restaurointihistoriaa: 

Kreivin kirjasto 23 (26) (1964 – 1966) 

Kattomaalaus on puhdistettu. Seinät on maalattu 
punaisiksi aikaisempaa värisävyä mukaillen. Itänurkassa 
ollut mahdollisesti 1920-luvulta peräisin oleva kaakeliuuni 
on purettu. 

 
Seinään upotetun kirjakaapin pintakäsittely on uusittu 
vahingoittuneista kohdista ja 4 kpl puuttuvia mustia 
avaimenreikäkilpiä tehtiin tilalle. 
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6.2.8.1 Seinä 52 
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6.2.8.2 Seinä 53 
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6.2.8.3 Seinä 54 
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6.2.8.4 Seinä 55 
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6.2.8.5 Katto 
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Kreivin kirjasto. Kuvassa esimerkki koko kirjaston 

seinäpinnoilla esiintyvästä runsaasta krakelyyristä ja 

maalipinnan kohoamista irti pohjastaan. 
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6.2.9 Huone 24 (27b): Kreivin eteinen 

 

Lattia on harmaaksi maalattua lankkua. Seinät on rapattu ja kalkkimaalattu 

valkoiseksi. Pitkissä seinissä ala- ja yläreunoissa kaksi maalattua tummaa 

vaakaraitaa. Halliin johtavien oviaukkojen pielissä näkyvissä aiempi maalikerros. 

Katto on valkoinen.  

Vauriot: 

Lattian maalipinnassa jonkin verran kulumaa, etenkin kynnysten edustoilla. 

Katossa hieman irronnutta ja irtoavaa maalipintaa. 

 

  

Huoneessa on harmaaksi maalattu 

lankkulattia. 
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6.2.9.1 Seinä 48 
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6.2.9.2 Seinä 49 
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6.2.9.3 Seinä 50 
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6.2.9.4 Seinä 51 
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6.2.9.5 Katto 
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Lähikuva seinästä 51: 

ovisyvennykseen jätetty 

aiemman maalipinnan 

esiinottokohta. Esiinottoalue on 

todennäköisesti ajastaan kulunut 

suuremmaksi. Sen reunoilla on 

nähtävissä, kuinka 

päällimmäinen 

pintakäsittelykerros kohoaa irti 

alemmasta maalauspinnasta. 
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6.2.10 Huone 25 (27): Halli 

 

Huoneessa on kalkkikivilattia. Seinät on rapattu ja kalkkimaalattu valkoisiksi. 

Seinien alalaidassa tummanharmaa maalattu raita. Hirsipalkkikatto on maalattu 

valkoiseksi, hirsien kulmat korostettu vaaleansinisellä maalilla. Huoneessa on 

valkoinen keraaminen takka.  

Vauriot: 

Seinissä jonkin verran kulumaa sellaisilla alueilla, joista museovieraat ottavat tukea, 

kiivetessään portaita pitkin kolmanteen kerrokseen. Katon maalipinta on todella 

huonossa kunnossa. Puuttuvaa maalipintaa näkyy koko katon alueella ja vielä 

katossa kiinni oleva maali rapisee aktiivisesti alas. 

  

Huoneessa on kalkkikivilattia. 

Restaurointihistoriaa: 

Halli 25 (27) (1964 – 1967) 

1800-luvulta peräisin oleva kipsikatto on purettu ja alla ollut palkkikatto on paikattu ja sen 

vanha maalipinta korjattu. Seinistä on poistettu myöhäiset öljyväripinnat. Vanha 

rappauspinta on korjattu ja valkaistu kalkkisivelyllä. Seinien alaosia kiertänyt n. 60cm 

korkuinen roiskemarmoroitu rintapaneelimaalaus on peitetty ja tilalle on maalattu sen alta 

esiin saatu matalampi, n 40 cm korkuinen mustanharmaa sokkelimaalaus, jollainen on 

aikaisemmin tavattu myös muissa II kerroksen huoneissa. Portaisiin johtavat ovet karmeineen 

sekä niihin liittynyt alkuperäisen ovipykälän täytemuuraus on poistettu ja aukot on 

palautettu alkuperäiseen asuunsa.  
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6.2.10.1 Seinä 44 

 

  



SENAATTI-KIINTEISTÖT 2018                 LOUHISAARI – PÄÄRAKENNUKSEN INTERIÖÖRIEN VAURIOKARTOITUS 

 

196 

  



LOUHISAARI – PÄÄRAKENNUKSEN INTERIÖÖRIEN VAURIOKARTOITUS                                    SENAATTI-KIINTEISTÖT 2018 

 
 

197 

6.2.10.2 Seinä 45 
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6.2.10.3 Seinä 46 
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6.2.10.4 Seinä 47 
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6.2.10.5 Katto 
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Katon maalipinta varisee aktiivisesti alas 

hallin katosta. Kuvassa pudonnutta 

maalipintaa huoneessa olevan sohvan 

päällä. 
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Ylähallin seinäpintojen halkeamat 

noudattavat samaa kaavaa 

Museoviraston Historian 

kuvakokoelmasta löytyvässä valokuvassa 

(n.d.) ja kesällä 2018 kuvatussa kuvassa. 
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6.3 III KERROS 
 

Louhisaaren kolmas yleisölle avoin kerros edustaa ensimmäisen kerroksen tavoin 

kartanolinnan 1600-lukuista tyyliä. Pelkkien valkoisten kalkkimaalauspintojen 

sijaan kerroksessa on kuitenkin säilynyt ainutlaatuisia värikkäitä 1600-luvun 

koristemaalauksia. Näistä näyttävimmät ja tunnetuimmat sijaitsevat Juhlasalin 

(huone 10) katossa. Konservointi- ja restaurointiosuuskunta Rotunda dokumentoi 

Juhlasalin katon sen konservoinnin yhteydessä 2015. 
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6.3.1 Huone 9 (35): Ylähalli 

 

   

Huoneessa on kalkkikivilattia 

Huoneessa on kalkkikivilattia, joka on ladottu vinoruutukuvioon. 

Seinät ovat rapatut ja kalkkimaalatut valkoiseksi. Ovenpieliin on 

jätetty näkyviin aikaisempi maalikerros. Katto on hirsipalkkikatto, 

joka on maalattu valkoiseksi, lukuun ottamatta takan yläpuolella 

olevaa kulmaa, johon on jätetty näkyviin aikaisempi ilmeisesti 1800-

luvun koristemaalauskerros. Hirsien kulmissa on vaaleanpunaiset 

reunanauhat. Huoneessa on rapattu takka.  

Vauriot: 

 

Seinien alapinnoilla jonkin verran kulumaa. Kuluneen maalin alta on 

havaittavissa vanhemman koristemaalauksen rajoja. Katossa 

havaittavissa vähäistä maalinirtoamista.  

 

Restaurointihistoriaa: 

Ylähalli 9 (35) (1963 - 1965) 

Seinät ja katto valkaistiin peittämällä 1800-luvulta peräisin ollut 

koristemaalaus valkoisella liimavärillä. Maalauksesta jätettiin 

fragmentti uunin yläpuoliseen nurkkaan. Uuni maalattiin 

ruskeanpunaisella kalkkivärillä. 

Huoneeseen 12 jälleen avattuun, alkuperäiseen oviaukkoon tehtiin 

karmit. Maalattiin huoneisiin 12 ja 10 johtavat uudet ovet vanhan, 

ullakolle johtavan oven mukaan. Ullakolle johtavan, osaksi uusitun 

oven maalaus korjattiin. Kattopalkkien viistettyihin särmiin 

maalattiin punaiset raidat.  
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6.3.1.1 Seinä 90 
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6.3.1.2 Seinä 91 
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6.3.1.3 Seinä 92 
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6.3.1.4 Seinä 93 

 

  



SENAATTI-KIINTEISTÖT 2018                 LOUHISAARI – PÄÄRAKENNUKSEN INTERIÖÖRIEN VAURIOKARTOITUS 

 

216 

  



LOUHISAARI – PÄÄRAKENNUKSEN INTERIÖÖRIEN VAURIOKARTOITUS                                    SENAATTI-KIINTEISTÖT 2018 

 
 

217 

6.3.1.5 Katto 
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Yleiskuva juhlasalista. 

Oikealla lähikuva kattomaalauksista. Maalaukset ovat alkuperäiset - hieno harvinaisuus 1600-

luvulta (yleisöopastus 31.7.2018). 

Kuva: Anna Huttunen. 
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6.3.2 Huone 10 (34): Juhlasali 

 

  

Vuoden 2015 restauroinnin raportti luettavissa osoitteessa:  

http://www.senaatti.fi/app/uploads/2018/05/2015_Rotunda_Louhisaari_Juhlasalin-katon-konservointi.pdf 

Lattia on maalaamatonta lankkua. Seinät ovat rapatut ja valkoiseksi 

kalkkimaalatut. Seinien ylälaidassa kiertää maalattu koristekuvio. 

Ovenpielissä on näkyvissä aikaisempi maalauskerros. Katto on puinen 

hirsipalkkikatto, joka on koristemaalattu. Huoneessa on rapattu valkoinen 

uuni, jossa on harmaa tehosteväri.  

Juhlasalin kattoa ei dokumentoitu, sillä siitä on tehty kattava dokumentointi 

vuoden 2015 OSK Rotundan tekemän restauroinnin yhteydessä. Katossa ei 

ollut havaittavissa muutosta edellisen dokumentoinnin jälkeen.  

Vauriot:  

Lattiassa on havaittavissa vähäistä kulumaa ja tikkuuntumista. Seinissä on 

krakeloitumista ja jonkin verran halkeamia. Päällimmäinen valkoinen 

kalkkimaalikerros kulunut paikoittain, paljastaen alemman 

maalauskerroksen. Katon maalauksessa on puutoskohtia, mutta vuoden 

2015 restauroinnin ansiosta katto on nyt hyvässä kunnossa ja stabiili. 

 

 

Lattia on maalaamatonta lankkua. 

Restaurointihistoriaa: 

Juhlasali 10 (34) (1963 – 1964) 
 
1700-luvulla kattoa kannattamaan laitettu poikittain oleva hirsi poistettiin ja ullakon puolelle rakennetaan uusi 
tukirakennelma. Sen jälkeen on tehty kattomaalauksen puhdistus ja kiinnitys. Seinän yläosassa oleva friisi on ollut alun 

perin alaosastaan toisenlainen, vähäisiä jäännöksiä tästä löytyi nykyisen marmoroinnin alta. Uunia on madallettu sen 
verran, että kattomaalaukset ja friisi sen kohdalla on saatu esiin. Seinistä ja uunista on pesty maalattu marmorointi pois ja 

niihin on jätetty yksivärinen kalkkiväripinta. Uunin kaakkois- ja luoteissivuilta on otettu esiin 1700-luvun paneelimaalausta. 
Ikkunakomerossa olleet puiset lattiakorokkeet on poistettu. Jalkalista on tehty uusiksi. Huoneeseen 9 johtanut ovi 

muurattiin umpeen. Alkuperäiseen oviaukkoon on tehty alkuperäisen mallin mukaiset karmit. Lattia on lahosuojattu ja 
vahattu. Jalkalista on uusittu keskisalin listan kaltaiseksi. 
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6.3.2.1 Seinä 94 
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6.3.2.2 Seinä 95 
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6.3.2.3 Seinä 96 
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6.3.2.4 Seinä 97 
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Yleiskuva pirunkamarista. 

Pirunkamarin sinivalkoinen kakluuni. 

 

Toinen kamarin ovista on vihreä, tämä ovi johtaa isoon herrainkamariin. 
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6.3.3 Huone 11 (33): Pirunkamari 

 

 

 

 

  

Lattia on maalaamatonta lankkua. Seinät on päällystetty 

pellavakankaalle maalatulla sinisävyisellä tapetilla, jossa on 

puutarha- ja luontoaiheisia kuvia, sekä kullankeltaisia 

koristekuvioita. Pilasterissa on kuva pirua muistuttavasta 

satyyrista, jonka mukaan huone on palvelusväen suussa 

saanut nimensä. Huoneen katto on hirsipalkkikatto, joka on 

maalattu valkoiseksi ja koristeltu punasävyisillä 

kasviaiheisilla koristekuvioilla. Hirsien kulmat on korostettu 

punertavalla maalilla. Katossa on havaittavissa kuluneita 

koristekuvioita. Huoneessa on valkosininen kaakeliuuni. 

Vauriot: 

 

Lattiassa havaittavissa jonkin verran kulumaa ja 

tikkuuntumista. Tapetit ovat suhteellisen stabiilissa 

kunnossa. Seinien alalaidoissa on tapetissa havaittavissa 

kulunutta maalipintaa, joka paljastaa hapertuneen kankaan 

altansa.  Herrainkamarin puoleisen ikkunan ympäristössä on 

jonkin verran vanhoja vesivaurioita, retusointeja ja 

paikkauksia. Seinien kulmia, eli tapettien taitoskohtia tai 

saumoja on vahvistettu paperisin vahvikkein. Katon 

maalipinta on kulunut. 

 

Lattia on maalaamatonta lankkua. 

Restaurointihistoriaa: 

Pirunkamari 11 (33) (1963) 
 
Katon halkeileva pinta on korjattu listoittamalla, maalaamalla, naulaamalla ja kiilaamalla. Katosta on poistettu 

päällemaalattu liituväri ja alta on saatu esiin 1600-luvun koristemaalauksia. Tapettien ja katon reunaan on laitettu uusi 

listoitus, joka maalattiin tapettien väriin sulautuvaksi siniharmaaksi. Parrujen veistetyt kulmat sekä seinien väleissä 

kiertävä reunanauha on maalattu punaruskeaksi.  Tapetit on puhdistettu irrallisesta pölystä ja repeämät on korjattu. 

Pingotusta on lisätty ja värilohkeamat, sekä vuotaneen katon aiheuttamat vesivalumat on korjattu ikkunanpuoleisista 

tapeteista pastelliväreillä. Kaakeliuunin irralliset osat ja saumat on korjattu sekä pinta ja rautapeltiluukut on puhdistettu 
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6.3.3.1 Seinä 98 
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6.3.3.2 Seinä 99 
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6.3.3.3 Seinä 100 
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6.3.3.4 Seinä 101 
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6.3.3.5 Katto 
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Lähikuva Pirunkamarin seinän 99 vesivaurioiden 

aiemmista retusoinneista ja paikkapaloista. 
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6.3.4 Huone 12 (32): Iso herrainkamari 

 

 

 

  

Lattia on maalaamatonta lankkua. Seinät ovat rapatut ja 

valkoiseksi maalatut. Seinien alalaidassa punaruskea 

paneelimaalaus ja ylälaidassa koristemaalaus. Juhlasalia vasten 

olevalle seinälle on maalattu valeovi. Katto on punasävyinen 

hirsipalkkikatto, joka on koristemaalattu eläinaiheilla. Huoneessa 

on valkosininen kaakeliuuni. Seinillä näkyy vanhojen 

koristemaalausten esiinottokohtia. 

Vauriot: 

Lattiassa on havaittavissa vähäistä kulumaa ja tikkuuntumista. 

Seinäpinnoissa on jonkin verran halkeilua. Katossa paljon 

kulumaa, mikä saattaa olla peräisin 60-luvun restauroinnista, 

jolloin koristemaalauksen päällä ollut päällemaalaus poistettiin.  

 

Lattia on maalaamatonta lankkua. 

Restaurointihistoriaa: 

Iso herrainkamari 12 (32) (1963) 

 
Kattomaalaus oli vuonna 1862 kauttaaltaan päällemaalattu. 
Päällemaalaus on poistettu suurimmalta osin. Eristyskerroksen 

puuttuessa kattoon on jäänyt jonkin verran päällemaalausta. 
Kattoon on jätetty kaistale päällemaalausta koskemattomana 

(alueella signeeraus). 
 
Seinillä olleet haalistuneet tapetit poistettiin ja säilöttiin rullalla 
ullakolle. Halliin johtavan oven paikka on siirretty takaisin seinän 
keskeltä takaisin seinän kirkkosalin puoleiseen reunaan. Ovi 

halliin rekonstruoitiin III kerroksen 1600-luvun ovien mallin 

mukaan. Seinien laastipinta on korjattu ja maalattu ohuella 
kalkkivärillä valkoisen harmaaksi. 

Lattia on vahattu ja lahosuojattu. 
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6.3.4.1 Seinä 102 
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6.3.4.2 Seinä 103 
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6.3.4.3 Seinä 104 
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6.3.4.4 Seinä 105 
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6.3.4.5 Katto 
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Yleiskuva isosta makuukamarista. 

 

Makuukamarin katossänky. Kuva: Anna Huttunen. 
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6.3.5 Huone 13 (29): Iso makuukamari 

 

 

  

Huoneessa on maalaamattomat lankkulattiat. Seinät on rapattu ja 

kalkkimaalattu valkoiseksi. Seinän alemman kolmanneksen 

korkeudella kiertää listamaalaus. Huoneen kolmella seinällä 

(Ikkunaseinä, sekä molemmat pitkät seinät) on punasävyinen 

kangastapetti. Tapetti on alkuperäistä sängyn oikealla puolella, 

vastakkaiselta seinältä katsottuna. Muut tapetit ovat 60-luvulla 

tehtyjä jäljitelmiä. Huoneessa on valkosininen keraaminen takka. 

Katto on koristemaalattu hirsipalkkikatto.  

Vauriot: 

Katon koristemaalauspinnat ovat osittain hyvinkin kuluneet, mutta 

katto vaikuttaa kaiken kaikkiaan stabiililta. 

 

Lattia on maalaamatonta lankkua. 

Restaurointihistoriaa: 

Iso makuukamari 13 (29) (1963 - 1967) 
 
Seiniltä on poistettu paperitapetit. Huoneesta on alun perin johtanut 

ovi suoraan halliin, mutta tämä on muurattu umpeen. Oven pieli on 

otettu esille pienenä urana. Kuluneet kattomaalaukset on kiinnitetty 

takaisin kattoon. Alueita, joilta pohjaväri oli kulunut kokonaan pois, 

on retusoitu ohuella pohjavärillä. Ikkunan ja käytävän puoleisilla 

seinillä puuttuva koristekuvio on täydennetty. Seinien laastirikkoumat 

on korjattu ja maalattu ohuella vaalealla kalkkivärillä. Alaosan ja ovien 

ympärystän varjomaalattu listoitus on entistetty. Uunin kaakeleissa 

olevat rikkoumat ja saumat on korjattu ja lista puhdistettu. Lattia on 

lahosuojattu ja vahattu. Ikkunat on maalattu sisäpuolelta. 

Alkuperäiset restauroidut pellavakangastapetit on kiinnitetty 

kiilakehyksin käytävän puoleiselle seinälle ikkunan puoleiseen päähän. 

Muille seinille on valmistettu uudet tapetit mallin mukaan. 

Uuniseinälle tapetteja ei tehty. 
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6.3.5.1 Seinä 114 
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6.3.5.2 Seinä 115 
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6.3.5.3 Seinä 116 
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6.3.5.4 Seinä 117 
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6.3.5.5 Katto  
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Pieni sininen makuukamari. Kamarin ovissa on osittain jäljellä kukka- ja hedelmäaiheiset koristemaalaukset. Kuviot ovat muuten identtiset, mutta ne on 

aseteltu oviin eri asentoihin. Kuvat: Anna Huttunen. 
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6.3.6 Huone 14 (30): Pieni sininen makuukamari 

 

 

  

Lattia on maalaamatonta lankkua. Seinät on tapetoitu 

paperisella vaaleasävyisellä tapetilla, jossa on 

ruusuaiheinen koristekuviointi. Katto on valkoiseksi 

maalattu hirsipalkkikatto.  

Vauriot:  

Lattiassa hieman kulumaa ja tikkuuntumista. 

Paperitapeteissa on havaittavissa jonkin verran repeämiä ja 

hapertumista. Tapettien vaurioituminen keskittyy lähinnä 

ovien ympäristöön. 

Lattia on maalaamatonta lankkua. Restaurointihistoriaa: 

Pieni sininen makuukamari 14 (30) (1963)  
 
Katossa olleet halkeamat on korjattu. Uuni ja ovet on puhdistettu, sekä uunin rikkoutuneet osat 

on korjattu. 
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6.3.6.1 Seinä 110 
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6.3.6.2 Seinä 111 
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6.3.6.3 Seinä 112 

 

  



SENAATTI-KIINTEISTÖT 2018                 LOUHISAARI – PÄÄRAKENNUKSEN INTERIÖÖRIEN VAURIOKARTOITUS 

 

272 
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6.3.6.4 Seinä 113 
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6.3.6.5 Katto 
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6.3.7 Huone 15 (31): Välikkö  

 

 

 

  

Lattia on maalaamatonta lankkua. Seinät on rapattu ja 

kalkkimaalattu vaaleanpunaisella sävyllä. Seinissä on 

vaaleansininen kalkkimaalattu paneelimaalaus. Katto on 

hirsipalkkikatto, joka on maalattu valkoiseksi ja hirsien 

kulmia on korostettu vaaleansinisellä maalilla.  

Vauriot: 

Ovenpielissä on likaa ja kulumaa museovieraiden nojailun 

ja siivouskomeron käytön seurauksena.  

 

Restaurointihistoriaa: 

 

Välikkö 15 (31) (1963)  
 
1700-luvun vaaleanpunainen seinien väri, sekä alaosan 
siniharmaa paneeli ruskeaviivaisella maalatulla listalla 
on otettu uudempien kerrosten alta esiin. Vuotaneen 
katon lahottamat hirret on vahvistettu ja lämpöeristeet 
on uusittu vuorivillalla.  
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6.3.7.1 Seinä 106 
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6.3.7.2 Seinä 107 
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6.3.7.3 Seinä 108 
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6.3.7.4 Seinä 109 
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6.3.7.5 Katto 
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6.4 PORTAIKOT 
 

Vauriokartoitus sisältää kartanolinnan portaista kahdet: pääportaikon ja 

palvelusväenportaikon. Pääportaikko kulkee I kerroksesta III kerrokseen.  Kerrosten 

I ja II, sekä II ja III välissä on porrastasanteet.  Palvelusväen portaat on 

kierreportaikko, joka kulkee kerroksesta I kerrokseen III saakka.  Näiden portaiden 

lisäksi kartanolinnassa on portaat, jotka kulkevat kerroksesta III ullakolle ja 

kerroksesta I kellariin: nämä portaat eivät kuitenkaan sisälly tähän kartoitukseen.   

 

 

 

 

 

  

Pääportaikossa on kalkkikivilattia. 
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6.4.1 Pääportaikko (8) 

 

Portaat ja porrastasanteiden lattiat on valmistettu kalkkikivestä. Seinät ja 

holvikatto on rapattu ja maalattu valkoiseksi kalkkimaalilla. II ja III kerrosten 

välisessä katossa on lintuaiheisia koristemaalauksia, sekä siniset katon muotoa 

korostavat nauhat ja keltaisenväriset koristeet, jotka on otettu esiin 60-luvun 

restauroinnin yhteydessä.  

Vauriot:  

Seinien alareunoissa maalin kulumaa ja paikoittain aikaisempi maalikerros 

näkyvissä. Museovieraiden liikkuminen portaikossa likaa ja kuluttaa selkeästi 

pintoja. 

 

  Restaurointihistoriaa: 

Portaikko 8 (18A,28A) (1964 – 1966) 
 
Portaikoin seinissä ollut marmorointiväri on pesty pois ja seinät on 
pohjustettu valkoisella kalkkivärillä. Portaikoin välimuurissa ollut valoaukko 
on avattu.  

 
Portaikon seinät valkaistiin kalkkivärillä. Holvissa otettiin esiin lintuaiheiset 
maalaukset ja niihin liittyvä, ruoteita ja kilpikaaria seuraava maalattu 
ornamentti. Portaikon välimuurissa oleva kaariaukko avattiin. Portaikon 
yläpäässä ollut huoneesta 28 c huoneeseen 36a johtanut nk. palvelijain ovi 
muurattiin umpeen. Ovi jäi näkyviin nissinä huoneen 36a puolella. 
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6.4.1.1 Portaat 39 
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6.4.1.2 Portaat 40 
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6.4.1.3 Portaat 41 
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6.4.1.4 Portaat 42 
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6.4.1.5 Portaat 43 
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6.4.1.6 Portaat 85 
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6.4.1.7 Portaat 86 
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6.4.1.8 Portaat 87 
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6.4.1.9 Portaat 88 

  



SENAATTI-KIINTEISTÖT 2018                 LOUHISAARI – PÄÄRAKENNUKSEN INTERIÖÖRIEN VAURIOKARTOITUS 

 

294 

6.4.1.10 Portaat 89 
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6.4.1.11 Katto: I kerros – (I – II) tasanne 
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6.4.1.12 Katto: tasanne I – II 
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6.4.1.13 Katto: nousu II – (II – III) tasanne 
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Veikko Kiljunen, 1964 
Portaikko 

”Käytävän seinät ja kattoholvi oli ennen työhön ryhtymistä maalattu siten, että katto oli valkoinen ja seinän alaosassa oli mustanharmain ja 

vihrein sävyin marmoroitu paneelikoristelu sekä yläosassa samoin pystyt vinokaiteen muotoiset marmorointipinnat vaalean okran sävyisellä 

pohjalla, ruskein, valkoisin ja harmain juontein. Seinän maalaukset oli tehty hyvin rapatulle kalkkilaastipohjalle 1800-luvun loppupuolella. 
 
Alta löytyi kuitenkin luja 1600-luvun puolivälin laastipinta, joka oli hakattu lukemattomille kuopille uuden laastin kiinnittymiseksi, samoin oli 
laastipintaa peittänyt kalkkivärikerros kaavittu huolellisesti pois niin, ettei 1650-luvun ja sen jälkeisestä koristelusta olut mainittavia 
jäännöksiä jäljellä. Lukuun ottamatta matalaa 1700-luvun lopulta peräisin olevaa mustanharmaata paneelimaalausta. 
 
Sen sijaan katto ei ollut joutunut näin perusteellisen käsittelyn alaiseksi. Siitä oli ennen päällemaalausta poistettu pyyhkimällä pöly- ja muu 

irrallinen aines, ja päällemaalauskin oli tehty heikosti sitovalla värillä niin, että sen alta löytyi varovasti pesten kaikkialta koristelua. Toisaalta 
alkuperäinen maalauskin oli helposti irtoava al secco-maalausta ja päällemaalaus imeytynyt siihen osittain täysin erottautumattomaksi. 
Niinpä restaurointityö tehtiin siten, että kattoa koristavat linnut korjausmaalattiin esille oton jälkeen vain vähäisissä määrin tai eräitä ei 
ollenkaan. Toistuvaa koristeaihetta, mikä kiertää ruoteen tapaisissa kulmissa restaurointiin runsaasti vanhan valkoisen päällemaalauksen 
päälle silloin, kun alkuperäisen maalauksen jäännökset kuulsivat kosteina läpi. Alkuperäsintä, hyvin vähän restauroitua koristelua on 
ensimmäisessä holvissa kolmannesta kerroksesta alaspäin. 
  

Koristeaihe rakentuu vaalean sinisen, mustan harmaalla värillä reunustetun ja sitä seuraavan siron kukka-aihekoristelun varaan. Siinä ovat 
väreinä keltainen, kellanpuoleinen ja sireeninpunainen, joka on muuttunut haaleaksi ruskeaksi. Vaikutelma nykyiselläänkin on erittäin hieno, 
vaikka se alun perin on ollut toisenlainen, raikkaampi. 
 
Lintuaiheet ovat seuraavassa järjestyksessä kolmannesta kerroksesta alaspäin: istuva haukka, lentävä töyhtöpäinen lintu, kyyhkynen, pöllö. 
Toinen alastulo: töyhtöpäinen lintu, riikinkukko, kurki.  
 

Seinät korjattiin siten, että hakatut kuopat täytettiin kalkkilaastilla, pinta hierrettiin ohuesti vanhalla kalkilla ja maalattiin valkoisella 

sävytetyllä kalkkivärillä. ” 
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6.4.1.14 Katto: tasanne II – III  
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6.4.1.15 Katto: nousu (II – III) tasanne – III kerros 
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6.4.2 Palvelusväen portaat 

 

Palvelusväenportaikon tasanteet on rakennettu punatiilestä ja portaat lankusta. 

Seinät on rapattu ja maalattu valkoiseksi kalkkimaalilla.  

Vauriot: 

Seinissä runsaasti likaa, tummaksi värjäytynyttä krakelyyriä ja halkeamia.  

 

  Palvelusväen portaissa askelmat ovat puuta, ja tasanteet tiiltä. 
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6.4.2.1 Portaat 76 
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Portaat 118  



LOUHISAARI – PÄÄRAKENNUKSEN INTERIÖÖRIEN VAURIOKARTOITUS                                    SENAATTI-KIINTEISTÖT 2018 

 
 

305 

7 YHTEENVETO 

 

Louhisaaren kartanolinnan aiemmista mittavista restaurointitöistä on kulunut jo yli 

50 vuotta. Suureen pinta-alaansa ja vuotuiseen museovieraiden määrään nähden 

linnan interiöörit ovat säilyneet varsin hyväkuntoisina 1960-luvun restaurointien 

jälkeen. Ensimmäisessä kerroksessa on tehty ehkä suurimmat restauroinnit sitten 

60-luvun. Tuolloin konservaattori Raimo Alakärppä on toteuttanut kosteus- ja 

suolavaurioista kärsineiden rapautuneiden laastipintojen paikkausta ja 

restaurointimaalausta. Nyt vuoteen 2018 tultua muutama ylempien kerrosten 

huone on kuitenkin jo suurempien konservointitoimenpiteiden tarpeessa. 

Mahdollisimman pian olisi syytä paneutua erityisesti kreivin kirjaston seinäpintojen 

tilanteeseen. Kirjaston seinäpinnat ovat erittäin voimakkaasti krakeloituneet ja 

suurilta osin pintakäsittely näyttää jo irronneen useasta kohtaa pohjastaan. 

Ennen seinäpintojen mahdollista kiinnitystä tai muita vaihtoehtoisia toimenpiteitä 

olisi kuitenkin tutkittava ja varmistettava mitä maaleja ja muita aineita kirjaston 

seinissä on 1960-luvun restauroinnin yhteydessä käytetty ja pohdittava löytyisikö 

niistä viitettä tai syytä maalin mittavalle irtoamiselle. 60-luvulta jääneessä 

restaurointiselostuksessa ei mainita kirjaston maalaustyössä käytettyä 

maalityyppiä, sanotaan ainoastaan seinät maalatun aiempaa punaista sävyä 

mukaillen. On myös kenties epäselvää, mistä saakka vaurioita on esiintynyt. 

Louhisaaren pitkäaikainen museonhoitaja ja opas Camilla Adolfsson sähköpostitse 

kysyttäessä arveli vaurioiden syntyneen hitaasti pitkällä aikavälillä, muttei osannut 

sanoa milloin olisi esimerkiksi havainnut kirjaston vauriot ensimmäistä kertaa. 

Aktiivista maalin irtoamista - jonka näkee konkreettisesti esimerkiksi lattialle ja 

huonekalujen päälle kertyvästä maalihipusta - on havaittavissa 2. kerroksen hallin 

(huone 25) ja kreivin eteisen (huone 24) katoissa. Kummassakin on selkeästi jo 

osittain pohjastaan irti roikkuvaa pintakäsittelyainesta. Myös 2. kerroksen 

förmaakin (huone 21) kattopinnassa erityisesti koristemaalattujen boordien 

alueella on paljon halkeamista ulospäin palkeenkielinä irvistävää maalipintaa, joka 

olisi maalinkiinnitystä vailla. Jo 1960-luvulla tehtyjä korjauksia on nähtävissä juuri 

näillä samoilla kattoalueilla, joita olisi nyt syytä kiinnittää. Tuolloin selostuksen 

mukaan näitä rikkoumia on ollut vain vähäiset määrät. 

Laastipintojen murenemat ja halkeamat olisi myös syytä paikata ja pysäyttää tämän 

hetkisille sijoilleen, ennen kuin ne alkavat laajentua. Vauriokartoituskuvissa ne 

oranssilla merkityt halkeamat, jotka on vahvistettu punaisella värillä, ovat tällä 

hetkellä kaikkein kriittisimmän korjauksen tarpeessa. Nämä halkeamat ovat 

vähintään suuri esteettinen haitta, mutta osan kohdalla myös uhka pinnan 

stabiiliudelle. 

Maalityyppien tutkimuksen lisäksi voisi olla mielenkiintoista suorittaa ainakin 

joissain tiloissa UV-kuvaus. Tällainen toteutettiin myös 3. kerroksen juhlasalin 

kattomaalausten dokumentoinnin yhteydessä vuonna 2015. UV-kuvaaminen 

saattaisi tuoda lisähyötyä ja -tietoa ainakin esimerkiksi ison herrainkamarin katon 

koristemaalauksista. UV-kuvaus saattaisi mahdollisesti tarjota juurikin kirjavien 

koristemaalaus- ja kattopintojen dokumentointeihin täsmentävää tietoa 

esimerkiksi aiemmista retusoinneista. 3. kerroksen ylähalli ennen restaurointitöitä. Kuvaaja: P.O. Welin, 1963. 

Museovirasto – Musketti. Rakennushistorian kuvakokoelma. 
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Teksteistä on korjattu hieman kieliasua ja huoneiden nimet on muutettu raportin 

mukaisiksi lukemisen helpottamiseksi. 
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Louhisaari, Askainen Restaurointityö 1962-1966 

 

Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsas toimikunta lahjoitti Louhisaaren 

kartanon muinaistieteelliselle toimikunnalle 1.7.1961. 

Muinaistieteellisen toimikunnassa tutkimuksesta ja restauroinnin suunnittelusta 

vastasivat osastonjohtaja Riitta Pylkkänen, intendentti Antero Sinisalo, arkkitehti 

Heikki Havas, arkkitehti Maija Kairamo, amanuenssi Elias Härö, rakennusmestari 

P. Laine ja konservaattori Veikko Kiljunen. 

Turun ja Porin läänin rakennustoimistossa lääninarkkitehti Olof Holmberg ja 

rakennusmestari A. Mamia. 

Lämmityssuunnitelmasta vastasi insinööri Rosberg, sähkösuunnitelmasta 

insinööritoimisto Matti Leppä. 

Puutarhan kunnostussuunnitelman laati puutarha-arkkitehti J. Jännes. 

 

15.7.1961 

Muinaistieteellisen toimikunnan kirje Turun ja Porin läänin rakennustoimistolle 

toimikunnan haltuun tulleen Louhisaaren kartanon kunnostamisesta ja vahtimestarin 

asunnon rakentamisesta. 

15.7.1961 

Muinaistieteellisen toimikunnan kirje Mynämäen tiemestarille Louhisaaren tien 

tierumpujen korjaamisesta. 

24.7.1961 

Turun ja Porin läänin rakennustoimiston kirje muinaistieteelliselle toimikunnalle. Arvio 

vahtimestarin asunnon kunnostamisesta.  

22.9.1962 

Muinaistieteellisen toimikunnan laatima Louhisaaren kartanolinnan korjausohjelma. 

Ohjelmaan liittyy huonekohtainen arvio tehtävistä restaurointitöistä. 

18.10.1962 

Turun ja Porin läänin rakennustoimiston kirje muinaistieteelliselle toimikunnalle koskien 

toimikunnan arkkitehdin Maija Kairamon suunnitelmaa vahtimestarin asunnoksi. 

8.8.1961 

Muinaistieteellisen toimikunnan historiallisen osaston kirje Turun läänin 

rakennustoimistolle vahtimestarin asunnon suunnittelusta ja rakentamisesta.  

Urakoitsijana Rakennustoimisto Kaarila & Wallenius 

Läänin rakennustoimistoa edustivat lääninarkkitehti Olof Holmberg ja rakennusmestari A. 

Mamia. 

22.2.1962 

Vahtimestarin asunnon rakennustöiden lopputarkastus. Antero Sinisalo ja Erkki Tohka. 

Helmikuu 1962 

Muinaistieteellisen toimikunnan kirje rakennushallitukselle kartanolinnan 

korjausmäärärahojen saamiseksi vuodelle 1962. 

24.2.1962 

Turun ja Porin läänin rakennustoimiston kustannusarvio vesikaton ja ikkunoiden 

korjaamisesta. Dipl. insinööri Pertti Tuominen. 

28.2.1962 

Rakennushallituksen kirje Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle Louhisaaren katon 

ja ikkunoiden korjaamisessa tarvittavan määrärahan käytöstä. 

25.5.1962 

Turun ja Porin läänin rakennustoimiston työselitys päärakennuksen kattamisesta. 

29.10.1962  

Kartanon päärakennuksen kattamistöiden loppukatselmuspöytäkirja. Olof Holmberg. 
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27.8.1963 

Turun ja Porin läänin rakennustoimiston kirje muinaistieteelliselle toimikunnalle. Pyyntö 

esitykseksi vuoden 1964 korjaustöiksi. 

29.10.1963 

Vesikattotöiden takuukatselmus. Urakoitsija John Lindberg, Lohjan vesistön Metsä Oy. 

31.10.1963 

Muistio 1963 aikana tehdyistä restaurointitöistä.  

Työt aloitettiin pirun kamarista. Konservaattori Lyytikäinen ja hrat Kolkkala ja Ruohonen. 

 

LOUHISAARI 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Muinaistieteellisen toimikunnan laatima Louhisaaren kartanolinnan korjausohjelma. 

Tehdyn ohjelman mukaisesti pyritään päärakennus kunnostamaan ja palauttamaan 

historialliseen asuunsa. Ulkoarkkitehtuurissa on tavoitteena 1600-luvun muoto. 

Sisätiloissa sen sijaan joudutaan eri huoneita ja huoneryhmiä entistämään eri aikakausia 

edustaviin asuihin myöhemmin tapahtuneiden muutosten vuoksi. Päärakennukseen ei 

tule keskuslämmitystä eikä sähkövalaistusta. Huonetiloja käytetään yksinomaan 

museohuoneina ja nähtävyyksinä. 

Läntisestä sivurakennuksesta on 1962 kunnostettu osa vahtimestarin asunnoksi ka jäljellä 

olevaa osaa (vanhat keittiötilat) voidaan esim. käyttää kahvilana. 

Itäinen sivurakennus kunnostetaan osittain museon toimisto- ja työtiloiksi ja lisäksi 

voitaisiin sen neljästä huoneesta kahta käyttää majoitustarkoituksiin.  

Rantapaviljonki korjataan ja palautetaan alkuperäiseen asuunsa ja hoidetaan 

nähtävyytenä.  

Seuraavassa ohjelmassa esitettyjen korjausluonteisten töiden lisäksi joudutaan 

suorittamaan seinä- ja kattomaalausten konservointia ja muuta kiinteään sisustukseen 

ja arkkitehtonisiin yksityiskohtiin liittyvää restaurointia, jonka suorittavat 

muinaistieteellisen toimikunnan taide- ja rakennuskonservaattorit.  
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LINNATUPA 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 
22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 2 kpl 
Holvin ja seinien rappauskorjauksia ja maalaus 
Kivi- ja tiililattia 
Oven korjaus ja maalaus 1 kpl 
 

3.8.1965 

Pyritään säilyttämään nykyinen kalkkikivilattia niin paljon kuin mahdollista paikkaamalla. 

Täysin murentuneet laatat vaihdetaan uusiin. Insinööri Malmbergin ehdottamaa seinien 

kastelua niiden suolapitoisuuden vähentämiseksi ei toteuteta. 

 

23.3.1966 

Holvien ja seinien rappauskorjaus ja maalaus. Ikkunoiden maalaus sisäpuolelta. Uunin 

restaurointi. Vanha kalkkilattia päätetty korjata ja säilyttää. Uudet ovet tilattu. Ovien 

maalaus. 

Holvien ja seinien rappauskorjaus päätettiin lykätä niin pitkään kuin mahdollista seinässä 

olevan suolan haihtumiseksi. Päätettiin ennallistaa uuni alkuperäiseen asuunsa 

purkamalla tulipesän sisäosaan myöhemmin tehty lisäys.  

Huoneiden 9 ja 10 vioittuneiden seinien alaosien korjaamiseen päätettiin ryhtyä käyttäen 

hyväksi insinööri Malmbergin tekemää suunnitelmaa. 

 

3.8.1966 

Lattia päätettiin konservoida ja paikata jättämällä vanhat kalkkikivilaatat mahdollisuuksien 

mukaan paikoilleen. I kerroksen uusittuihin oviin ei toistaiseksi aseteta lukkoja. Tutkitaan 

mahdollisuutta käyttää Kansallismuseon varastossa olevia vanhoja lukkoja. 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

15.6.1964 

Hakattiin lattian sementtilaastipintaa pois ja todettiin, että sen alla oli vanha 

kalkkikivilattia. Vanhat laatat olivat lohkeilleita mutta ilmeistesti alkuperäisillä paikoillaan. 

 

19.12.1964 

Sementtipinta huoneen lattiasta hakattiin pois. Sen alta paljastui pahasti rikkoutunut 

kalkkikivipermanto. Uunia tutkittiin ja todettiin, että se varsinaista pesämuurausta lukuun 

ottamatta oli peräisin rakennusvaiheesta 1600-luvulta. 

 

1966 

Seinien alaosasta purettiin tiilipintaa ½ kiven syvyydeltä ja muurattiin uudelleen jättämällä 

seinään ilmarako ja ilmakanavat. Seinä ja holvi rapattiin. uuni palautettiin alkuperäiseen 

asuunsa poistamalla sekundäärinen muuraus tulipesästä. Huoneeseen 17 vievään oveen 

tehtiin uusi ovilevy saranoineen. 

 

1966-1967 

Veikko Kiljunen: 

Ikkunaseinän alaosasta, ikkunan sivujen alaosista sekä molempien sivuseinien alaosasta, 

jotka olivat pahoin turmeltuneet jatkuvan liiallisen kosteuden ja pinnassa tapahtuneen 

suolamuodostuksen vaikutuksesta, poistettiin rapautunut rappauskerros ja tiiltä noin tiilen 

leveyden verran. Allekirjoittaneen esittämän ehdotuksen mukaan teki ins. M. Malmberg 

suunnitelman, joka toteutettiin siten, että turmeltuneet kohdat korjattiin 

verhomuurauksella jättäen seinän väliin ilmarako, joka on lukuisin muoviputkisin ilma-

aukoin yhdistetty ylä- ja alareunoista kiertoilmaa varten. 

Korjattu kohta onkin pysynyt hyvänä, mutta koska kosteusvaurion rakennuksen 

perustuksissa olevaa syytä ei ole vieläkään tehokkaasti hoidettu, näyttää lievää 

rapautumista esiintyvän vanhassa rappauksessa korjauskohtien yläpuolella. 
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Lukuun ottamatta tässä huoneessa tehtyjä muita vähäisiä rappauskorjauksia, huone 

jätettiin pintavaikutelmansa puolesta täysin alkuperäiseen asuun. Sama koskee huoneen 

takkaa, josta poistettiin sisäpuolelta myöhempi tiilen paksuinen verhomuuraus ja jossa 

korjattiin arinan pahimmin turmeltuneet etusivun tiilet. 

Huoneen pahoin rapautunut kalkkikivilattia, joka on muurattu kalkkilaastilla 

hiekkatäytteen päälle, korjattiin alkuperäisen tekotavan mukaisesti asettamalla kaikki 

lohjenneet kivenpalat paikoilleen. Vain muutama täysin turmeltunut kivi jouduttiin 

korvaamaan toisella kivellä. Eräiden kivien rosoinen pinta on hilseillyt pois. 

  

 

OPPAIDEN HUONE 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 2 kpl 

Holvin ja seinien maalaus 

Korkkimaton poisto 

Kivi- ja tiililattia 

Umpeen muuratun ikkunan avaus 

Oven korjaus ja maalaus 1 kpl 

Uunin korjaus 

 

3.8.1965 

Tehdään lankkupermanto 

Hovin ja seinien maalaus 

Ikkunan ja uuden oven maalaus sisäpuolelta 

Uunin maalaaminen 

lattian laattakuvioinnin hyväksyminen 

Käytöstä oppaiden huoneena aiheutuvat muut toimenpiteet (kalustus, valaisimet) 

 

 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

15.6.1964 

Todettiin, että aikaisemmin kosteana pysynyt seinä oli täysin kuiva ulkopuolella olleen 

kivipenkereen poistamisen ansiosta. 

 

18.12.1964 

Paperitapetit irroitettiin ja tapettien jäännökset liotettiin irti kalkkipinnasta. 

 

1966 

Aloitettiin holvin ja seinien rappauskorjaus. Ikkuna maalattiin. Koillisseinään tehtiin 

samanlainen ilmarako kuin huoneessa 9. Uusi ovi huoneeseen 11. Uudet lattialaatat. 

 

1966-1967 

Veikko Kiljunen: 

Tehtiin vastaavalla kohtaa samanlainen seinän rapautumisen poisto ja korjaus kuin 

huoneessa 9. Päätyseinässä oleva umpeen muurattu ikkunasyvennys, johon oli tehty 

laudasta komero, purettiin lautakomeron osalta ja korjattiin laastirikkoutumisen vuoksi. 
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KIERREPORTAAN ETEINEN 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 1 kpl 

Holvi ja seinät maalattava  

Korkkimaton poisto ja lattian korjaus 

Oviaukko avataan kierreportaaseen 

  

 

NAISTEN TUPA 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 2 kpl 

Väliseinän purkaminen 

Holvi ja seinät maalattava 

Korkkimaton poisto ja lattian korjaus 

Ovien korjaus ja maalaus 

Kahden uunin poisto 

 

29.9.1964 

Nykyinen takkauuni puretaan osittain takan vanhemman muodon selvittämiseksi. 

 

3.8.1965 

Tehdään lattia uusista kalkkikivilaatoista käyttämällä Ölands-Sandviks Brukin 

toimittamien mallien B:1 ja G:2 mukaisia kivilajeja. 

 

23.3.1966 

Holvin ja seinien rappauskorjaus ja maalaus. Seinänissin tutkiminen. Ikkunoiden, 

ovien ja muiden kiinteiden osien maalaus. Lattian laattakuvioinnin hyväksyminen. 

Oven sulkeminen huoneeseen 13. Huoneen käytöstä näyttelyhuoneena 

aiheutuvat kalustohankinnat. 

Lounais- ja koillisseinissä olevat seinäkomerot tutkitaan. Luoteisseinällä olleen 

uunin savuhormin aukko jätetään holvissa avoimeksi. Huoneeseen 13 johtava ovi 

muurataan kiinni. Oven paikalla mahdollisesti olleen nissin muoto selvitetään. 

 

3.8.1966 

Luoteisseinällä olleen uunin paikka peitetään rappaamalla. Savuhormi jätetään 

auki. 

 

  

VARASTOHUONE 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 1 kpl 

Holvi ja seinät maalattava 



SENAATTI-KIINTEISTÖT 2018                 LOUHISAARI – PÄÄRAKENNUKSEN INTERIÖÖRIEN VAURIOKARTOITUS 

 

314 

Korkkimaton poisto ja lattian korjaus 

 

 

Ovia uusittava 2 kpl 

Uuni poistettava 

 

3.8.1965 

Tehdään lankkupermanto 

23.3.1966 

Holvien ja seinien rappauskorjaus ja maalaus 

Ikkunan ja ovien maalaus 

Oven avaaminen huoneeseen 15 

Lattian laattakuvion hyväksyminen 

Huoneen käytöstä kahvilana aiheutuvat hankinnat 

 

Pidettiin mahdollisena huoneen itänurkassa (myös huoneen 14) olevan 

savuhormin jättämistä avoimeksi ja jotain muutakin sopivaa keinoa alkuperäisen 

uuninpaikan markkeeraamiseksi. Lopullinen päätös tehdään 

yksityiskohtaisemman tutkimuksen jälkeen. 

 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

19.12.1964 

Paperitapetit seinistä pestiin pois ja oviaukkojen pielilistat irroitettiin. itänurkassa 

ollut tiiliuuni purettiin. 

 

1965 

Tutkittiin huoneeseen 15 johtaneen oven paikka ja avattiin se osaksi huoneen 13 

puolelta. 

1966 

Holvin ja seinien rappauskorjaus ja kalkkisively. Huoneeseen 12 johtanut ovi 

muurattiin umpeen. Huoneeseen 15 johtava ovi palautettiin alkuperäiseen 

muotoonsa ja siihen tehtiin uusi karmi ja ovilevy saranoineen. kiinteät puuosat 

maalattiin. 

 

 

RUOKAKAMARI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 1 kpl 

Holvin ja seinien maalaus 

Korkkimaton poisto ja lattian korjaus 

Uuni poistettava 

Oven korjaus ja maalaus 

 

3.8.1966 

Huoneen 14 ovessa olevan mallin mukaisesti tehdään uudet vetimet oviin 

molemmin puolin. Koko kerroksen kiinteiden puuosien värityksen lähtökohdaksi 

päätettiin ottaa huoneen 14 ovessa fragmenttina näkyvissä oleva tummanruskea 

väri. 
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TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

1966 

Holvin ja seinien rappauskorjaus ja kalkkisively. Ikkunan puuosat maalattiin. 

Huoneeseen 15 johtava ovi konservoitiin. Uudet lattialaatat. 

 

  

KIVISALI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 2 kpl 

Lattian korjaus 

Seinien ja holvin maalaus 

Tiskipöydän poisto 

Korkkimaton poisto ja lattian korjaus 

 

3.8.1965 

Tehdään kokonaan uusi kalkkikivilattia ja huoneessa nyt olevat laatat käytetään 

vanhojen lattioiden korjauksiin. 

 

23.3.1966 

Holvin ja seinien rappauskorjaus ja maalaus 

Ikkunoiden maalaus 

Uuden uunin rekonstruointi 

Lattian laattakuvion hyväksyminen 

 

Päätettiin muurata kaakkoisseinälle uusi uuni, jonka malli otetaan huoneen 9 

uunista. Tutkitaan huoneeseen 16 johtavan oviaukon alkuperäinen muoto ja 

tehdään aukkoon uusi, alkuperäistä leveätä mallia oleva karmi. 

 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

15.6.1964 

purettiin luoteisosan lautalattia (laudat lounais-kaakkoissuunnassa, vasat 

kaakosta luoteeseen). Lattia oli tässä asussa uusi, mutta maatäytteen alla (10-20 

cm hiekkaa) oli jäänteet vanhemmasta kalkkikivilattian perustuksesta. 

Kalkkikivilaatat olivat ilmeisesti särkyneet täytemaan sekaan joutuneista paloista 

päätellen. Vanha laattalattia oli perustettu maatäytteen päälle ja sidottu ohuella 

(n. 5 cm) laastikerroksella. Laastityyppi suunnilleen samaa kuin 

seinämuurauksessa käytetty. 

 

19.12.1964 

Entisen keittiön uuni purettiin kokonaan pois. Holvikatosta hakattiin n. puolet 

puhtaaksi öljyväripinnasta. Koillisosassa olleesta lautalattiasta irrotettiin osa 

tutkimuksia varten. 

 

1965 

Holvin öljymaalipinta saatiin hakatuksi loppuun. 
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1966 

Huoneen holvin ja seinien myöhäiset rappaus- ja öljyvärikerrokset oli poistettu jo 

edellisen vuoden aikana. Vuoden aikana korjattiin rappaus ja siveltiin holvi ja 

seinät kalkkivärillä. Puretun hellauunin paikalle muurattiin uusi takka huoneessa 9 

olevan alkuperäisen uunin mukaisesti. Lukuun ottamatta huoneeseen 14 johtavaa 

vanhaa ovea tehtiin kaikkiin oviin uudet levyt saranoineen. Kaikki kiinteät puuosat 

maalattiin. Lattiaan asennettiin uudet laattakivet. 

 

1966-1967 

Tässä kerroksessa (I krs) tehtynä yhtenäisenä työnä on myös mainittava kaikkien 

uusien ovien ja entisten ikkunan penkkien ja karmien maalaaminen laseerausvärin 

tapaan tummanruskeaksi. Tämä tehtiin huoneen 14 ja 15 välisen alkuperäisen 

oven ja karmin tumman sävyn mukaisesti. 

  

KEITTIÖKAMARI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 3 kpl 

Lattian uusiminen 

Seinien ja holvin rappauskorjauksia ja maalaus 

Oven poisto 

Uunin poisto 

Uusia ovia 1 kpl 

Väliseinän purkaminen 

 

3.8.1965 

Tehdään kalkkikivilattia aikaisemman päätöksen mukaisesti. Huoneessa oleva 

uuni jätetään paikoilleen. 

 

23.3.1966 

Holvin ja seinien rappauskorjaus ja maalaus. Rakennefragmentin jättäminen 

uusi ulko-ovi 

Ikkunoiden ja ovien maalaus 

uunin purkaminen tai jättäminen 

Lattian laattakuvioinnin hyväksyminen 

Kalusteiden hankkiminen 

 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

17.3.1964 

Huoneessa ollut lounais-koillissuuntainen tiilinen väliseinä purettu. Seinän 

paksuus oli n. 30 cm (yhden kiven pituus + laasti). Muurauksessa käytetyt tiilet 

olivat tyyppiä 27-30 x 13 - 14 x 6 - 6,6 cm. Laasti suhteellisen hienorakeista 

kalkkilaastia, melkein valkoista, sulamattomia kalkkirakeita. Tartunnat seiniin 

samoin kuin huoneessa 16. Kattoholvi säilynyt ehjänä. 

 

15.6.1964 

Purettiin luoteisosan uusi tiililattia. Sen alla oli maatäyte (hiekkaa), joka tuntui 

jatkuvan luonnonmaahan (kallio) saakka. Ulos (luoteeseen) vievän oven edessä 

tehtiin koeoja oven alkuperän toteamiseksi. Oven alla oleva tiilimuuri jatkui 

yhtenäisenä ja liittyi saumattomasti seinään. Kynnystä ja aukon pieliä ei hakattu. 
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19.12.1964 

Huoneessa ollut lounais-koillissuuntainen väliseinä purettiin. Kaakkoisosassa ollut 

lautalattia purettiin ja sen alta saatiin esiin vanhempi (ilmeisesti 1700-luvun) 

puupermanto. Luoteisosan 1900-luvulla tehty tiililattia purettiin ja sen alta tuli 

esiin maatäyte. Luoteisseinässä tutkittiin ulos vievää ovea ja todettiin, että se oli 

tehty aikaisemman ikkuna-aukon paikalle. Lounaisseinässä hakattiin 

rappauspintaa alkuperäisen uunin paikan määräämiseksi. 

 

1966 

Tehtiin holvin ja seinien rappauskorjaus ja kalkkisively. Eteläkulmassa ollut 1800-

luvun uuni purettiin. 1792 puretun leivinuunin paikka jätettiin seinäpinnassa 

fragmentaarisesti näkyviin. Ikkunakomeroiden lahonneet laatikot poistettiin. Ulos 

vievän oven uudet ovilevyt tehtiin. Kiinteät puuosat maalattiin. 

 

 

ETEISHALLI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 2 kpl 

Seinien ja holvien maalaus 

Oven umpeen muuraus 1 kpl 

Tuulikaapin poisto 

Uusia ovia 9 kpl 

Ulko-oven korjaus 

 

29.9.1964 

Liesiuuni puretaan ja samalla tutkitaan mahdolliset jäänteet huoneen vanhoista 

takoista. 

 

3.8.1965 

Tuulikaappi puretaan samalla, kun ulko-ovi uusitaan. I kerroksen alkuperäiset, 

1600-luvun tyyppiä olevat ovet päätettiin jättää paikoilleen. Sikäli kun uusia ovia 

joudutaan tekemään, tehdään ne vanhan mallin mukaan, jolloin myös saranat 

yhtenäisyyden vuoksi tehdään vanhojen mallien mukaisesti. 

Päärakennuksen pääsisäänkäyntiin päätettiin tehdä uusi ulko-ovi. Ovesta tehdään 

yksilevyinen ja mallina käytetään Askaisten kirkon länsipäädyssä olevaa vanhaa 

rombipaneeliovea. Oven saranat, lukko ja muut takeet pyritään saamaan 

Kansallismuseon varastossa olevista esineistä. Samalla päätettiin korjata 

pääsisäänkäynnin portaat vanhoja kiviä käyttäen. Ylin askelma nostetaan 

kynnyskiven tasalle. Samalla korjataan myös sivurakennusten portaat. 

 

23.3.1966 

Holvin ja seinien rappuskorjaus ja maalaus. Ovien ja ikkunoiden maalaus. Uusi 

ulko-ovi. 

 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

19.12.1964 

Purettiin huoneen luoteisseinällä ollut takkauuni. Sen takaa paljastui ehjä 1800-

luvun seinäpinta ja näytti siltä, että tässä huoneessa ei ennen purettua uunia ole 
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ollut lainkaan tulisijaa. hakattiin luoteisseinästä rappaus pois ovenpaikkojen 

tutkimiseksi. Todettiin, että seinän keskellä oleva oviaukko on alkuperäinen. 

 

1966 

Holvin ja seinien rappauskorjaus ja kalkkisively. Kiinteät puuosat maalattiin 

tummanruskeiksi. kellariin vievän oven sisemmät levyt ja karmi irroitettin ja nissi 

palautettiin alkuperäiseen asuunsa. kellarin vanhat, ulommat, pahasti lahonneet 

ovilevyt irroitettiin. Rombipaneelinen pääovi asetettiin paikoilleen 1967 aikana. 

 

1966-67 

Veikko Kiljunen 

Eteishallin huoneeseen 12 johtava alkuperäinen oviaukko rekonstruoitiin ja 

samalla muurattiin ja rapattiin mainittu seinän osa myöhemmin muutetuilta 

osilta. Ulko-oven tuulikaappi ovilevyineen poistettiin, rikkoumat korjattiin 

kalkkilaastilla ja esille saatu hiekkakiviportaalin sisäreuna puhdistettiin 

päällemaalauksesta. Uusi vanhantyylinen pääovi, jonka tammipuusta valmisti 

lääninrakennuskonttorin puusepän verstas, väritettiin kemikalioilla 

allekirjoittaneen ohjeiden mukaan tummahkoksi sekä suojattiin 

pellavaöljyvernissalla.  

Kellariin johtava oviaukko korjattiin ja siihen uusittiin ovet. Holvivaipoista 

poistettiin myöhemmät hilseilevät päällekkäin sivellyt kalkkivärikerrokset ja tämä 

sama tehtiin I kerroksen kaikille holveille, minkä vuoksi tätä ei enää mainita 

jäljempänä selostettavien huoneiden muiden töiden yhteydessä. Sen lisäksi nämä 

holvit korjattiin kalkkilaastilla ja maalattiin pariin kertaan ohuella valkoisella 

kalkkimaalilla. 

 

 

 

 

 

PORTAIKKO (I-II) 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 3 kpl 

Katon ja seinien maalaus 

Välioven poisto 

Portaiden saumaus 

Tiililattian korjaus 

Rautaoven korjaus 

 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

19.12.1964 

Portaikon seinistä pestiin myöhäinen marmorointiväri pois ja seinät pohjustettiin 

valkoisella kalkkivärillä. Portaikon välimuurissa ollut valoaukko avattiin. 
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RUOKASALI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 2 kpl 

Korkkimaton poisto ja puulattian korjaus ja puhdistus 

Katon ja seinien maalaus 

Oven korjaus ja maalaus 

Kaakeliuunin poisto 

 

29.10.1964 

Käsittelyehdotus: 

A. Rokokooasu: 

Seinät: rintapaneelit ja sopivasti sävytetty seinäpinta tai tapetti 

Katto: palkkikatto esiin 

Ovet ja puuosat: vanha väri esiin 

 

B.  

Seinät: rintapaneeli pois, keltainen, paneelin alla oleva väritys ylä- ja 

alanauhoineen 

Katto: rappauskatto jää 

Ovet ja puuosat: seinävaiheen mukainen 

 

Tutkimustyö: lounaisseinän ovimuutos tutkittava, paneelin alkuperäisyys 

selvitettävä, koillisseinän mahdollinen komero tutkittava 

 

 

3.8.1965 

Maalataan paneelit ja muut puuosat siniharmaalla värillä 1700-luvun värin ollessa 

lähtökohtana. Ikkunakomeroihin laitetaan takaisin paneeleihin kuuluvat laatikot. 

 

23.3.1966 

Katon konservointi. Rintapaneelin ja ikkunapaneelien maalaaminen 

(vaaleanvihreä). vanhan lattian paikkaaminen tai uusi lattia. Seinät päätettiin 

maalata kalkkivärillä valkoisiksi. Rintapaneelit maalataan tuhkanharmaiksi. 

Ikkuna-paneelit jätetään toistaiseksi vihreiksi ja niitten lopullinen väri määrätään 

sen jälkeen, kun rintapaneeli on maalattu. Huoneeseen 20 johtavan oven pielilista 

jätetään alkuperäisen siniseen väriinsä. Lattian kapeilla laudoilla paikattu osa 

uusitaan ja lattia höylätään käsin ja jätetään maalaamatta. Nykyinen uuni jätetään 

paikalleen toistaiseksi, kunnes saadaan hankituksi huoneen asua paremmin 

vastaava uuni.  

 

3.8.1966 

Maalataan rinta- ja ikkunapaneelit tummanharmaiksi. Lattia paikataan, höylätään 

ja jätetään maalaamatta. 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

1965 

Veikko Kiljunen 

Nykyistä rapattua sisäkattoa purettaessa saatiin sen alta esille 1600-luvun 

hirsipalkki- ja lautakatto, erittäin hyvin säilyneenä. Se on maalattu valkoiseksi ja 

hirsien reunaprofiilia kiertää sininen nauha. Samanlaisena on tutkimuksessa 

todettu katon olevan myös eteishallissa ja keskisalissa. katon kunnostaminen 
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suoritettaan puhdistamalla se liasta ja korjaamalla naulauksen aiheuttamat 

rikkoumat. Mainittakoon vielä, että nykyisen uunin yläpuolelta tuli vanha katto 

maalaamattomana esille yhden palkin väliseltä osalta. Tässä on ollut 1600-luvun 

uunin savuhormin muuraus.  

Seinät eivät paljastaneet tutkimuksissa minkäänlaisia jäännöksiä varhaisemmasta 

maalauskoristelusta. Alkuperäinen laastipinta on pahoin vahingoittunut 

myöhempien rappaus- ja öljyvärikäsittelyjen tuloksena. Nämä kerrokset poistettiin 

ja rappauspinta hierrettiin alkuperäiseen luonteeseensa sekä maalattiin ohuella 

kalkkivärillä valkoisenharmaaksi. Mielenkiintoinen seinärakenteen muutos on 

tapahtunut huonetta 20 vasten olevassa väliseinässä, missä esiintyy laaja 

tukiholvaus rikotun aukon kannattajana. Seinän alaosassa kiertävä puupaneeli on 

koottu kahdentyyppisistä peileistä. Niissä oli työhön ryhdyttäessä 

tammijäljitelmämaalauksia, minkä alta löytyi useita päällemaalauksia. Yleisesti 

osoittautui vanhimmiksi värityksiksi mustanharmaa maalaus, paitsi 

ikkunasyvennyksessä, missä alkuperäinen väri on ollut vihreänharmaa yleisväri ja 

mihin profiili on maalattu tummalla vihreällä. Värityksen korjaus tehtiin näiden 

mukaan mutta sen viimeistely jäi kesken. 

Ovet ovat myöskin mustanharmaan väriset mutta huoneeseen 20 johtavan oven 

vuorilaudat ovat siniharmaat. 

Lattia on pahoin vahingoittunut höyläysten ja paikkausten takia. Noin 1/5 

lattiasta on uusittu kapealla 4 " laudalla. Lattia on alun perin ollut todennäköisesti 

maalaamaton mutta 1700-luvulla siihen on vedetty mustanharmaa väri kuten 

paneeleihinkin. Lattian käsittelemiseksi on kaksi mahdollisuutta: 1) Sen 

höylääminen ja paikkausten uusiminen sekä jättäminen puunväriseksi. 2) Sen 

korjaaminen maalausta varten ja maalaaminen mustanharmaaksi. 

 

1965 

Otettiin näkyviin huoneen alkuperäinen palkkikatto purkamalla 1700-luvun 

(mahdollisesti 1792) tehty kipsikatto. Katon valkoisen värin ja naulausjälkien 

konservointi jätettiin seuraavaan työkauteen. Seinistä poistettiin myöhemmät 

öljyvärikerrokset ja 1700-luvun rappauspinta otettiin esiin ja hierrettiin 

kalkkilaastilla uudestaan sekä maalattiin kalkkivärillä valkoisenharmaaksi. Puinen 

rokokootyylinen rintapaneeli oli yhdistelemällä koottu vanhoista ja sijoitettu 

tällaisena tähän huoneeseen ilmeisesti 1900-luvun alussa. Näkyvissä olleen 

tammiootrauksen alta otettiin esille alkuperäiset värijäännökset, tummanharmaa 

muualla paitsi ikkunakomeroiden kohdalla, jossa alinna oli vihreänharmaa. 

Paneelien lopullinen maalaaminen jätettiin seuraavaan työkauteen. Lattiasta 

irroitettiin parkettiruudutettu korkkimatto. Alta paljastunut lankkupermanto oli 

huonossa kunnossa ja suurelta osalta kapealla laudalla paikattu. Vähäisistä 

värifragmenteista päätellen permanto on jo varsin varhaisessa vaiheessa ollut 

maalattu. Päätös lopullisesta käsittelystä lykättiin tuonnemmaksi. Ovista ja niiden 

pielilistoista otettiin alkuperäinen väripinta esiin.  

Huoneen lounaisseinää tutkittaessa todettiin. että seinään oli ilmeisesti 1760-

luvulla murrettu 2,60m leveä ja laesta 2,75 m korkea, matalalla segmenttikaarella 

holvattu aukko, jonka kautta huone 20 liittyi alkovina huoneeseen 19. Aukon 

umpeen muuraamisesta mainitaan 1792 töiden yhteydessä.  

Huoneen luoteisseinässä todettiin, että koillista, huoneeseen 27 johtavaa 

oviaukkoa on siirretty alkuperäiseltä paikaltaan nykyiselle paikalleen aivan seinän 

viereen. Aukon lounaispieltä oli siirretty 65 cm. 

 

1966 

Seinät maalattiin. Siveltiin valkoisiksi kalkkivärillä. Rintapaneeli maalattiin toiseen 

kertaan tumman vedenharmaaksi. Ikkunaseinän paneelit jätettiin vihreiksi. Lattian 

vanha kapeilla laudoilla tehty paikkaus uusittiin leveää lautaa käyttäen. lattia 

höylättiin. 

 

1966-67 

Veikko Kiljunen 

Katto käsiteltiin edellisen vuoden kertomuksessa esitetyllä tavalla. Lisäksi on 

mainittava lattian korjaustyö, joka tehtiin siten, että epäonnistuneet 

aikaisemmat lankkujen korjaukset uusittiin vanhoilla honkalaudoilla, joita 
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onnistuttiin hankkimaan. Höyläyksen jälkeen lattian pinta patinoitiin 

vanhahtavaksi ohuella vesivärillä ja suojattiin vahalla. 

 

 

ISOÄIDIN MAKUUKAMARI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 1 kpl 

Korkkimaton poisto, puulattian korjaus ja puhdistus 

Ovien korjaus ja maalaus 

Katon ja seinien maalaus 

Kaakeliuunin poisto 

 

29.9.1964 

Seinä ja holvi: nykyinen asu jää. Puulattia otetaan esiin korkkimaton alta. Sen väri 

tarkistetaan myöhemmin. Työn yhteydessä tutkitaan vanhemmat pintakäsittelyt, 

umpeen muuratun oven paikka, samoin mahdollinen umpeen muurattu ikkuna-

aukko. 

 

3.8.1965 

Maalataan seinät vihreiksi vanhemman näytteeksi esille otetun vihreän seinävärin 

mukaisesti. Ovet ja ikkunat maalataan valkoisiksi. Tutkitaan, kuuluvatko katossa 

olevat ruodekoristeet alkuperäiseen biedermeierasuun. 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

15.6.1964 

Tutkimus 

Seinät: paksu rappauskerros (laahes 2 cm). Pinnalla vihreä öljyväri. Draperiat 

kulmissa. Rappauksen alla valkoinen kalkkaus.  

Ovet: Huoneeseen 19 1700-luvun rokokoo-ovi (ovi, karmit, kehälaudoitus ja listat 

saman aikaisia). Huoneeseen 20 päin nykyisin valkoinen, alla voimakas vanha 

sininen väri. Nissi ja pielilistat samoin, huoneen 19 nyt tammimaalaus, alla vanha 

harmaa väri. 

 

1965 

Huoneen seinät maalattiin ennen restaurointia esillä olleen seinävärin alta 

paljastuneen vihreän seinävärin mukaisesti ja draperiamaalaus konservoitiin.  

Ovien ja ikkunoiden valkoinen maalaus uusittiin. Valkaistun holvin 

koristemaalaukset korjattiin. Permannon maalaus entistettiin 1800-luvun asuun, 

jossa harmaata keskiosaa kehystää tummanharmaa reunamaalaus. Restauroinnin 

jälkeen huoneen asu vastaa uusklassillista vaihetta, jossa ainekset enimmäkseen 

lienevät peräisin 1800-luvun alkupuolelta.  

 

1965 

Veikko Kiljunen 

Restaurointityön aikana osoittautui huoneen maalauskoristelu vanhemmaksi kuin 

aluksi luultiin. Parhaassa tapauksessa se on tehty jo 1700-luvun lopulla, vaikka se 

nykyisessä asussaan olikin useaan kertaan päälle maalattu ja restaurointityökin 

koski näiden maalausten korjaamista. Holvaus on tehty jo 1600-luvulla mutta 

rapattu uudelleen ja sen päällä ovat nykyiset maalaukset. Vanha rappaus ja 

jäännöksiä nykyisen koristemaalauksen aiheista on niiden alla. Eriaikaisista 
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maalauskerroksista 1-5 jätettiin näyte seinään uunin oikealle puolelle: 1) pohja 

ruskea liisteri 2) vihreän harmaa 3) vaalean vihreä 4) ruskea 5) tummanvihreä. 

Ovet: Huoneeseen 19 johtavan oven huoneen 20 puoleisesta sivusta tavattiin 7-8 

erilaista päällemaalauskerrosta, mutta molempien ovien väri jätettiin nykyisen 

valkoiseksi.  

Ikkunan alla ollut hampputäytteinen kangasverhoilu korvattiin lastulevyllä. 

Lattian maalaus entistettiin. 

  

 

VAATEHUONE 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 1 kpl 

Korkkimaton poisto ja puulattian korjaus 

Komeron purkaminen 

Oven korjaus ja maalaus 

uusia ovia 2 kpl 

Katon ja seinien maalaus 

 

15.6.1964 

Nishi ja listat kuin edellä mutta ovi ja karmi ilmeisesti 1800-luvun jälkipuoliskolta. 

Pariovi, molemmat puoliskot aukeavat huoneeseen päin. Nyt valkoinen öljyväri, 

alla helmenharmaa vanhempi väri. 

Ikkunat. Huoneessa ollut alunperinkin vain yksi ikkuna, lounaaseen. Pielipaneeli ja 

listat peräisin v. 1792 korjauksesta. Ikkunan alle tehty (1900-luvulla) 

lämpöeristys liimatusta hampusta, joka oli peitetty jostain seinästä irrotetulla 

tapetilla ja käännetty sisäänpäin. Päällä tammimaalaus ja sen alla harmaa 

liimaväri. Huoneen puoleinen (entinen takapinta) sivu maalattu valkoisella 

öljyvärillä. Lämpöeristyksen alla oli harmaa maalattu kivipinta (vanhempi 

paneelimaalaus?) 

Seinät: Nyt vihreä öljymaali, alla ruskea väri. Alinna valkoinen slammattu pinta. 

Petsattu kaappi kierreportaaseen päin poistetaan. 

Ovi huoneeseen 22, 1700-luvun rokokoo, kokoranskalainen. Nykyisin valkoinen, 

alla vihertävänharmaa vanha väri, sama molemmin pulin. Uusklassillinen listoitus. 

 

29.9.1964 

Seinien ja holvin väritys ratkaistaan huoneen 20 mukaan. 

 

29.10.1964 

Kaappirakennelma pois. huoneen väritys 1800-luvun mukainen 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

1965 

Seinien rappaus korjattiin mutta maalaus jätettiin seuraavaan työkauteen. 

Kierreportaaseen johtavan oviaukon alkuperäisen koon selvittämiseksi hakattiin 

sen pieliä ja todettiin, että oviaukko on alun perin ollut 65 cm levyinen. Ovea on 

levennetty kaakkoispieltä siirtämällä. Aukon päällä segmenttikaari. 

 

 

1966 

Seinät siveltiin kalkkivärillä. Ikkunat ja ovet maalattiin 
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ISO SALONKI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 2 kpl 

Puulattian esiin ottaminen, korjaus ja puhdistus 

Katon ja seinien maalaus 

 

29.9.1964 

Huone palautetaan 1800-luvun asuun. 

Seinät: harmaa (keltaisen alla oleva) värisävy palautetaan. 

Ovet ja puuosat: valkoiset 

Lattia: parkettijäljittely palautetaan. Työn yhteydessä tutkitaan koillisseinän 

entisen oven paikka sekä kaakkoisseinän uunin sijainti.  

Käsittelyehdotus: palautetaan 1800-luvun asuun, katto: vanhempi ornamenttiasu 

 

3.8.1965 

Maalataan seinät harmaankeltaisiksi nykyisen seinävärin alla olevan värin 

mukaan. Kipsikaton alkuperäinen asu otetaan esiin ja katon väri määrätään, kun 

sen eri värivaiheet on tutkittu. 

Ovet ja puuosat päätetty jättää valkoisiksi. Parkettikäsittely tai sen alta esiin saatu 

harmaa väri. 

 

23.3.1966 

Kipsikatto valkaistaan ja kattopeilien profiililistat maalataan helmenharmaiksi. 

Seinät maalataan siniharmaiksi. Aikaisempaa päätöstä muuttaen päätettiin seinät 

maalata siniharmaiksi kellertävän seinävärin alta löydetyn värimallin mukaisesti.  

Samoin aikaisempaa päätöstä muuttaen maalataan ovet ja ikkunoiden puuosat 

ruskealla tammiootrauksella valkoisen värin alta esiin saadun mallin mukaisesti. 

Lattiassa päätettiin luopua tammiparkettijäljitelmästä ja maalata lattia harmaaksi, 

jolloin seinänvierille maalataan tummanharmaa friisivyöhyke. 

 

Tutkimus 

Katto: Nykyisen kipsikaton muoto (peilit ja pelilistat) ilmeisesti peräisin 1792 

korjauksesta. Värejä ja shablona useampaan kertaan uusittu. Peilikaton alla sileä 

valkoinen kipsikatto. Kipsikatto tehty vanhan, 1600-luvun palkkikaton päälle. 

Kipsin alla laudoitus, johon rautalangalla on sidottu kaisloja, joissa rappaus 

välittömästi kiinni. 

seinät: Seinissä useita maalikerroksia rappauksen päällä. Rappaus, slammaus, 

liimattu ruskea paperi, ruskea maali, harmaa maali, vihreä maali ja nykyinen 

keltainen öljymaalipinta. Panneau-pintoja ei todettu. 

Ikkunoiden panelointi 1792, vanha väri harmaa. Myös laatikkopenkki vanha, 

paneeli sen alla maalaamaton. Laatikon pohjassa vanha lattialauta, jossa 

alkuperäinen punainen väri. Ikkunan sisäluukkujen takana pielissä vanha harmaa 

väri suoraan rapatulle pinnalle. 

Ovet 1700-luvun rokokootyyppiset (1792). Ovien pielilistat samanaikaisia kuin 

kipsikatto. Seinän pahvikerros menee listan maalaamattoman puun päälle.  

Jalkalista asetettu paikoilleen samassa vaiheessa kuin ovien listat, mutta lista itse 

mahdollisesti vanhempi, muualta siirretty. 
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TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

1965 

Huoneen restaurointi aloitettiin poistamalla katossa ollut nuorin laastikerros ja 

siihen liittyvä koristemaalaus. Seinissä tehtiin tutkimuksia vanhempien 

värikerrosten selvittämiseksi. Kaakkoisseinän keskivaiheilta löydettiin merkkejä 

(mm. vanhan savuhormin paikka) tässä alun perin sijainneesta uunista. 

Permannosta poistettiin parkettikuviomaalaus. Ikkunapaneeleja puhdistettiin 

irtoavista värikerroksista. 

 

1965 

Veikko Kiljunen 

Nykyisestä rappauskatosta poistettiin uusi koristemaalaus ja sen laastikerros. Alta 

saatiin esille pienille koloille hakattu alkuperäisrappaus sekä vähäisiä jäännöksiä 

värityksestä, mikä on ollut vaalea vihreänharmaa yleisväri ja siinä olevat listat 

maalattuna tummemmalla harmaalla värillä. Koko katto hierrettiin hienolla 

kalkkilaastilla. Värityksen entistäminen jäi seuraavaan vuoteen. 

Seinissä esiintyy 1600-luvun rappauksen päällä myöhempi rappauskerros ja siinä 

neljä erilaista värikerrosta. Ylhäältä alaspäin ne ovat: 1) tummankeltainen 2) 

sinervänharmaa 3) vaaleankeltainen 4) kellanharmaa. Viimeksi mainittu on 

ajateltu ottaa seinien värityksen malliksi. Mainittakoon vielä, että uuni on 

alunperin ollut sillä seinällä, minkä takana on kierreportaat. 

lattian maalattu parketointi on ajateltu uusia. 

 

1966 

Kipsikatto valkaistiin. kattopeilien listoitus maalattiin vaaleanharmaaksi. Seinät 

maalattiin sinertävänharmaiksi vanhemman, esille saadun seinävärin mukaisesti. 

kiinteisiin puuosiin maalattiin ootraamalla ruskea tammijäljittely löydettyjen 

fragmenttien mukaisesti. Lattia maalattiin harmaaksi poistetun 

parkettijäljittelyn alta saadun värimallin mukaisesti. 

 

1966-67 

Veikko Kiljunen 

Edellisenä vuonna esille otettu kalkkilaastista lautapohjaiselle kaislamattopohjalle 

rapattu ja profiililistoin muovattu katto maalattiin useaan kertaan ohuella 

valkoisenharmaalla kalkkivärillä ja listat tummemman vihreänharmaalla värillä. 

Ovet sekä ovi- että ikkunapaneelit ja jalkalistat ootrattiin hieman viileän sävyiseksi 

tammijäljittelyksi, johon löytyi malli päällemaalausten alta, pintojen 

ensimmäisestä käsittelystä. Seinät maalattiin vatkomaalilla siniharmaiksi. Lattia 

sai sekin harmaan värin mutta sen reunakoristeena kiertää tummempi harmaa 

kaista, joka on erotettu toisistaan mustanruskealla viivalla. 

 

 

LUOLA 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 1 kpl 

Puulattian esiin ottaminen, korjaus ja puhdistus 

Oven korjaus ja maalaus 

 

29.9.1964 

Seinät ja holvi: nykyinen asu jää 
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Lattia: tutkitaan, onko nykyinen ratkaisu seinien ikäinen. Muussa tapauksessa 

puupinta otetaan esiin. 

 

29.10.1964 

Ovet ja paneelit: seiniin liittyvä väritys esiin. Ovien H23 - H 25 vaiheet tutkitaan. 

 

15.6.1964 

Tutkimus.  

Ikkuna: pielen paneloinnissa voimakkaan sinivihreä vanha väri nykyisen värin alla. 

paneeli ikkunan alta puuttuu. Paneelin kehyksen kulmissa ei ole sisäpullistumaa 

kuten H 22.  

Ovet: huoneeseen 22 täysranskalainen rokokoo-ovi, nyt valkoinen, alla voimakas 

sininen. Ovi huoneeseen 25 sisäpuolelta voimakkaan sinivihreä. Oven muodossa 

mahdollisesti tapahtunut muutoksia. Nykyinen kapea pielilista myöhäinen 

(grottamaalauksen ajalta?) 

Huoneen holvaus alkuperäinen. Holvauksessa käytetyt kivet ja laasti samaa 

tyyppiä kuin 1600-luvun osissa yleensä. Huoneesta ei ole johtanut ovea 

huoneeseen 24. Näiden huoneiden välinen seinä on alkuperäinen. 

 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

1965 

Veikko Kiljunen 

Ikkuna- ja ovisyvennyksien paneelien ja ovien alkuperäinen sininen väri otettiin 

esille. Sen korjaus samoin kuin lattian harmaa tummakehysteinen maalaus 

entistetään ensi kesänä. Lisäksi suoritetaan paperille maalattujen seinä- ja 

kattokoristeiden korjaus ja puhdistaminen. Uunien sementtirapatun alaosan 

käsittely on muutettava paremmaksi.  

 

1966 

Aikaisemmin valkoiseksi jätetty jalkalista maalattiin siniseksi paneeliosien 

mukaisesti. 

 

1966-67 

Veikko Kiljunen 

Korjaukset tehtiin v. 1965 kertomuksessa esitetyllä tavalla. Tapettimaalaukset 

puhdistettiin kuivamenetelmällä ja kuluneet kohdat korjattiin pastellimaalauksen 

tapaan. 

 

 

VIHREÄ KAMARI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 1 kpl 

puulattian esiinottaminen ja puhdistus 

katon ja seinien maalaus 
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29.9.1964 

1800-luvun shablonatapetit palautetaan. Rappauskatto päällemaalataan 

yksiväriseksi ja kattolista marmoroidaan. Tutkitaan, onko harmaasävyinen 

lattiaväri liittynyt jo shablonatapetti-asuun. Lisäksi tutkitaan huoneeseen 23 

johtavan oven vaiheet. Paneelit ja ovi: kustavilaisen vaiheen väri esiin. 

Tyylillisesti harmonisemman yleisvaikutelman saavuttamiseksi päätettiin tutkia 

mahdollisuutta sijoittaa tähän huoneeseen vanha rokokootapetti. Ellei tämä ole 

mahdollista, maalataan kaikki seinät samanvärisiksi, jolloin nyt kahdella seinällä 

näkyvissä olevasta shablonamaalauksesta jätetään vain pienempi näyte näkyviin. 

 

3.8.1965 

Jätetään kahteen seinään jo esille otettu shablonatapetti ja muut kaksi seinää, 

joista shablonatapetti on hävinnyt, maalataan sävyltään vaaleansinisiksi 

shablonatapetin pohjavärin mukaan. 

 

3.8.1966 

Luoteis- ja lounaisseinistä päätettiin päällemaalata esillä oleva 

shablonafragmentti. 

 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

1965 

Huoneen restaurointi saatiin loppuun suoritetuksi. Katto maalattiin valkoiseksi ja 

kattolistaan liittyvä maalattu rokokoo-ornamentti konservoitiin, samoin 

kattolistan maalattu marmorointi. Fragmentteina esiin saatu uusrokokootyylinen 

samettipaperinen friisinauha irrotettiin kattolistan alapuolelta. Lounais- ja 

luoteisseinien uusklassillinen shablonamaalaus konservoitiin. Koillis- ja 

kaakkoisseinien rappauspinta korjattiin ja maalattiin siniharmaiksi. Ikkuna- ja 

ovikomeron panelointi konservoitiin alkuperäiseen vihreänharmaaseen sävyynsä. 

Peilinkehysten profiilit kullattiin. Permanto maalattiin samoin kuin huoneessa 20. 

Restauroituna huone vastaa pääosaltaan vuoden 1792 asua seinien ja 

mahdollisesti myös lattian käsittelyä lukuun ottamatta. 

Katon viimeisen koristemaalauksen alta saatiin esille vähäinen jäännös 

maalauksista, mitkä oli tehty 1862. Alimmaisena löytyi nyt restauroitu 1700-luvun 

koristelu, joka oli yllättävän hyvin säilynyt. Se on käsittänyt vihertävänharmaan 

yleisvärin katossa ja rokokootyylisen koristeaiheen kiertämässä katon kaarevaa 

reunaosaa. Se on maalattu punaruskealla yleisvärillä, muotoiltuna vaalealla ja 

tummalla, huippuvalo tehostaen lehtikullalla. Lisäksi tähän on liittynyt vaalean 

sinivihertävä, sini- ja punajuonteinen marmorointimaalaus seinän ja katon rajassa 

olevassa laastista muotoillussa profiililistassa. 

Seinissä merkittävin koristelu on peräisin 1800-luvun alusta (?). Tapetti, joka on 

maalattu luotalla siniharmaapohjaiselle paperille (arkki 55 x 68-69 cm) käsittää 

valkoisen harmaalla värillä tehdyn, soikion muotoisen seppeleen sisällä olevan 

palmettimaisen kuvion pystysuorina nauhoina. Tämä maalaus otettiin esille 

kahdelta seinältä ja kaksi muuta seinää maalattiin yksivärisiksi eikä näiltä seiniltä 

kuviota saisikaan esille, koska päällemaalaukset on tehty eristämättöminä 

suoraan niiden päälle. Em. kaksi seinää oli sitä vastoin käsitelty siten, että 

puukehysteisiin oli pingotettu kankaan, mihin myöhemmät seinävärit ja tapetit oli 

kiinnitetty. Merkittävin välikerroksista oli valkoiselle pohjalle tehty siniraitainen 

tapetti. Eriaikaisista kerroksista on jätetty näyte uunin oikealle puolelle. Tällä 

seinällä, sen keskikohdalla on ollut puukehysteinen syvennys, mikä on ollut 

todennäköisesti peilin sija. 

Ikkuna- ja ovipielet puhdistettiin päällemaalauksista ja alta saatiin esille 

alkuperäinen vihreänharmaa yleisväri sekä profiililistat, mitkä on kullattu. 
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Lattia- ja jalkalistat maalattiin entistäen harmaiksi siihen kuuluvine 

tummanharmaine reunoineen. Uunin edustalla oleva kalkkikivinen osa 

puhdistettiin päällemaalauksista. 

1966-1967 

Veikko Kiljunen 

Vuonna 1965 restauroitu luottamaalaustapetti peitettiin nyt kipsoniittilevyillä, 

joiden alla tapetit säilyvät hyvin lähes vahingoittumattomina. Levyt maalattiin 

toisten seinien kaltaisiksi, sinivihreiksi. 

  

 

FÖRMAAKI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 2 kpl 

Ovien korjaus ja maalaus 4 kpl 

Puulattian esiin ottaminen ja korjaus 

Katon ja seinien maalaus 

Jalkalistan korjaus 

 

29.9.1964 

Sininen shablonatapetti, jätetään näkyviin malli. Väri määrätään kuitenkin seinien 

ja katon osalta myöhemmin, jolloin joko nykyinen väritys jää tai huone 

palautetaan shablonatapetteja vastaavaan asuun. Lattia tutkitaan ja väritys 

ratkaistaan sen jälkeen. Samoin paneelien ja ovien väri. Koillisseinän umpeen 

muurattu oviaukko tutkitaan, samoin kaakkoisseinän mahdollinen uunin paikka. 

 

 

 

29.10.1964 

Sininen shablonatapetti pinnaksi, pelien kohta tasataan levyillä. Rappauskatto jää. 

Se jo päällemaalataan yksiväriseksi tai 1880-luvun (nykyinen) väritys jää. Lattia 

seiniä vastaavaan asuun. Vanha väri esiin ovissa ja paneeleissa. 

 

3.8.1965 

1800-luvun shablonatapetista jätetään näyte näkyviin. 

 

23.3.1966 

Parkettijäljitelmä maalataan lattiaan. Ovien ja ikkunoiden lopullinen väri 

maalataan entiseen väriinsä. 

 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

1965 

Seinien rappauspinta korjattiin ja seinät maalattiin harmaansinisiksi. Tavoitteena 

oli Mannerheimien aikainen 1880-luvun asu. Lattiasta poistettiin irtoava väri. 

 

1965 
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Veikko Kiljunen 

Katto ja seinät säilytetään nykyisessä asussaan. Ainoastaan seinien värisävy 

muutettiin korjausmaalauksessa vähän siniharmaammaksi erään alla esiintyvän 

värikerroksen mukaan. Ikkunain välisessä seinässä ollut 1600-luvun peilisyvennys, 

joka oli täytetty 1700-luvulla, tutkittiin ja tässä yhteydessä irrotettiin siinä 

täytteenä ollut laasti- ja lautakehysrakennelma. Siinä oli eriaikaisia 

koristemaalausjäännöksiä, minkä vuoksi se säilytetään myöhempiä tutkimuksia 

varten. paikka täytettiin kipsoniittilevyllä ja maalattiin. Tässä kohdassa seinän 

alaosassa oli lisäksi parhaiten säilynyt jäännös sinisestä luottatapetista 1800-

luvulta. Lattian entistävä maalaus on suorittamatta. Se tehdään kuten 

nykyinenkin parkettijäljitelmänä.  

 

1966 

Ikkunoiden paneeli- ja puuosat sekä ovet maalattiin vihreiksi aikaisempaa 

värisävyä seuraten. Lattiaan maalattiin parkettijäljittely aikaisemman maalauksen 

mukaan. 

 

1966-1967 

Veikko Kiljunen 

Katto kuivapuhdistettiin ja vähäiset rikkoumat korjattiin. Seinät maalattiin 

vatkomaalilla siniharmaiksi. lattiaan tehtiin vanhimpana tavattu ja onnistunein 

lattian parkettijäljitelmä. Uunin edustalle on jätetty näytteitä päälle 

maalauskerroksista. Ikkunapaneelien ja ovien päälle maalaus tehtiin sen 

mukaisesti kuin se on ollut nykyisen kattomaalauksen aikoihin. Samalla tavalla 

toteutettiin huoneen 26 vastaavien kohtien käsittely punaruskein sävyin. Tänne 

tehtiin myös parkettimaalaus vanhan mallin mukaan, kun sitä ennen oli lankuilla 

korjattu puretun kaakeliuunin turmeltunut kohta. Seinään upotetun kirjakaapin 

pintakäsittely uusittiin vahingoittuneista kohdista ja 4 kpl puuttuvia mustia 

avaimenreikäkilpiä tehtiin tilalle. 

 

KREIVIN KIRJASTO 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 2 kpl 

Korkkimaton poisto ja puulattian kunnostaminen 

Katon ja seinien maalaus 

Kaakeliuunin poistaminen 

 

29.10.1964 

A. Huone jää kokonaan ennalleen 

B. Seinät: sininen väri esiin 

katto: 1880-luvun asuun 

Uuni pois 

 

23.3.1966 

Nykyisen asun korjaaminen 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

15.6.1964 

Todettiin huoneen koillisseinää hakattaessa, että uudemman 1700-luvuklta 

peräisin olevan rappauskerroksen alla oli osaksi tallella vanha valkoinen 

seinäpinta siihen liittyvine paneelimaalauksineen. Paneeli oli tyypiltään samaa 

kuin III kerroksen huoneissa. Pihanpuoleisen seinän kaakkoisen 

ikkunakomeron luoteispielestä löydettiin jälki vanhasta huoneen poikki 
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kulkeneesta 18 cm:n vahvuisesta väliseinästä. 

 

1966 

Lounaisseinän kirjakaapisto asetettiin paikoilleen. Kattomaalaus puhdistettiin. 

Seinät maalattiin punaisiksi aikaisempaa värisävyä seuraten. Itänurkan 

mahdollisesti 1920-luvulta peräisin ollut kaakeliuuni purettiin. 

 

 

HALLI JA PORTAIKKO 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

ikkunoita uusittava 3 kpl 

Väliseinän purkaminen 

Korkkimaton poisto ja lattian korjaus 

Ovien uusiminen, 2 kpl pariovia 

katon ja seinien maalaus 

 

29.9.1964 

1880-luvun asu palautetaan 

Seinät: nykyisen värin alla ollut pinta koristemaalauksineen palautetaan, maalattu 

tammenväripaneeli jää. Nykyinen katto jää. Portaikkoon johtaviin oviaukkoihin 

palautetaan aikaisemmat, ullakolla olevat ovilevyt. Puuosien tammenväri jää. 

 

Vanhojen oviaukkojen sijainti tutkittava. 

 

3.8.1965 

Puretaan ilmeisesti vasta 1800-luvun puolivälissä tehty kipsikatto ja alkuperäinen 

palkkikatto otetaan esiin. Seinien väri määrätään myöhemmin. 

 

23.3.1966 

Kipsikatto päätetty purkaa. Palkkikaton konservointi. Seinien, ovien ja puuosien 

väri määräämättä. 

 

23.3.1966 

Aikaisemman päätöksen mukaisesti puretaan kipsikatto alkuperäisen palkkikaton 

esiin saamiseksi. Seinistä hakataan esiin vanha kalkkilietepinta ja siihen liittyvä 

roiskemarmoroitu rintapaneeli. Seinän sekä ovien ja ikkunoiden lopullinen 

käsittely määrätään myöhemmin.  

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

19.12.1964 

Portaikon seinät valkaistiin kalkkivärillä. Holvissa otettiin esiin lintuaiheiset 

maalaukset ja niihin liittyvä, ruoteita ja kilpikaaria seuraava maalattu ornamentti. 

Portaikon välimuurissa oleva kaariaukko avattiin. Portaikon yläpäässä ollut 

huoneesta 28 c huoneeseen 36 johtanut nk. palvelijainovi muurattiin umpeen. Ovi 

jäi näkyviin nissinä huoneen 36a puolella. 
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1964 

Veikko Kiljunen 

Portaikko 

Käytävän seinät ja kattoholvi oli ennen työhön ryhtymistä maalattu siten, että 

katto oli valkoinen ja seinän alaosassa oli mustanharmain ja vihrein sävyin 

marmoroitu paneelikoristelu sekä yläosassa samoin pystyt vinokaiteen muotoiset 

marmorointipinnat vaalean okran sävyisellä pohjalla, ruskein, valkoisin ja harmain 

juontein. Seinän maalaukset oli tehty hyvin rapatulle kalkkilaastipohjalle 1800-

luvun loppupuolella. Alta löytyi kuitenkin luja 1600-luvun puolivälin laastipinta, 

joka oli hakattu lukemattomille kuopille uuden laastin kiinnittymiseksi, samoin oli 

laastipintaa peittänyt kalkkivärikerros kaavittu huolellisesti pois niin, ettei 1650-

luvun ja sen jälkeisestä koristelusta olut mainittavia jäännöksiä jäljellä. Lukuun 

ottamatta matalaa 1700-luvun lopulta peräisin olevaa mustanharmaata 

paneelimaalausta. 

Sen sijaan katto ei ollut joutunut näin perusteellisen käsittelyn alaiseksi. Siitä oli 

ennen päällemaalausta poistettu pyyhkimällä pöly- ja muu irrallinen aines, ja 

päällemaalauskin oli tehty heikosti sitovalla värillä niin, että sen alta löytyi 

varovasti pesten kaikkialta koristelua. Toisaalta alkuperäinen maalauskin oli 

helposti irtoava al secco-maalausta ja päällemaalaus imeytynyt siihen osittain 

täysin erottautumattomaksi. Niinpä restaurointityö tehtiin siten, että kattoa 

koristavat linnut korjausmaalattiin esille oton jälkeen vain vähäisissä määrin tai 

eräitä ei ollenkaan. Toistuvaa koristeaihetta, mikä kiertää ruoteen tapaisissa 

kulmissa restaurointiin runsaasti vanhan valkoisen päällemaalauksen päälle 

silloin, kun alkuperäisen maalauksen jäännökset kuulsivat kosteina läpi. 

Alkuperäsintä, hyvin vähän restauroitua koristelua on ensimmäisessä holvissa 

kolmannesta kerroksesta alaspäin.  

Koristeaihe rakentuu vaalean sinisen, mustan harmaalla värillä reunustetun ja sitä 

seuraavan siron kukka-aihekoristelun varaan. Siinä ovat väreinä keltainen, 

kellanpuoleinen ja sireeninpunainen, joka on muuttunut haaleaksi ruskeaksi. 

Vaikutelma nykyiselläänkin on erittäin hieno, vaikka se alun perin on ollut 

toisenlainen, raikkaampi. 

Lintuaiheet ovat seuraavassa järjestyksessä kolmannesta kerroksesta alaspäin: 

istuva haukka, lentävä töyhtöpäinen lintu, kyyhkynen, pöllö. 

Toinen alastulo: töyhtöpäinen lintu, riikinkukko, kurki.  

Seinät korjattiin siten, että hakatut kuopat täytettiin kalkkilaastilla, pinta 

hierrettiin ohuesti vanhalla kalkilla ja maalattiin valkoisella sävytetyllä 

kalkkivärillä. 

 

Halli 

Ilmeisesti 1800-luvun alusta peräisin ollut kipsikatto purettiin ja alla ollut 

palkkikatto paikattiin ja maalattiin valkoiseksi. Seinistä poistettiin myöhäiset 

öljyväripinnat. Vanha rappauspinta korjattiin ja valkaistiin kalkkisivelyllä. Seinien 

alaosia kiertänyt noin 60 cm korkuinen roiskemarmoroitu rintapaneelimaalaus 

peitettiin ja tilalle maalattiin sen alta esiin saatu matalampi, noin 40 cm korkuinen 

mustanharmaa sokkelimaalaus, jollainen aikaisemmin oli tavattu myös muissa II 

kerroksen huoneissa. Portaisiin johtavat ovet karmeineen sekä niihin liittynyt 

alkuperäisen ovipykälän täytemuuraus poistettiin ja aukot palautettiin 

alkuperäiseen asuunsa. Luoteiseen ikkunaan tehtiin koelasitus uudella 

antiikkilasilla mahdollisen ikkunalasien vaihtamisen tutkimiseksi. 

 

1966 - 1967 

Veikko Kiljunen 

Eteishallin katon alkuperäinen valkoinen pohjavärimaalaus vaaleansinisine 

reunanauhoineen saatiin säilytetyksi vain hyvin vähäisin korjauksin. Seinistä 

poistettiin myöhemmät rappaus- ja maalauskerrokset ja alaosassa säilytettiin 

sama mustanharmaan värinen noin 40 cm korkea kalkkimaalausreunus kuin mikä 

kiertää porraskäytävässä. Huoneeseen 27b johtavan oven läheisyyteen, oikealle 

puolelle seinää jätettiin jäännös roiskemaalattua paneelikoristelua, joka 
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annettiin myöhemmin peittää kalkkimaalilla. 1700-luvlla tehty väliseinän rappaus 

on asiaan kuuluvasti epätasaisempi pinnaltaan. Tällaisena se esiintyy myös 

huoneen 27a ja 27b puolella, mihin saman aikaisen käsittelyn yhteydessä on tehty 

varjomaalaten listat katon reunaan ja paneeliin mustalla värillä. Tässä huoneessa 

oli 1800-luvulta peräisin ootrattu tammipaneelimaalaus, joka korjattuna 

säilytettiin komerohuoneessa 27a. 

 

 

ISO MAKUUKAMARI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunat uusittava ja ikkunapenkit korjattava, 2 kpl 

Ovien korjaus ja maalaus, 2 kpl 

Seinien tapetointi tai maalaus 

Katon maalaus 

Lattian puhdistus 

 

18.7.1963 

Huoneesta on löytynyt kahden eri kauden koristemaalauksia, toiset 1600-luvulta 

ja toiset peräisin ilmeisesti 1700-luvun loppupuolelta. Vanhempi kellanruskea 

friisi ja kattomaalaus edustavat rakennuksen alkuperäistä renessanssikoristelua, 

kun taas uudempi sininen friisi ja heikosti säilyneet ovien kehyskoristeet lienee 

luettava kustavilaiseen koristetyyliin. Molempien vaiheiden koristemaalaukset 

katto-osassa ovat suhteellisen hyvin säilyneet. Varhaisempaa friisikoristelua oli 

osittain paljastettu sinisen friisin alta. Huoneessa on kaunis sinikoristekuvioinen 

kaakeliuuni, joka liittyy tyylillisesti huoneen myöhempään koristemaalaukseen ja 

joka jätetään paikoilleen.  

Alustavasti päätettiin restauroida 1600-luvun kattomaalauskoristelut ja friisi 

lukuun ottamatta uuniseinän ja toiselta sivuseinältä noin puolentoista metrin 

matkalta, johon jätetään sininen friisikoristelu. uunin palomuuriin entistetty 1600-

luvun friisikoristelu ehdotettiin peitettäväksi. Koska kuitenkin on epävarmaa, 

missä määrin varhaisempaa friisiä saadaan näkyviin entistämistä jatkettaessa, 

ehdotti konservaattori Kiljunen, että tyydyttäisiin tilapäisratkaisuun ja 

päätettäisiin asia vasta, kun koko friisi on taiteilija Lyytikäisen kanssa tutkittu. 

Huoneen lopullinen asu päätettiin jättää myöhemmin ratkaistavaksi. 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

31.10.1963 

Työhön ryhdyttäessä katto oli maalattu liituvärillä valkoiseksi (lista harmaa). 

Seiniä peitti harmaat, suurella vinoneliökuviolla valkoraidalla painetut 

paperitapetit. reunanauhana oli kuvioltaan ruskeakukkainen nukkatapetti. 

Huoneesta johtavat ovet oli maalattu valkoisiksi. Lattia maalaamatonta lautaa. 

Kun paperitapetit poistettiin, tuli seinän yläosasta esille erittäin hyvin säilynyt, 

noin 1 cm levyinen, vihertävän harmaalle pohjavärille suoraan seinän 

kalkkilaastipinnalle maalattu listoitus, joka välissä oli sinisellä pohjalla 

valkokuvioinen koristeaihe.  

Tähän koristeluun liittyy seinän alaosassa, paneelia esittävä varjomaalattu 

vihertävän harmaa lista sekä samanlaisella värillä tehty oven pieliä ympäröivä 

laudoitusmaalaus.  

mainitun seinän yläosan koristelun alta saatiin kuitenkin esille vanhinta 1600-

luvun puolivälin keltaisten, ruskeaviivaisten konsolien ja listojen erottamat 

punaruskeat marmorilevyt. Samoin löytyi katosta samanaikaisesta hyvin rikkaasti 

koristeltua kattopalkkien ja välien maalausta tehtynä keltaisella, ruskealla, 

sinisellä, punaisella (sinoberi + rautaoksiidi) ja mustalla värillä. Aiheena 

marmorilevyt ja lista sekä erilaiset kukka- ja lehtikoristeet. 
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Lisäksi on ollut pintoja, joissa on ollut maisemia tms. aiheita kuten kirkkosalissa 

päätellen säilyneistä puita, rakennusta ja taivasta esittävistä värijäännöksistä.  

Mielenkiintoinen seikka löytyi eräästä konsolista etelänpuoleisen seinän 

länsipäästä, missä oli punaisella värillä tehty kirjainyhdistelmä DL = (D-M-L) ja 

vaikeasti luettava väripintaan raaputettu nimikirjoitus. 

Seinäpinnat oli kaavittu puhtaiksi kalkkiväristä paperitapettien liisterin 

paremmaksi kiinnittymiseksi. Näin ollen ei voida sanoa, millä tavalla varsinaiset 

seinäpinnat ovat olleet koristellut. Yläosan ja alaosan maalausten rajassa on 

kuitenkin naulausjälkiä, joten on mahdollista, että seinät ovat olleet tapetoitu 

esimerkiksi kankailla. Tällaisia kangastapetin osia löytyi ullakolta. 

Huoneesta on johtanut ovi suoraan eteishalliin mutta tämä on muurattu umpeen. 

kaikkien oviaukkojen kokoa on pienennetty 1700-luvun lopun korjauksen 

yhteydessä ja ovet ja karmit on uusittu. Tämä koskee miltei kaikkia tämän 

kerroksen ovia paitsi ullakolle johtavaa ovea, johon on sijoitettu alkuperäinen 

1600-luvun ovi karmeineen. Alkuperäisen oviaukon muodosta ja koosta saa 

parhaan käsityksen keskisalista (H32) johtavan oven oikeasta pielestä. 

Nykyisten ovien alkuperäinen väri on tumma siniharmaa ja vihreä ja saadaan 

esille valkoisen päällemaalauksen alta. 

Kattomaalaukset, jotka saatiin melko kuluneina esille, kiinnitettiin ja restaurointiin 

toistuvien koristeaiheiden osalta runsaasti kiinteän yleisvaikutelman aikaan 

saamiseksi. Samoin käsiteltiin useita häiritseviä aiheita, joista väritys ja valkoinen 

pohjustus olivat kokonaan tuhoutuneet ohuesti laseeraten pohjavärillä. 

Säilyneistä koristeaiheista tehtiin vesivärikopiot 1:1 rekonstruoiden. 

Seinän yläosan sinisestä koristefriisistä jätettiin osa esiin uunin ja käytävän 

puoleiseen seinään. Muualta otettiin katon koristukseen liittyvä maalauskoristelu 

esiin. Ikkunan puoleisella seinällä ja käytävän puoleisella seinällä puuttuva koriste 

täydennettiin. Uunin hormin ulkoneman kohdalla olleet 1600-luvun koristelun 

fragmentit peitettiin kalkkivärillä eristyksen jälkeen. 

seinien laastirikkoutumat korjattiin ja maalattiin ohuella melkein valkoisella 

kalkkivärillä. Alaosan ja ovien ympärystän varjomaalattu listoitus entistettiin.  

Eteishalliin johtavan oven pieli otettiin esille pienenä urana. Uunin kaakeissa 

olevat rikkoutumat ja saumat korjattiin ja lista puhdistettiin.  

 

19.12.1964 

Lattia lahosuojattiin ja vahattiin. Ikkunat maalattiin sisäpuolelta. 

 

1966-1967 

Veikko Kiljunen 

Isoon makuukamariin valmistettiin tapetit Louhisaaresta löytyneiden ja 

restauroitujen mallien mukaan. Alkuperäiset sijoitettiin käytävän puoleiselle 

seinälle ikkunan puoleiseen päähän. Uuniseinälle ei tapetteja tehty. Tapetit tehtiin 

liitupohjusteiselle pellavakankaalle, joka pingotettiin kiilakehyksiin, jotka taas 

kiinnitettiin ylä- ja alareunoistaan seinään listojen avulla. Tapettien 

värivaikutelma on alkuperäisen kaltainen mutta pintavaikutelma on tietenkin ollut 

alkuperäisissä sirotetapeteissa jossain määrin erilainen.  

  

 

PIENI SININEN MAKUUKAMARI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunat uusittava ja ikkunapenkit korjattava. Katon maalaus ja lattian puhdistus. 

 

18.7.1063 
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Huone päätettiin säilyttää nykyisessä asussaan, mikäli voidaan todeta, että se 

edustaa Mannerheimien aikaa. Rakennusmestari Laine lupasi tiedustella rouva 

Hoviselta muistitietoa asiasta. Huoneen ovien alkuperäiseksi väriksi todettiin 

todennäköisesti vihreä mutta valkoinen väri kuuluu nykyiseen sisustukseen. Ovet 

päätettiin jättää valkoisiksi ja niissä olevat siirtokuvat paikoilleen. 

Mannerheimin syntymähuoneen ja "mustan salin" välinen huone.  

Huone päätettiin kunnostaa nykyiseen asuun, paitsi ovet, joista otetaan 

alkuperäinen väri esiin. 

 

14.7.1965 

Ikkunat maalataan valkeiksi. 

 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

31.10.1963 

Tämän huoneen nykyinen asu säilytettiin muuttumattomana. Tapetteina on 

paperille harmaalle pohjalle painettuja vihreitä kukkia ja vinoneliöitä ja kolmioita. 

katossa olleet halkeamat korjattiin. 

Uuni ja ovet puhdistettiin sekä uunin rikkoutuneita osia korjattiin.  

Tapettien reunoissa ja kulmissa oli ruskeaa nukkapintaista paperinauhaa mustan 

puulista kanssa. Valkoisiksi maalattuihin oviin on kolmeen peiliin kiinnitetty 

kukka-aiheisia siirtokuvia, jotka puhdistettiin. Hirsien raoissa todettiin vanhempaa 

sininauhakoristelua. 

   

VÄLIKKÖ 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

31.10.1963 

Vaaleanpunainen seinien väri sekä seinän alaosan siniharmaa paneeli 

ruskeaviivaisella maalatulla listalla on peräisin 1700-luvn lopulta. Se otettiin 

tämän parhaiten säilyneenä esiin. Katossa ja ovien ympärillä on nähtävissä 

vähäisiä jäännöksiä vanhemmasta koristelusta. Vuotaneen katon lahottamat 

hirret vahvistettiin ja lämpöeristeet uusittiin vuorivillalla. 

  

 

ISO HERRAINKAMARI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunat uusittava ja ikkunapenkit korjattava, 2 kpl. lattian puhdistus, katon 

puhdistus, seinien tapetointi tai maalaus. 

 

18.7.1963 

Huoneessa on umpeen muurattuja vanhoja oviaukkoja sekä nykyiset oviaukot on 

madallettu varhaisemmasta koosta. Varhaisemmat oviaukot päätettiin 

markeerata. Huoneen katto-osan koristemaalaukset edustavat 1800-luvun 

jälkipuoliskolla erittäin kovakätisesti korjailtuina ilmeisesti 1600-luvulta periytyvää 

koristemaalausta. Päätettiin kokeilla yleisvaikutuksen parantamista 

maalauskoristelua retusoimalla, koska konservaattori Kiljusen lausunnon mukaan 
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maalauskoristelun restaurointi ei voi onnistua. Seinät peitetään mahdollisesti 

myöhemmin sirotetapetilla tms. Tässä vaiheessa päätettiin ne maalata samaan 

tapaan kuin muuallakin sävyttäen ne koristemaalauksen väriskaalaan. Entisajan 

maalarien huvikseen seinäpintaan maalaamia kuvia lienee syytä suojalta. 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

31.10.1963 

Huoneen katto oli voimakkaan ja raskaan värinen. Kuviot hengeltään 1600-luvun 

tyyliä mutta kömpelömpiä, varsinkin kuvaryhmissä oli nähtävissä 

päällemaalauksen jälkiä. tarkemmissa tutkimuksissa osoittautui, että koko katto 

on uudelleen maalattu noudattaen pienimpiä yksityiskohtia lukuun ottamatta 

alkuperäistä muotoa mutta poiketen osaksi värityksessä. Hormin ikkunain 

puoleisesta sivusta löytyikin kaksivärisesti kirjoitettuna F.G. Björnberg 1862 ja 

seinän idän ja etelänpuoleisessa kulmassa kattopalkkien välissä mustalla värillä F. 

Björnberg 1862 eli päällemaalaajan nimi.  

Seiniä peitti lakatut kellanruskeat suurikuvioiset paperitapetit (olleet akunperin 

karmiinin punaiset mutta haalistuneet). Sen yläosassa oli friisi aiheena lista-, 

konsoli- ja marmorilevykoristelu. Se liittyy 1600-luvun katon maalauksiin ja se on 

jatkunut alunperin runsaasti alaspäin.  

Paperitapetit poistettiin varoen ja säilytetään rullalla. 

Alta tuli esiin hangattu kalkkilaastipinta. Yläosassa etelä- ja länsiseinällä oli F. 

Björnbergin sivellin harjoitelmia mm. kaksi miehen profiilikuvaa ja reki. 

Länsiseinältä löytyi varjomaalattu ovi, 1700-luvun lopun koristelua ja sen paikalla 

on alunperin ollut ovi kirkkosaliin. Samoin löytyi alkuperäisen oven pielet - nyt 

keskeltä seinään eteishalliin johtavan oven sijasta - seinän kirkkosalin puoleisesta 

päästä. Tämä oviaukko avattiin ja em. 1700-lvulla puhkaistu ovi täytettiin. Seinän 

alaosista löytyi useita eriaikaisia paneelimaalauksia, vanhin liittyy 1600-luvun 

puolivälin katon koristeluun ja kolme muuta sinikirjava roiskemarmorointi ja 

paneelilistojen varjomaalaukset 1700-luvun loppuun - 1800-luvun alkuun. 

Ovi ylähalliin rekonstruoidaan III kerroksen 1600-luvun oven mallin mukaan. 

Esille otettiin vanhin maalaus, vaikka se olikin säilynyt verrattain heikosti. 

Jäännöksistä voitiin kuitenkin koota lähes täydellinen rekonstruktio. 

Kattomaalauksista pyrittiin poistamaan 1862 päällemaalaus mutta 

eristyskerroksen puuttuessa maalaukset oli jätettävä osittain päällemaalausten 

peittämiksi. Katkelma tilanteesta ennen työhön ryhtymistä jätettiin kattoon 

signeerauksen läheisyyteen. Maalaukset kiinnitettiin ja päällemaalausten kiristävä 

liika liima koetettiin poistaa niin paljon kuin turvallisesti oli mahdollista. 

Ikkunoiden ja ovien sivujen paperille maalatut paneelijäljittelyt poistettiin 

kalkkiväripintaisiksi. 

Seinien laasti korjattiin ja maalattiin ohuella kalkkivärillä valkoisen harmaaksi. 

Lattia maalaamatonta puuta. Lattia vahattiin ja lahosuojattiin. 

  

PIRUNKAMARI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunat uusittava ja ikkunapenkit korjattava, 2 kpl 

Oven korjaus ja maalaus, lattian puhdistus. 

 

18.7.1963 

Pirunkamari päätettiin säilyttää kunnostettuna nykyisellään. 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

31.10.1963 
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Työhön ryhdyttäessä katto oli maalattu valkoisenharmaalla liituvärillä ja parrun ja 

lautojen raot peitetty paperinauhoilla. Seiniä peitti karkeakudoksiselle 

pellavakankaalle maalatut koristeelliset tapetit. 

Uunin eräät kaakelit olivat irrallisia ja saumat auenneita. Ovi oli maalattu 

valkoiseksi ja ikkunaluukut vihreiksi. Lattia käsittelemätön, puun värinen. 

Kattoa kannattavien hirsien päät olivat osaksi lahoja ja osaksi niissä esiintyi myös 

tuhohyönteisen aiheuttamia jälkiä mutta niissä ei ollut merkkejä kantavuuden 

pettämisestä. Sen sijaan laudoitus oli monin paikoin painunut ja päällä oleva 

hiekka- ja sammaltäyte työntyi läpi. Nämä vauriot korjattiin halkeamia 

listoittamalla, maalaamalla, naulaamalla ja kiilaamalla. 

Katosta poistettiin päällemaalattu liituväri ja alta saatiin esiin jäännöksiä 

valkoiselle pohjustukselle eri värein maalattuja parrujen sivuja, laudoitettuja 

välejä peittäneitä koristemaalauksia, jotka ovat peräisin 1600-luvun puolivälistä. 

Tapettien ja katon reunaan laitettiin uusi listoitus, joka maalattiin tapettien väriin 

sulautuvaksi siniharmaaksi. Räikeän keltainen 1862 laitettu lista poistettiin mutta 

säilytettiin. 

Parrujen alakulmat on veistetty pyöreäksi pienellä kulmalla rajaten. 

Tämä reuna sekä seinien väleissä kiertävä reunanauha on maalattu 

punaruskeaksi. Välejä on koristeltu sinisellä, keltaisella, punaisella ja mustalla 

värillä maalatuilla kukka-, rypäle. ja lehtiaiheilla. Kuvapintojen jako on usein tehty 

maalatuilla konsoleilla. Tämä aihe esiintyy seinissä katon ja parrujen rajassa. 

Kirkkosalin puoleisen seinän ulkoseinän puoleisesta kulmasta saatiin 

kangastapettia pingotettaessa alta esiin seinän yläosasta maalausta, joka liittyy 

1600-luvun puolenvälin katon koristeluun. Nurkasta, suuresta koristeellisesta 

konsolista alkaa keltaisella, ruskealla ja mustalla värillä tehty listoitus ja 

marmorilevykoriste. Samantapainen, joka on kirkkosalissa. Maalaukset on tehty 

kalkkimaalilla kalkkimaitopohjustetulle laastipinnalle. 

Kangastapettien kiinnitystä varten on seinään naulattu puiset listat. Saumat on 

peitetty liimatulla paperilla, joka on maalattu marmoroiden kuten kuvien välinen 

pohja. Tapetit ovat runsaasti päällemaalatut 1862. Koskemattomana kuvana on 

parhaiten säilynyt oven yläpuolella oleva metsästysasetelma, kehystä lukuun 

ottamatta. Tapetista ilmeni eriaikaista maalausta muutenkin kuin 1862 

tapahtuneen korjaus- ja päällemaalauksen vaikutuksesta. 

Lännen puoleisen ikkunan valkoiseksi maalattujen sivujen alta löytyi keltaiselle 

pohjalle ruskein viivoin tehtyä paneelimaalausta. Samoin seinästä ikkunan 

yläpuolelta nykyisen siniharmaan paneelimaalauksen alta otettiin esille katkelma 

samanlaista koristelua tehtynä keltaiselle pohjalle. 

Lisäksi löytyi kirkkosaliin johtavan oven läheisyydessä olevasta seinän alaosasta 

vihreällä värillä maalattu paneeli, rajattuna harmaalla listakoristeella. Tapetit 

puhdistettiin irrallisesta pölystä ja repeämät korjattiin. Pingotusta lisättiin ja 

värilohkeamat sekä vuotaneen katon aiheuttamat vesivalumat korjattiin 

ikkunanpuoleisista tapeteista pastellivärillä. 

Kaakeliuunin irralliset osat ja saumat korjattiin. Pinta puhdistettiin, samoin 

rautapeltiluukut. 

  

 

JUHLASALI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 5 kpl 

Katon suoristaminen 

Ovien korjaus ja maalaus 

Lattian puhdistus 
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18.7.1963 

Tarkistettiin ins. Malmbergin suunnitelma huoneen katon tukemiseksi. Koska 

suunnitelma edellyttää huoneen puolelle tehtäviä rakennelmia, katsottiin 

aiheelliseksi yrittää löytää ratkaisu, jossa tämä voidaan välttää. Arkkitehti Havas 

sai tehtäväkseen neuvotella ins. Malmbergin kanssa. Marmoroidut seinäpinnat 

päätettiin jättää ennalleen ja umpeen muuratut vanhat oviaukot avaamatta. 

Konservaattori Kiljunen ehdotti Pirunkamariin johtavan oven ottamista käyttöön 

yleisön hyvän kierron aikaan saamiseksi. 

Ilmeisesti seinien alaosassa on ollut kauttaaltaan paneelimaalaus, jota on otettu 

esiin ikkunakomeroiden alaosasta. Nämä päätettiin ottaa ikkunakomeroissa esiin 

ja jättää näkyviin.  

Keskusteltiin ikkunoiden alla olevista korokkeista. Koska ne ovat irralliset ja siten 

helposti poistettavissa, päätettiin ne jättää toistaiseksi paikoilleen.   

 

15.6.1964 

Päätettiin tehdä koemaalaus, jossa nykyisen marmoroinnin tilalle maalataan 

valkoinen kalkkiväripinta ja alaosaan kaksi erilaista paneeliehdotusta. Halliin 

johtava sekundaarinen oviaukko muurataan umpeen. Vanhaan avattuun 

oviaukkoon sekä myös hallista huoneeseen 32 johtavaan vastaavaan aukkoon 

tehdään uudet ovet alkuperäisen, nykyisin ullakolle vievässä ovessa olevan mallin 

mukaan. 

 

29.9.1964 

Päätettiin, että seiniin jätetään valkoinen kalkkipinta ilman alaosan 

paneelimaalausta. Koillisseinälle ikkunoiden väliin tehty paneelin koemaalaus 

jätetään. Vanha sokkelimaalaus uunissa jätetään vain sen luoteissivulle ja 

poistetaan kaakkoissivulta. 

 

14.7.1965 

Ikkunat maalataan mustanruskeiksi. 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

31.10.1963 

1700-luvun lopulla kattoa kannattamaan laitettu, poikittain oleva hirsi poistetaan 

ja ullakon puolelle rakennetaan ins. Malmberg suunnitelman mukaan läänin 

rakennuskonttorin toimesta uusi tukirakennelma. Sen jälkeen suoritetaan 

kattomaalausten puhdistus ja kiinnitys. 

Seinän yläosassa oleva friisi on ollut alun perin alaosastaan toisenlainen, vähäisiä 

jäännöksiä tästä löytyi nykyisen marmoroinnin alta. Sen sijaan muualta seinistä ei 

voitu löytää vanhempaa koristelua, koska se on kaavittu pois nykyistä 

marmorointia pohjustettaessa. Kirkkosalista on johtanut ovi keskisaliin, 

Pirunkamariin ja eteishalliin. Nämä ovat umpeen muurattuja. Seinän alaosassa on 

ollut noin 90 cm korkea paneelimaalaus, peräisin kattomaalausten ajalta. Se on 

päällemaalattu 1700-luvun lopulla, ensin yksinkertaistaen vanhaa koristelua ja 

lopuksi muuttaen yksiväriseksi varjomaalatulla listalla erotetuksi paneeliksi. 

Alkuperäistä maalausta on säilynyt erittäin vähän, parhaiten länsi- ja 

pohjoisseinissä mutta niiden perusteella ei voida edes tarkkaa uudelleen 

maalausta tehdä.  

 

19.12.1964 

Katon maalaukset konservoitiin ja kattopalkkeja kannattanut kaakkois-

luoteissuuntainen tukipalkki poistettiin samalla kun välikatto tuettiin ullakon 

puolelta teräspalkein. Uunia madallettiin sen verran, että kattomaalaukset ja friisi 

sen kohdalla saatiin esiin. Seinistä ja uunista pestiin maalattu marmorointi pois ja 

niihin jätettiin yksivärinen kalkkiväripinta. Koillisseinän ikkunoiden väliin 

maalattiin kaksi vaihtoehtoista mallia hävinneen paneelimaalauksen 

ennallistusehdotukseksi.  
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Uunin kaakkois- ja luoteissivuilla otettiin esiin 1700-luvun paneelimaalausta. 

Ikkunakomeroissa olleet puiset lattiakorokkeet poistettiin. Jalkalista tehtiin uusi. 

Sen korkeus määrättiin seinässä säilyneen jäljen mukaan. itäkulmassa ollut, 

huoneeseen 35 johtanut ovi muurattiin umpeen. Vuonna 1963 avattuun 

huoneeseen 35 johtaneeseen alkuperäiseen oviaukkoon tehtiin alkuperäisen 

mallin mukaiset karmit. Lattia lahosuojattiin ja vahattiin. 

 

Veikko Kiljunen 

Katto 

Katon tukeminen ullakolta tapahtui suunnitelmien mukaisesti. Työn yhteydessä 

voitiin tehdä havaintoja kattorakenteesta. Kannatushirsien välissä olevat laudat 

on vinosaumattu ja kiinnitetty toisiinsa poikittaisilla, nauloilla pintaan 

kiinnitetyillä listoilla ja ne lepäävät reunoista muutamia senttejä hirsien kulman 

päällä. 

Lämpöeristeenä on käytetty sammalta ja savensekaista hiekkaa. Ullakon lattiana 

on tiilet. Kirkkosalin puolelta poistettiin 1700-luvulla laitettu poikittainen tukihirsi 

irrottamalla hirsien läpi menneet sitovat rautapultit, sahaamalla hirsi poikki ja 

irrottamalla seinään upotetut hirren päät. Katon painauma on niin suuri, että 

korkeuseroa seinän reunoissa ja keskilattialla on noin 40 cm. Tällöin todettiin, että 

mainittu hirsi on laitettu paikoilleen siten, että ensin on sisäseinän puoleinen pää 

asetettu hakattuun koloon ja ulkoseinän puoleinen kolo, joka ei ollut syvä (noin 20 

cm) on tehty oikean puoleisesta sivusta loivasti vinoksi, jotta paikoilleen 

työntäminen on ollut helposti tehtävissä. Tällöin purjelaivaa esittävä maalaus on 

suureksi osaksi tuhoutunut mutta maalattu uudelleen. Samaan aikaan on seinän 

yläosassa kiertävää kattokoristeluun liittyvää listakonsolia ja kuva-

aihemaalausfriisiä korjattu monin paikoin. Eräät kuva-aiheet ovat kuitenkin 

säilyneet melko koskemattomina. Samaan aikaan on todennäköisesti seinien 

alaosan paneelimaalaus kaavittu pois, maalattu valkoisella ja seinät saneet 

marmorointikäsittelyn. Tämä marmorointipinta liittyi yläosan kuvafriisiin 

vaakasuoran listan erottamana, jolloin poistettiin 1650-luvun koristeluun kuuluva 

yksityiskohta, koristeellinen pää, konsolien ja listan alapuolella. Paneelien 

valkoisen alaosan erotti harmain viivoin varjomaalattu lista. Saattaa olla, että 

näiden tekijä on F. Fischerström, joka on kirjoittanut nimensä lyijykynällä 

keskisalin puoleisesta nurkasta lähtevään hirteen (noin 1 m nurkasta). . 

Fischerströn pinx 

 

Seinät 

Seinien maalauksen restaurointi suoritettiin siten, että 

marmorointimaalauspestiin pois ja samalla tutkittiin 1650-luvun mahdollinen 

maalauskoristelun säilyneisyys. Jäännöksiä löytyi vain seinän alaosan 

paneelikoristelusta mutta nekin olivat niin vähäisiä, että niiden perusteella ei voitu 

luotettavaa restaurointityötä tehdä. Sen vuoksi seinät maalattiin valkoisiksi 

ohuella kalkkivärillä ja säilyneet jäännökset kuultavat nyt heikosti läpi. 

Tutkimuksessa todettiin, että mainittu paneelimaalaus on 1700-luvulla maalattu 

päälle yksinkertaisemmalla ja kömpelömmällä paneelikoristelulla. Tästä 

maalauksesta on nähtävissä katkelma uunin molemmissa sivuissa. 

 

Uuni 

Nykyinen uuni on muurattu melkein vanhan uunin paikalle. Millainen 

alkuperäinen uuni on ollut, siitä ei voitu saada tietoa. Ainoa jäännös on 

savuhormi, joka löytyi, kun nykyisen uunin yläosaan myöhemmin muurattu 

kattoon ulottuva reunus purettiin ja sieltä voitiin nähdä onttoon yläosaan. 

Alkuperäinen hormi on säilynyt ehjänä ylhäällä siten, että sitä kiertänyt 

koristemaalaus ja kattomaalaus ovat säilyneet. Hormi laajenee ja kaartuu 

alaspäin mentäessä ja liittyy nykyiseen uuniin muurauksella. Uunin halkeamat ja 

laastirikkoutumat korjattiin sekä marmorointimaalaus poistettiin. Suuaukkoa 

kiertävä puulista palautettiin alkuperäiseen mustansiniharmaaseen väriinsä. 

Uunin valmistus saattaa olla peräisin samalta ajalta kuin nykyisten ovien ja 

ikkunoiden. Kirkkosalista on johtanut toinenkin ovi Pirunkamariin uunin toiselta 

puolelta sekä ovi keskisaliin. 
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Lattia 

Lattia puhdistettiin. Jalkalista uusittiin keskisalin listan kaltaiseksi ja lautalattia 

suojattiin Rentoki-tuotteella ja pinta kiinteällä lattiavahalla. Vahakäsittely on 

tulevaisuudessa jatkuva. 

 

Kirkkosalin kattomaalaukset 

Maalaukset ovat aikojen kuluessa saaneet varsin kunnioittavaa kohtelua 

osakseen, sillä vaikka kartanon kaikki muut katot on perusteellisesti uusittu ja 

vastaavanalaisia koristeluja on III kerroksessa päälle maalattu jäljitellen, on 

kirkkosalin maalaukset jätetty miltei koskemattomiksi. Niissä voitiin todeta 

korjausmaalauksia vain reunaosissa ja puhdistuksen aiheuttamaa kuluneisuutta 

naarmujen ja värin hilseilyn muodossa.  

Maalaukset ovat hienoimmat mitä meillä on säilynyt tuolta ajalta ja aluksi 

tuntuikin siltä, että maalarin on täytynyt olla joku ulkolainen mestari kuva-

aiheiden rikkauden, tyylipiirteiden ja työn taitavan vaikutelman vuoksi. Puhdistus- 

ja kiinnitystyön aikana havaittiin kuitenkin kaksi hyvin pienikokoista signeerausta 

kahdessa eri kuva-aiheessa. Toisen nimistä tri Pylkkänen tulkitsi Joachim Langeksi. 

Kun myöhemmin näytin merkintöjen läpipiirroksia ja makrovalokuvia prof. 

Piriselle, sanoi hän käsityksenään, että nimet ovat samoja ja luettava JOCHIM 

LANG. Näin ollen voimmekin melkoisella varmuudella päätellä, että tunnettu 

turkulainen konterfeijari Jokkim Lang on ollut joko mestarina tai apulaisena työn 

suorittamisessa. Lang vaikutti Turussa juuri 1650-luvun kahden puolen. Voimme 

lisäksi tietää, että Jochim Lang ei esiinny vuoden 1669 jälkeen 

manttaaliluettelossa, joten jos hän on ollut kuvia maalaamassa, ne on ilmeisesti 

tehty ennen sitä. 

Kattomaaluksissa on suurenmoisesti toteutettu kokonaiskoristeluidea rikkaine 

yksityiskohtineen. Huoneen katossa pituussuunnassa on 11 kpl hirsiä, jotka on 

veistetty siten, että ne ovat neliömäisiä, noin 10" x 10" ja niiden alakulmat on 

veistetty koristeellisiksi puolipyöreiksi syvennyksiksi. Hirret on käsitelty samalla 

tavoin kaikissa katoissa. Parrujen välinen lautapohja on noin 55-56 cm leveä. 

Nämä puupinnat on pohjustettu valkoisella liimakiinnitteisellä pohjusteella ja sille 

maalattu erilaisia koriste- ja kuvaryhmiä noin 101 kpl lukuun ottamatta toistuvia 

koristeaiheita kuten lintuja, kukkia, konsoleja ja listoja. Maisema-aiheita on 41, 

vertauskuvallisia 30 ja koristeellisia sommitelmia 30. Katon koristelussa on 

onnistuneesti yhdistetty ja tasapainitettu muoto ja väripintojen ja yksityiskohtien 

keskinäinen suhde.  

Hirsien muoto ja syvennykset ovat olleet perustana koristelussa. 

Kohovaikutelmainen muoto maalauksessa, konsolit, naulat, marmori, laatat, 

syvennykset ja listat on maalattu valoon ja varjoon perustuvan prinsiipin hyväksi 

käyttöön ja huomioitu sen suhde ikkunoista tulevaan valoon. Maalattua 

tekoarkkitehtuuria olevissa yksityiskohdissa upotettujen tai koholla olevien osien 

suhteessa on taiteellinen syvyysvaikutelma tai veistoksellinen pyöreys, jota 

tehostaa paksuntamalla ja ohentamalla tehty viiva sekä värivaihtelulla korostettu 

pinnan valovaikutelma. Nykyisessä asussa eivät maalaukset kuitenkaan anna 

läheskään sitä vaikutelmaa kuin alkuaan, sillä värit ovat haalistuneet ja osittain 

kokonaan muuttunet. Niinpä kaunis, kirkas lyijypunainen on muuttunut seoksesta 

riippuen harmaan ja violetin vivahteiksi tai aivan tummanmustan ruskeaksi. 

Samoin on himmennyt kirkaskeltainen lyijyväri ja sininen. Merkillistä väriskaalassa 

on se, että siinä ei ole lainkaan vihreää väriä, vaikka maisema-aiheissa puineen ja 

heinikkoineen olisi ollut usein aihetta. 

Sinoberin punainen on säilynyt verrattain kauniina. Tumma keltaokra, jolla on 

maalattu listat, konsolit ja kehykset, on valkoisen pohjavärin lisäksi hallitseva väri. 

Hirsien sivut siten, että konsolien erottaman on pitkän suorakaiteen muotoinen 

pienien kulmien erottama puoliympyrän muotoon päättyvä sininen tai punainen 

marmorointipinta ja välissä samanlainen pinta, jossa on tulppaanin tai neilikan 

kukka, jolla istuu värikäs lintu. Konsoliaiheita on kuusi, kukka-aiheita ja 

marmoripintoja kolme kussakin sivussa. Hirren alapinnan koristeina on neljän 

kolmiomaisen väripinnan sinisen, punaisen, valkoisen ja keltaisen muodostama 

neliö, josta lähtee renessanssihenkinen reliefikoristekuvio. keskellä on marmoroitu 

pinta, ruusuke keskellä ja toisella puolella jälleen em. kuviot. Marmoripintoja on 

kolme ja neliö- ja koristeaiheita 4. 
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Lautojen koristelu käsittää kolme puoliympyrään päättyvää suorakaidepintaa, 

joissa on maisema ikäänkuin syvennyksessä koristeellisen kehyksen sisällä. 

Maisemat on sijoitettu niin, että niitä katsotaan itään päin. Yksi maisema on 

keskellä ja yksi kummassakin päässä. Näiden väliin on sijoitettu keskelle 

vertauskuvallinen henkilöaihe ja kahden puolen koristeelliset kuvaryhmät. 

 

RESTAUROINTITYÖT 

Seinät 

Seinän kalkkilaastipinnalle maalatut al secco maalaukset restaurointiin 

kuvapuhdistuksen, kalkkivesikiinnityksen ja laastirikkoumien ja halkeamien 

korjauksen jälkeen. Laastipohjien korjauksessa käytettiin vanhan kalkin ja 

marmorihiekan seosta. Vanhoihin korjausmaalauksiin ei tehty muutoksia muuten 

kuin häiritsevimmissä kohdissa. 

Konsolien alapuolelta osittain päällemaalatut ja vahingoittuneet eläimen 

pääaiheet otettiin esille ja restaurointiin. Kuva-aiheista korjattiin eniten 

meritaisteluaihetta ja sen vasemmalla puolella olevaa kuvaa, joissa oli useita 

lohkeamia. 

Seinän 1700-luvulta peräisin oleva kellansävyinen marmorointi ja alaosan harmaa 

varjomaalattu listamaalaus pestiin pois. Tällöin todettiin, että alkuperäinen 

laastipohja on koskematon mutta sitä peittänyt kalkkiväripinta on kaavittu pois 

ennen em. marmorointia. Värejä ei tavattu 

Seinät maalattiin korjauksen jälkeen ohuella valkoisella sävytetyllä kalkkivärillä. 

Alaosan 1600-luvun paneelimaalausjäännökset häämöttävät sen alta. 

Pihanpuoleisen seinän ikkunoiden väliseen osaan tehtiin kaksi maalausehdotusta 

paneelin restauroimiseksi. Suunnitelmasta luovuttiin, koska ei ole riittävästi tietoa 

koristelun yksityiskohdista. Korkeus, listajako ja malli käyvät ilmi jäännöksestä, 

joka on eteishalliin johtavan oven pielessä. 

 

Kattomaalaukset 

Maalaukset ovat vahingoittuneet puun liikkumisen ja vuotaneen katon 

vaikutuksesta. Toisaalta maalauksia on puhdistettu harjaamalla, mikä on 

irrottanut väriä ja aiheuttanut hankautumisia. 

Reunaosia lukuun ottamatta niitä ei ole ollenkaan korjausmaalattu. 

Maalausten perusteelliseksi konservoimiseksi olisi tulevaisuudessa tehtävä 

erittäin laajoja tehtäviä. Sitä varten lautapohjat olisi irrotettava katosta 

poistamalla niiden päällä ullakolla olevat tiilet, hiekka ja sammal, mikä on 

eristämättömänä lautojen päällä. Konservoitujen maalausten ja lautojen takaisin 

asettamisen yhteydessä lämpöeriste korvattaisiin tarkoitukseen sopivalla aineella.  

Nyt tehdyn korjaustyön tuloksena kattomaalaukset puhdistettiin pölystä, 

irtoamassa oleva väri kiinnitettiin colla pisciumilla eikä minkäänlaista täydentävää 

restaurointimaalausta tehty lukuun ottamatta uunin yläpuolelta esiin saatuja 

kalkkilaastin likaamia kuva- ja koristeaiheita. 

 

 

YLÄHALLI 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

22.9.1962 

Ikkunoita uusittava 3 kpl 

Ovien korjaus ja maalaus 4 kpl 

Katon ja seinien puhdistus ja ehkä maalaus 

 

 



SENAATTI-KIINTEISTÖT 2018                 LOUHISAARI – PÄÄRAKENNUKSEN INTERIÖÖRIEN VAURIOKARTOITUS 

 

340 

 

18.7.1963 

Tohtori Pylkkänen ehdotti, että huone säilytettäisiin nykyisessä asussaan. 

Yleisvaikutelman parantamiseksi kattoa voidaan retusoida ja seiniä patinoida. 

Lisäksi hän ehdotti huoneen sisustamista uusrenessanssikalustein. Toimikunta 

yhtyi esitykseen lukuun ottamatta arkkitehti Havasta, joka katsoi, että asiaa on 

syytä vielä tutkia. Tässä vaiheessa päätettiin tyytyä parantamaan seinäpintojen 

"kaariaukkojen" väriä. 

 

29.9.1964 

Etelänurkassa oleva uuni päätettiin jättää siihen asuun, missä se nyt on. Kattoon 

jätetty fragmentti 1860-luvun koristemaalauksesta ulotetaan kaakkoisseinällä 

uunin kohdalla alemmaksi. 

 

14.7.1965 

Ovet hallista huoneeseen 32 ja 34 aukeavat vasenkätisesti. Ullakolle vievä ovi 

maalataan siniharmaaksi. Uudet ovet 1600-luvun asua vastaavalla tavalla 

vaaleanruskeaksi. Kattopalkkien särmiin ehdotettiin maalattavaksi punaiset raidat 

1600-luvun asua vastaavan tilavaikutelman palauttamiseksi. Ikkunat maalataan 

mustanruskeiksi. 

 

3.8.1965 

Päätettiin rakentaa palo-ovi III kerroksen haallista ullakolle vievän oven 

yhteyteen. Lääninrakennuskonttori esittää suunnitelman oven rakenteesta 

ottamalla huomioon sellaisen suunnitelman, jossa on otettu huomioon vanhan 

oven ja karmin säilyttäminen koskemattomana. 

Päätettiin maalata punainen raita kattopalkkien särmiin. Raita maalataan myös 

seinien yläosiin palkkien särmiä vastaaville kohdille. Hallista huoneisiin 32 ja 34 

johtavat uudet ovet päätettiin maalata 1600-luvun asun vastaavalla värillä. 

Oviin yritetään saada vanhat lukot. 

Todettiin, että tummanruskea väri, jolla huoneen 34 oli maalattu, oli sävyltään 

hyvä ja samalla värillä päätettiin maalata myös huoneiden 32 ja 35 ikkunat 

sisäpuolelta. Huoneissa 29, 31 ja 33 maalataan ikkunat siniharmaiksi, vanhan 

1700-luvun värin ollessa lähtökohtana.  

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

31.10.1963 

Nykyinen koristemaalaus on tehty 1862 sillä takan yläpuolella olevaan toiseen 

hirren sivuun on kirjoitettu Målat af F. Björnberg 18 20/6 63 ja lisäksi mukana 

ehkä olleen toisen maalarin nimikirjaimet EL. Näin voidaan tietää, että F. 

Björnberg apulaisineen on työskennellyt kahtena kesänä ylimmässä kerroksessa. 

Ainoastaan seinien puolikaaren muotoon päättyviä pintoja on maalattu uudelleen 

1863 jälkeen. 

Eteishuoneen kattoa tutkittaessa todettiin, että sitä on päälle maalattu myös jo 

1700-luvun lopulla ja vanhinta 1600-luvun maalausta on säilynyt hyvin vähän. 

Seinät on rapattu uudelleen nykyistä maalauskoristelua varten eikä tutkituista 

kohdista löytynyt maalauskoristelua muualta kuin hirsien välistä sekä lisäksi 

keskisaliin johtavan oven pielestä paneelimaalausta. Aihe on sama kuin ullakolle 

johtavassa käytävässä. 

Takka on muurattu ehkä 1800-luvulla. Eteishuoneen katto ja seinämaalaukset 

päätettiin kiinnittää, e eristää ja peittää valkoisen harmaalla värillä. Työ jäi 

eristyksen ja päälle maalauksen osalta kesken mutta tehdään kesällä 1964. 

 

15.6.1964 

II ja III kerroksen välisessä portaikossa oli tullut esiin 1600-luvun maalauksia. 

Rombimaisten holvivaippojen keskustaan oli maalattu kuhnin lintu ja ruoteita oli 

tehostettu ornamenttimaalauksella. Portaikon seinäpinnat ovat ilmeisesti olleet 

valkoisiksi kalkitut, alaosassa tumma maalattu paneeli. 
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Halli on kalkittu valkoiseksi aikaisemman päätöksen mukaisesti. 

 

19.12.1964 

Seinät ja katto valkaistiin peittämällä 1800-luvulta peräisin ollut pinta valkoisella 

liimavärillä. uuni maalattiin ruskeanpunaisella kalkkivärillä. Ovien avaaminen ja 

umpeen muuraus (vrt. huone 34) Vuonna 1963 huoneeseen 32 jälleen avattuun, 

alkuperäiseen oviaukkoon tehtiin karmit.  

 

1964 

Veikko Kiljunen 

Viime vuonna kesken jäänyt työ käsitti huoneen seinien ja katon maalaamisen 

valkoiseksi. Se tehtiin sävytetyllä heikosti sitovalla liimavärillä. 

Tästä huoneesta kirkkosaliin johtava nykyinen 1700-luvulta peräisin oleva 

oviaukko muurattiin umpeen ja umpeen muurattu alkuperäinen 1650-luvun 

oviaukko seinän vasemmalla puolen avattiin. Avauksen yhteydessä löytyivät 

alkuperäiset rapatut pielet kirkkosalin puolelta ja niissä olevat jäännökset 1650-

luvun paneelimaalauksesta. Se säilytettiin puhdistuksen ja korjauksen jälkeen. 

Oviaukko samoin kuin eteishallista keskisaliin johtava, nyt avattu alkuperäinen 

oviaukko varustettiin uudella vanhan mallin mukaan tehdyllä karmilla. Ovi 

tehdään myöhemmin talvella. Tällainen ovi ja karmi on säilynyt ullakolle 

johtavassa ovessa ja sitä käytetään mallina. 

 

1965 

Maalattiin huoneisiin 32 ja 34 johtavat uudet ovet vanhan, ullakolle johtavan 

oven mukaan. Ullakolle johtavan, osaksi uusitun oven maalaus korjattiin. 

kattopalkkien viistettyihin särmiin maalattiin punaiset raidat.  

III kerroksen ikkunoiden sisämaalaus saatiin päätökseen. Huoneiden 32, 34 ja 35 

ikkunat maalattiin tummanruskeiksi ja huoneissa 29, 31 ja 33 siniharmaiksi. 

 

1965 

Veikko Kiljunen 

III kerroksessa tehtiin eteishallin kattoon hirsien profiloituun kulmaan 

vaaleanpunainen nauhakoristelu arkkitehtien Kairamon ja Havaksen 

ehdotuksesta. Halliin tehdyt vanhan malliset uudet ovet maalattiin ullakolle 

johtavan oven värisiksi. Mainittakoon, että tämä ovi, joka puusepillä oli mallina, 

tuli heidän oma-aloitteisesta toimestaan varomattomasti ja tarpeettomasti 

korjatuksi.  

Puulattioiden vahaus uusittiin. 

 

 

ULLAKON PORRAS JA PIENI HUONE 

 

Portaiden saumaus, rappauskorjauksia, pienen huoneen tiililattian korjaus. 

Ikkunoita uusittava 3 kpl. Salin päällä olevan huoneen purkaminen.  

 

Korjattiin kattopalkkien ja friisin maalauksia. Koilliseen antavan ikkunanissin pieliä 

korjattiin. 
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ULLAKKO 

 

SUUNNITELLUT RESTAUROINTITYÖT 

 

Palolattian keventäminen ja korvaaminen keveämmällä materiaalilla. 

Luukkujentervaus. Rappaus ja muurauskorjauksia. Ikkunoita uusittava 6 kpl. 

 

 

TOTEUTETUT RESTAUROINTITYÖT 

 

1964 

Kirkkosalin katon vahvistustyötä varten oli lattia ullakolla avattu tulevien 

kannatuspalkkien kohdalla. Tiilen ja täytteen alla ollut vanha lautakerros oli 

paikoitellen pahasti lahonnut. Ennen työn alkamista valokuvataan avatut kohdat. 

Vahvistettiin välikattoa huoneen 34 kohdalla muototeräspalkkiparilla, jotka 

kantavat katon vanhoja lounais-koillissuuntaisia kattopalkkeja. Palopermannon 

korjaaminen tältä kohdalta jäi vuoden 1965 aikana tehtäväksi. 

 

 

Takasivun kuva: 

Louhisaaren kartanon päärakennus, 1900-luvun alku. 

Museovirasto – Musketti. Kansatieteen kuvakokoelma. 
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