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PÄÄKIRJOITUS

V

iime vuoden lopulla Suomen konservointikenttä koki suuren surun ja
menetyksen tutkijakonservaattori
Leena Tomanterän menehtyessä
äkillisesti. Pia Klaavu, Leenan pitkäaikainen kollega ja ystävä, on kirjoittanut
muistokirjoituksen jakaen meille Leenan
vaiherikasta elämää ja työuran vaiheita.
Ei ole epäilystäkään etteivätkö Leenan
pitkäaikaisen ja merkittävän uran saavutukset jää elämään niin Suomen esinekonservoinnin kuin koko museokentän
pariin. Tulemme kaipaamaan Leenaa suuresti ja lehden toimitus sekä Konservaattoriliitto ottavat osaa Leenan perheen suruun.
Kiitämme kaikesta palautteesta ja kehitysehdotuksista, mitä viime lokakuussa ilmestynyt uudistettu Konservaattori-lehti
sai teiltä jäseniltä. Oli ilo huomata, kuinka
paljon uudistus vaikutti lukukokemukseen
ja tiedonvälitykseen. Verkkolehden lukijaluvut olivat tuntuvasti suuremmat kuin aikaisempien numeroiden osalta. Innostustamme toimituksessa lisäsi myös se, että
lehteä oli linkitetty ulkomaisille konservointialan facebook-ryhmille. Lehden lukijakunta kansainvälistyi kertaheitolla ja
toivomme, että jatkossakin voimme sisällyttää lehteen suomenkielisten lisäksi
myös englanninkielisiä tai toisella kotimaisella kielellä kirjoitettuja artikkeleita.
Saamiemme parannusehdotusten pohjalta
olemme esimerkiksi muuttaneet Ulkopuolinen näkökulma -osion Poikkitieteelliseksi näkökulmaksi. Toivomme teiltä jäseniltä ja lukijoilta jatkossakin aktiivisuutta lehden
kehittämisessä.
Tässä vuoden 2017 ensimmäisessä numerossa olemme yrittäneet kattaa konservoinnin eri erikoisalueiden ja konservoinnin sidosryhmien ajankohtaisia aiheita mahdollisimman laaja-alaisesti. Konservaattorin
sijaan tässä numerossa esittäytyy materiaa-

liopin lehtori. Viime vuoden konservointiprojekteista kertovissa artikkeleissa puhutaan itse konservointitoimenpiteiden lisäksi projektien ajanhallinnasta ja
onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä, kuten materiaalitutkimuksen tärkeydestä. Haluamme myös avata
keskustelun haitta-aineita sisältävien kulttuuriperintökohteiden oikeanlaisesta käsittelystä ja muista työturvallisuussäädöksiin ja -lakeihin liittyvistä seikoista. Aiheesta lisää myös tulevissa lehdissä.
Tärkeä poikkitieteellinen yhteistyö konservaattorien, tutkijoiden ja muiden museoammattilaisten välillä otti huiman askeleen eteenpäin esinetutkimusverkosto Artefactan syksyllä järjestämän tutkijoiden ja
konservaattoreiden menetelmätyöpajan
muodossa. Poikkitieteellinen yhteistyö jatkuu huhtikuussa Jyväskylässä yliopiston
museologian opiskelijoiden järjestämillä
perinteisillä museologian seminaaripäivillä, jotka tänä vuonna järjestetään yhteistyössä ICOM Suomen osaston, Konservaattoriliiton ja Suomen museoliiton kanssa.
Tuolloin kulttuuriperinnön ammattilaiset
kokoontuvat pohtimaan mm. kokoelmapoistoja. Toivottavasti tapaamme sankoin
joukoin aktiivisen keskustelun ääressä sekä
Helsingissä pidettävässä kevätkokouksessa
maaliskuussa, että museologian semiaarissa huhtikuussa!
Lopuksi vielä suurkiitokset kaikille tämän numeron toteutumiseen osallistuneille henkilöillle: Jaana Kataja, Pia Klaavu, Liisi Hakala, Katja Luoma, Teemu
Kajaste, Seppo Hornytzkyj, Hanne
Mannerheimo, Malla Tallgren, Aleksi
Pienimäki, Elina Rauhala, Asta
Pyysalo, Katariina Ruuska-Jauhijärvi,
Helena Lonkila, Aki Arponen ja Artefacta, Joanna Veinio, Piritta Ernvall,
Emilia Lemmetyinen, Jenni Einola,
Päivi Alliniemi sekä Suomi Design oy.

Konservaattori-lehden toimituksen puolesta,
Marleena Vihakara
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PKL TIEDOTTAA

Konservaattoriliiton kevään 2017
koulutuspäivät Jyväskylässä 20.-21.4.2017
Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen
museologian opiskelijoiden vuosittain järjestämä museologian seminaari toteutetaan tänä vuonna yhteistyössä PKL:n, ICOM Suomen komitean ja Suomen
museoliiton kanssa. Seminaarin aihe on vahvasti konservointiin ja restaurointiin liittyvä Kiertoon, korjaukseen vai poistoon? -Onko museomaailma valmis
KonMari -ajattelulle?
Seminaarityöryhmän puheenjohtaja Elina Rauhala pohtii KonMari -ajattelua sivuilla 32. Ohjelma löytyy seminaarin nettisivulta, jonka kautta myös tapahtumaan ilmoittaudutaan: http://kiertoonkorjaukseenvaipoistoon.blogspot.fi/.

Nettisivu-uudistus
Konservaattoriliiton internetsivuja uudistava työryhmä on aloittanut työskentelynsä ja tavoitteena on, että uudet sivut ovat toimintakunnossa syksyllä 2017. Työryhmään mahtuu edelleen mukaan innokkaita ideoijia ja sisällön kirjoittajia. Lisäksi etsimme nettisivuille sopivia kuvituskuvia. Tarvitsemme kuviin oikeudet,
koska niihin ei ole mahdollista laittaa kuvaajatietoja. Jos sinulta löytyy sopivia
kuvia, ota yhteyttä.
Kun sivut ovat valmiit, tarvitsemme niitä päivittäviä henkilöitä. Pelkkä innostus tehtävään riittää, sillä perehdytämme henkilöt käytännön työhön.
Kaikki yhteydenotot tehdään työryhmän vetäjälle Satu Haapakoskelle
haapakoski.satu(at)gmail.com.
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Apurahoja haettavaksi
Pohjoismaisen Konservaattoriliiton
Suomen osasto ry myöntää jäsenilleen
haettavaksi kaksi apurahaa, jotka ovat
suuruudeltaan maksimissaan 200€.
Apurahat on tarkoitettu jäsenten kouluttautumiseen (seminaarit, kurssit
tms.). Apurahalla voi kattaa osallistumismaksun, matkat tai majoituksen.
Apurahoja myönnetään jäsenmaksut
maksaneille varsinais- ja liitännäisjäsenille. Apuraha myönnetään vuoden
2017 aikana tapahtuvaan kouluttautumiseen.
Eduksi apurahan saamiselle on:
työnantaja ei maksa kouluttautumista,
koulutukseen ei ole saatu muita apurahoja, saaja ei ole aikaisemmin saanut
Konservaattoriliitolta apurahaa.
Hakemuksena toimii vapaamuotoinen selvitys miksi hakijalle tulisi myöntää apuraha. Sen tulee sisältää tiedot ja
ohjelma tulevasta koulutuksesta sekä
selvitys koulutuksen kustannuksista ja
mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista.
Kaikkien apurahan saaneiden tulee
kirjoittaa koulutuksesta juttu Konservaattoriliiton blogiin. Hakemukset tulee
toimittaa PDF-tiedostoina jaana.nkf (at)
gmail.com -osoitteeseen 15.4.2017 mennessä. Päätökset apurahoista ilmoitetaan hakijoille toukokuun 2017 aikana.
Konservaattoriliitto kiittää
PKL:n syksyn 2016 HAM:ssa järjestetty
koulutuspäivä Yayoi Kusama: In Infinity
-näyttelyyn ja sen rakentamiseen liittyviin haasteisiin tutustuen oli menestys.
Myös syyskokous sai paikalle paljon jäseniä ja sujui eloisan keskustelun merkeissä. Konservaattoriliitto kiittää
HAM:a onnistuneesta päivästä!
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TEKOt Tallinnassa
Tekstiilikonservaattorit kävivät tutustumassa viktoriaanisen ajan pukuihin
30.9.2016 Viron taidemuseo KUMU:ssa.
Pukuloistoa voi ihailla konservaattoriliiton blogissa http://konservaattoriliitto.blogspot.fi/
Oletko sinä käynyt jossain mielenkiintoisessa näyttelyssä tai seminaarissa? Haluatko jakaa siitä kokemuksia
muille konservaattoreille? Blogissamme
on sana ja tyyli vapaa. Laita viestiä tiedottajalle pkl.tiedotus(at)gmail.com
Konservaattori 2/2017
Artikkeliehdotukset vuoden 2017 toiseen numeroon tulee lähettää lehden
toimituksen sähköpostisoitteeseen pkllehti(at)gmail.com 30.5.2017 mennessä.
Vastaukseksi saa kirjoitus- ja kuvaohjeet. Artikkelien, matkaraporttien ja
muiden kirjoitusten varsinainen sisäänjättöpäivä on 30.6..2017.
Mainostaja! Haluatko ilmoituksen
Konservaattori lehteen? Ota yhteyttä
lehden toimitukseen osoitteeseen pkllehti(at)gmail.com ja pyydä mediakorttia. Ilmoitushinnat löydät sivulta 2.

Kuva: Heidi Gustafsson

Konservaattoriliitto onnittelee
Jenny ja Antti Wihurin rahaston Käden
taito -palkinnon saivat syksyllä 2016
tekstiilikonservaattorit Taina
Leppilahti ja Henna Koskinen. Palkinto myönnetään tunnustuksena kädentaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Se on merkittävä tunnustus konservaattoreiden ammattikunna
tekemälle työlle ja on tuonut positiivista näkyvyyttä mediassa. Konservaattoriliitto haluaa myös kiittää Tainaa ja
Hennaa positiivisesta ja kehittävästä
toiminnasta konservoinnin alalla.

Viktoriaanisen ajan pukuja esillä taidemuseo KUMU:ssa
Lue lisää TEKOjen matkasta sekä muita matkaraportteja konservaattoriliiton blogista:
http://konservaattoriliitto.blogspot.fi/
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8 KYSYMYSTÄ

MATERIAALIOPIN LEHTORILLE
1) Kuka olet?
Nimeni on Malla Tallgren. Olen konservaattori, mutta työskentelen lähes
pelkästään opettaen ja neuvoen taideopiskelijoita ja taiteilijoita materiaaleja ja niiden käyttöä koskevissa kysymyksissä.
Ainoa pysyvämpi konservointisuhde minulla on Taidekoti Kirpilään, jonka teoksia tarkastan ja huollan muutaman kerran vuodessa.
2) Missä työskentelet?
Olen työskennellyt 90-luvun alusta Kuvataideakatemiassa. Koulu on nykyään
osa Taideyliopistoa yhdessä Sibeliusakatemian ja Teatterikorkeakoulun
kanssa. Työskentelen Kuvataideakatemiassa maalaustaiteen koulutusohjelmassa materiaaliopin lehtorina. Opetan maalauksen materiaaliopin perusteita vuoden kestävällä kurssilla,
ohjaan kaikkia eri koulutusohjelmien
opiskelijoita, järjestän erikoiskursseja
ja luennoin muiden opettajien kursseilla tarvittaessa. Lisäksi taiteilijat
voivat soittaa kysyäkseen neuvoa ja
joskus käyn työhuonevierailuilla myös
Kuvataideakatemian ulkopuolella.
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3) Miten päädyit työhösi?
Konservointiopintojen jälkeen olin
töissä mm. Helsingin kaupungin taidemuseossa ja Valtion taidemuseossa erinäisiä ajanjaksoja. Aloitin kuitenkin
maalauksen materiaaliopin opetuksen
melko varhain, samanaikaisesti sekä
Vantaalla konservointikoulussa että
Kuvataideakatemiassa.
Materiaaliopin opettajaksi päädyin
kuvataiteilija Satu Kiljusen ehdotuk-

sesta. Hänen isänsä, kuvataiteilija ja
konservaattori Veikko Kiljunen oli
tehnyt pitkän uran Kuvataideakatemian materiaaliopin opettajana muiden
töidensä ohella ja oli jo halukas viettämään eläkepäiviä.
Vaikka olisin varmasti ollut hyvin
intohimoinen konservaattori, niin
tunsin melko pian, että tämä on ”mun
juttu”. Alkuvuosina tein sekä opetustyötä, että konservointityötä, mutta jo
pitkään opetustyö ja ennen kaikkea
loputon materiaaleja ja rakenteita
koskeva selvitystyö on työllistänyt
täysipäiväisesti.
4) Mikä on työssäsi mukavinta/
haastavinta?
Työni on erittäin itsenäistä. Taidemaalari, professori Juhana Blomstedt taisi kerran alussa esittää toiveen, että
olisi enemmän teoriaa. Aloin esitellä
materiaaleja ja aineellisia ilmiöitä laaja-alaisesti ja yksityiskohtaisesti luennoilla ja opiskelijoihin syntyi hyvä ja
luottamuksellinen suhde. Voin suunnitella toimintaani vapaasti ja kurssi onkin vähitellen laajentunut maksimimittoihinsa.
Haastavat asiat ovat hyvin käytännöllisiä. Työsuojelukysymyksillä on
tärkeä osuus opetuksessa. Se on hankala alue ja vaatii riittäviä perustietoja. Raskaana olevat ja allergisoituneet
taiteilijat myös kyselevät toimintaohjeita ja vaihtoehtoja, jotta voisivat jatkaa työtään. Voimakas kaupallistuminen ja tuotteistuminen pyrkii peittämään ja muuntelemaan tietoa mahdollisista haitoista ja siksi luotettavan
tiedon löytäminen voi olla todella han-

kalaa. Ihminen voi kontrolloida ympäristöään ainoastaan, jos tietää mille
altistuu.
Toinen haastava alue on taiteilijoiden kysymykset teosten kestävyydestä.
Kysymyshän on melkoisen hankala.
Miten esineet muuttuvat, mitä niiden
pitää kestää ja millaisesta ajasta on
kysymys?
5) Mikä on oudointa mitä olet tehnyt työssäsi?
Varsinaisesti outoja asioita ei nyt juuri
tule mieleen, kylläkin eräs hieno muisto tilanteesta, vain muutama kuukausi
sitten. Seisomme kuvataideakatemialaisten ja Gambia Collegen opiskelijoiden kanssa hohkaavassa, keskipäivän
armottomassa kuumuudessa seuraten
kuhmuisissa 20 litran maalitonkissa
nuotiotulilla porisevia väriliemiä.
Opetin monikulttuurisessa yhteistyöprojektissa gambialaisia valmistamaan väriaineita ja sideaineita Afrikan
maaperästä ja kasveista.

6) Mikä on lempityövälineesi?
Ehdoton lempityövälineeni on lyijykynä.
Teen jatkuvasti erilaisia muistiinmerkintöjä lyijärillä sekalaisille paperilapuille. Niitä on aina levällään työpöydälläni. Kun katselen pöytääni, niin
näen mm. seuraavanlaisia lappuja:
- selvitä filmimateriaalin värjäystä
kasviväreillä
- käsittele hylkimistä seuraavalla luennolla
- opintopisteet kesken
- Hanasaaren julkisen ulkoteoksen materiaalit
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- galliumin ja tantaalin LD50 -mittaukset
- vehnäliisterin ja ”jänisliiman” sekoittaminen
- syksyn pigmenttikurssin järjestäminen
- muistuta, että tavarat pitää panna paikalleen
- tuo rikkipurkki Felixille mökiltä
7) Mitä haluaisit vielä oppia?
Työ on sen luonteista, että opeteltavaa
riittää pitkin vuotta. Juuri nyt painiskelen maalauskankaiden imevyyden ja
hylkimisen kanssa, joka on muuttunut
lähivuosina ennalta arvaamattomaksi.
Kokeilemme opiskelijoiden kanssa erilaisia käsittelytapoja työprosessin helpottamiseksi. Myöhemmin keväällä on
tarkoituksena aloittaa itse öljymaalin
valmistus kolmivalssimyllyllä. Tämäkin
varmasti tulee vaatimaan runsaasti
opettelua ja tulee tutustuttua öljy-

maalissa käytettyihin apuaineisiin ja
niiden käyttäytymiseen.
8) Miten näet materiaalitutkimuksen tärkeyden?
Koostumuspimitystä tapahtuu tuotteiden ja raaka-aineiden valmistajien ja
markkinoijien taholta niin paljon kuin
mahdollista ja aina joutuu epäilemään.
Siksi konservointialalla tapahtuva
materiaalitutkimus on ollut minulle
erittäin tärkeä perusta.
Taideopiskelijoiden opetuksessa
olen yrittänyt pyrkiä pois valmiiden
ohjeiden antamisesta. Opetuksen perusideana on selvittää aineiden rakenteita ja käyttäytymisperiaatteita mahdollisimman pitkälle. Taiteilijat ovat
yleensä kiinnostuneita tietämään mistä erilaiset materiaalit koostuvat ja
syitä erilaisille ilmiöille. Tieto myös

selvitä filmimateria
alin
värjäystä kasviväre
illä
tarjoaa eräänlaisen käsitteellisen ulottuvuuden materiaaliselle ajattelulle.
Materiaalitutkimus hyödyttää todella
paljon tällaista toimintaa ja tietenkin
konservointityölle se luo oleellisen perustan ja auttaa suuresti arvioimaan
monimutkaisia ongelmia.

Veistoskonservointi
Seinä- ja kattomaalausten konservointi
Kipsi-, laasti- ja betonikoristeiden konservointi
Julkisten veistosten huolto
Maalauskonservointi
Kehyskonservointi
Konsultointi, kuntokartoitukset, kokoelman hoito

Konservointi Helle jo vuodesta 2002, konservointialan
työkokemusta 1990-luvulta lähtien.

www.konservointihelle.fi
info@konservointihelle.fi
040 7746404
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In Memoriam:

Leena
Tomanterä
1946-2016

TEKSTI PIA KLAAVU KUVAT KANSALLISMUSEO, KONSERVOINTI

Konservointi, Kansallismuseo
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Leenan ”ateljeessa” ovat valmistumassa kopiot pronssisista hevosenkenkäsoljista, jotka ovat osa näyttelyyn tulevaa
hautakopiota.
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A

rvostettu tutkija, arkeologi ja
konservaattori, rakas työtoverimme Leena Tomanterä menehtyi
yllättäen 6.11.2016 kotonaan Helsingissä sairauskohtaukseen. Hän oli
syntynyt Eurassa 16. huhtikuuta 1946,
mutta kävi koulunsa Kemijärvellä, jossa
hän pääsi ylioppilaaksi 1965. Filosofian
kandidaatin tutkinnon Leena suoritti
Helsingin yliopistossa 1978 pääaineenaan arkeologia. Hän täydensi arkeologian opintojaan 1972–1973 Johannes-Gutenberg -yliopistossa Mainzissa.
Arkeologian opintojen lisäksi hän opiskeli arkeologisen materiaalin konservointia Slovakian tiedeakatemian arkeologisessa Instituutissa Nitrassa, Römisch-Germanisches Zentralmuseumin
laboratoriossa Mainzissa ja Abegg-Stiftungissa Riggisbergissä Sveitsissä. Leenan pitkä ura tutkijana ja konservaattorina Museovirastossa alkoi jo opiskeluaikoina. Liekö hänen loputon
kiinnostuksensa esineiden valmistustekniikoihin ja materiaalitutkimukseen
johdattanut hänet konservoinnin pariin. Kun tähän taustaan vielä yhdistyy
hänen lahjakkuutensa kädentaidoissa,
syntyi aivan ainutlaatuinen tutkijakonservaattori, joka vei tutkimusta eteenpäin niin arkeologian kuin konservoinnin saralla.
Arkeologisen konservoinnin alalla
Leena sai arvokasta kokemusta konservoidessaan 1972 Römisch-Germanisches
Zentralmuseumin laboratoriossa
Mainzissa professori Hans-Jürgen Hundtin johdolla mm. useita tauseerattuja
miekkoja Suomen kansallismuseon kokoelmista. Seuraavina vuosina Leena
palasi Mainziin professori Hundtin oppiin uusien löytöjen kanssa ja julkaisi
useita näistä konservointitöistä Suomen
museossa ja Helsingin yliopiston arkeologian laitoksen moniste -julkaisusarjassa. Arkeologisten metalliesineiden lisäksi Leenan tutkimusintresseihin lukeutui jo varhain arkeologisten
tekstiilien tutkimus ja konservointi. Kun
Museoviraston esihistorian toimisto järjesti Konservierung prähistorische Textilfunde -seminaarin Kansallismuseossa
30.10.–1.11.1973, esitelmöi hän siellä esi-

Keramiikan käsittelyssä pätevät tietysti samat jalot
periaatteet kuin muussakin konservoinnissa: ei saa
tuhota alkuperäistä, käytettävien aineiden kuten
liiman ja täyteaineiden on oltava reversiibeleitä,
mutta silti vahvoja ja kestäviä.
historiallisten tekstiilien konservoinnin
erikoisongelmista Suomen näkökulmasta. Otteessa Leenan esitelmästä näkyy,
miten erottamattomina hän näki tutkimuksen ja konservoinnin prosessit:
”Tekstiilien kohdalla on ehkä vieläkin
selvempänä kuin metallikonservoinnissa huomattava se, miten tutkiminen ja
konservointi ovat samanaikaisia, rinnakkaisia ja limittäisiä toimenpiteitä, ja
kuinka niiden tulisi sitä olla.”
Mainzissa suorittamiensa konservointien yhteydessä Leena perehtyi
myös röntgenkuvauksen käyttöön esinetutkimuksessa ja konservoinnissa. Myöhemmin 1970-luvun lopulla työskennellessään mm. gradunsa parissa hän pohti, kuinka miekan säilän molemmilla
lappeilla olevat säiläkirjoitukset saadaan erottumaan toisistaan röntgenkuvassa. Tavallisessa röntgenkuvassahan
säiläkirjoitukset näkyvät päällekkäin.
Leenalle tyypilliseen tapaan hän lähti
etsimään ratkaisua ongelmaan rohkeasti totuttujen ajatuspolkujen ulkopuolelta: hän muisti maanmittaustuttavansa,
joka oli kertonut, miten stereokuvaparin
avulla pystyi erottamaan, mikä maastonmuoto oli lähempänä, mikä kauempana kamerasta. Leena keksi soveltaa
tätä röntgenkuvaukseen ja tulokset olivat loistavia. Stereoröntgenkuvat avasivat esimerkiksi miekkojen tutkimukselle
aivan uusia ovia. [1]
Leena osallistui myös aktiivisesti
Pohjoismaisen konservaattoriliiton

toimintaan varsinkin 1980-luvulla. Hänen kekseliäisyytensä, monipuoliset
kädentaitonsa ja pyyteetön anteliaisuutensa toivat PKL:n kirpputorille
myytäväksi antimia, joista kertyi sievoiset summat liiton stipendikassaan.
1989 Leena oli mukana järjestämässä
Pohjoismaisen ministerineuvoston täydennyskoulutuskurssia konservaattoreille aiheena Konservering av keramik och glas. Hän myös julkaisi 1981–
1986 Konservaattoriliiton lehdessä
artikkelisarjan keramiikan ja lasin
konservoinnista. Tämä oli arvokas lisä
silloin vielä todella harvalukuiseen
esinekonservointia suomenkielellä käsittelevään kirjallisuuteen. Eräästä hänen artikkelistaan poimittu lauseke
kertoo, miten syvästi hän oli sisäistänyt konservoinnin periaatteet: ”Keramiikan käsittelyssä pätevät tietysti samat jalot periaatteet kuin muussakin
konservoinnissa: ei saa tuhota alkuperäistä, käytettävien aineiden kuten liiman ja täyteaineiden on oltava reversiibeleitä, mutta silti vahvoja ja kestäviä.”
Kansallismuseon konservointilaitoksella Leena toimi tutkijana 1970-luvun
puolivälistä eläkkeelle siirtymiseensä
1.5.2014 saakka. Työssään hänellä oli lukemattomia vahvuusalueita: arkeologisen materiaalin konservoinnin lisäksi
hän taisi niin epäorgaanisten kuin orgaanistenkin kulttuurihistoriallisten
esineiden konservoinnin. Hän oli

9
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1970-luvulta lähtien lähes yksin vastuussa röntgenkuvauksesta Kansallismuseon konservointilaitoksella. Hän
otti ja analysoi puulajinäytteet ja monesti myös tekstiilinäytteet. Luonnontieteellisten analyysien käytössä hän
korosti tutkimuskysymyksen tärkeyttä
– ei analyysejä vain analyysien takia –
ja myös sitä, että oli tärkeä ottaa yhteyttä asiantuntijoihin, kun oma tietämys
analyysimenetelmästä ja tulosten tulkinnasta loppui. Esinekopioiden valmistamisessa Leena oli vertaansa vailla. Lisäksi useina jouluina hän valmisti oikeita ruokia kestävämmät tarjottavat
Kansallismuseon joulunäyttelyn ruokapöytään. Leena osallistui työuransa
alusta asti myös tiedon välittämiseen
konservoinnista ja esineiden hoidosta:
hän kirjoitti esihistoriallista aineistoa
ja metalleja koskevat osuudet Konservointi 78 Konservering -näyttelyyn, joka
oli Kansallismuseossa 7.11.–3.12.1978.
Hän myös osallistui suositun Vanhojen
esineiden hoito -oppaan kirjoittamiseen ja toimittamiseen. Leena oli myös
konservointilaitoksen avainhenkilö
Kansallismuseon peruskorjauksessa
1997–2000, jolloin hän selvitti ja välitti
tietoja mm. näyttelytilojen olosuhdevaatimuksista. Virka-ansioista hänelle
myönnettiin 2003 Suomen Leijonan Ritarimerkki. Osoituksena Leenan aktiivisesta toiminnasta myös kansainvälisessä tiedeyhteisössä on hänelle 2006
myönnetty Maarjamaan V luokan risti
Viron ja Suomen arkeologisen alan yhteistyön edistämisestä.
Leena toimi työnsä ohessa opettajana
niin Helsingin ja Turun yliopistoissa
kuin konservointikoulussa Vantaalla
(nykyinen Metropolia ammattikorkeakoulu). Lisäksi lukematon on se arkeologian ja konservoinnin harjoittelijoiden joukko, joka on saanut ensi kosketuksensa konservointityön arkeen
Leenan opastuksella Kansallismuseon
konservointilaitoksella. Hänen suuresta
vaikutuksestaan konservointikenttään
kertoo se, että arkeologisen konservoinnin alalla Suomessa työskentelevistä
useimmat mainitsevat Leenan mentorikseen. Opettajana Leena ei antanut

Laitilan Soukaisten juomasarvi palasi Leenan potilaaksi lähes 40 vuoden jälkeen
siitä kun hän kokosi sen edellisen kerran 1970-luvun alussa.

valmiita ratkaisuja, vaan kannusti etsimään ja keksimään ratkaisun itse, kuitenkin vierestä seuraten ja opastaen, jos
tie ei heti avautunut oppivalle. Opiskelijalle hänen innostuksensa oli tarttuvaa
ja varmuutensa luottamusta herättävää.
Työtoverina Leena oli asenteeltaan
positiivinen, innostunut, nerokas ja väsymätön. Hän oli aina valmis auttamaan
itseään säästämättä ja harvoin kieltäytyi
eteen asetetuista haasteista ja tehtävistä.
Me, niin konservoinnin kuin arkeologiankin parissa työskentelevät, jäämme

kaipaamaan esikuvaamme, kollegaamme ja yhteistyökumppaniamme.
Kirjoittaja on Leena Tomanterän työtoveri
Kansallismuseon konservointilaitokselta.
[1] 1970-luvun lopulla käytettiin stereokuvausta arkeologisten esineiden laboratoriokaivauksen apuna Ruotsissa. Pioneerina siellä
tämän menetelmän käytössä toimi Riksantikvarieämbetetin Gotlanti-tutkimusten johtaja
Erik Nylén. (ks. B. Gottlieb: Stereo-røntgenoptagelser af jordfund. MoK 3 hefte Nov 1980.)
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A comparison of alkaline sulphite
desalination of dry, oxidised finds and
fresh, moist ones
Author: Aleksi Pienimäki, BA in Conservation, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences & BA in Archaeology, University of Helsinki
Keywords: Archaeology, iron, desalination, chloride

Abstract
In late 2015 and early 2016, a total of
66 archaeological iron objects from a
recently discovered hillfort site, Hangastenmäki, in Janakkala, Finland,
were treated to test the hypothesis
that fresh, moist finds should behave
differently during desalination treatment compared to dried, oxidised
finds. The finds from Hangastenmäki
provided a good opportunity to test
this hypothesis, as they could be divided into two groups, both emerging
from a single site and thus roughly similar soil conditions. The first group
composed of 26 metal detector finds
from 2014, which had been allowed to

dry and oxidise before treatment. The
second group consisted of 40 objects
recovered during an archaeological
excavation on the same site. These
were kept moist and refrigerated until treatment to minimize oxidation
and salt precipitation.
The finds were treated with alkaline sulphite and a clear difference in
the behaviour of the two batches of
objects was revealed. Chloride removal rate was followed by measuring
the amount of chloride in the treatment solutions with ion chromatography and an Aquamerck® quick test
kit.
According to the results, the oxidised

finds would release their chlorides
faster than the fresh finds. This is
probably because of their less fragmentary corrosion layers that worked
as a better diffusion barrier than the
less integral layers of the oxidised
finds (Selwyn, McKinnon & Argyropoulos 2001).
The concentration or type of the
possible residual chlorides could unfortunately not be measured within
the scope of the research, and thus
the comparison of the behaviour of
the two batches is limited (Watkinson
2010). Further research should be
conducted to validate and better understand the difference.
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A T1 type pommel (KM 39993:1) from Hangastenmäki hillfort site /
T1 tyypin miekan ponsi (KM 39993:1) Hangastenmäen linnavuorelta.
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Introduction
Desalination is a crucial step in the
treatment of most archaeological
iron objects. It is carried out to
reduce aggressive chloride driven
corrosion of the objects, or ideally
stop this process altogether. When
successful, desalination can bring
dramatic improvements to the expected lifespan of the objects, as well as
relax the stringent condition requirements that are necessary for the
successful passive stabilization of

chloride infested iron material (Watkinson & Lewis 2005b, Watkinson &
Rimmer 2013). Because of its importance, desalination has been a subject of active research for several decades. However, the corrosion processes involved are so complex and
varied, and the archaeological material as well as the burial contexts so
heterogeneous that there are still
major gaps in our understanding.
Nowadays desalination is usually
carried out using alkaline fluids: eit-

her dilute solutions of sodium hydroxide, or a combination of sodium
hydroxide and an oxygen scavenger,
sodium sulphite (Na2SO3) (North &
Pearson 1975a). The latter method,
widely known as alkaline sulphite,
was chosen for this study because of
the relatively short treatment times
and high success rates reported in
previous treatment comparisons.
According to recent understanding a successful desalination is
achieved through three steps. First
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Bodkin arrowheads from Hangastenmäki hillfort site /
Panssarinuolenkärkiä Hangastenmäen linnavuorelta.

the object has to be soaked into a solution with a high OH- ion content to
ensure that hydroxyl ions will reach
all areas where Cl- ions are situated.
The second step is the replacement
of chloride ions with hydroxyl ions,
followed by the last step which is diffusion of the now free chloride ions
into the treatment solution. (Gonzáles-Pereyra et al. 2013, p. 201).
According to Kergourlay and
co-workers (2011, p. 2475) three different types of chlorides can be identi-

fied in archaeological objects: 1. those located inside the pores and
cracks as free chlorides, 2. chlorides
trapped inside the structure of iron
hydroxychlorides and 3. chlorides
adsorbed at the surface of the grains
of corrosion products. Free chlorides
are the most mobile ones of the
three, and can be readily diffused
out of the object. Their relative
amount should be greatest in fresh
archaeological objects that have been
in constant contact with moisture in

the soil, and very limited amounts of
oxygen. Because these chlorides become partly bound to chemical substances after the excavations, as the
objects dry out and oxidise, it has
been suggested that fresh finds
should release their chlorides more
easily than oxidised finds.
In 2015 a small scale research excavation was carried out in the Hangastenmäki hillfort site in Janakkala,
Finland. There were earlier finds
from the same site, unearthed when

13
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the site was first discovered in 2014.
The excavation produced further
iron objects, which resulted in two
batches of iron objects from the same
site. The first batch would be the
dried out objects from 2014, where
the chloride salts had had plenty of
time to precipitate and oxidise. The
other batch of objects would compose
of the fresh finds from the upcoming
excavation, with un-oxidised corrosion layers and, in the best case, still
dissolved chloride salts.

14

Methods
The excavation in 2015 produced 46
metal finds that were chosen for conservation. 40 of these were chosen to
be treated in this study, and kept
moist and refrigerated from the moment of unearthing until desalination. In addition to these, all 26 metal
detector finds from 2014 were treated. The chosen method was a toned-down version of the alkaline sulphite method, as introduced by Scmidt-Ott and Oswald in 2006.
The material was divided into
three numbered batches. Batch 1
contained all of the recently excavated fresh material, and bathes 2 and 3
were composed of the oxidised metal
detector finds. Treatment was carried out in an elevated temperature
of 50 °C, as this seems to shorten
treatment times (North & Pearson
1978b, Rimmer, Watkinson & Wang
2012). Treatment solutions of each
batch were changed every two to
three weeks. The progression of the
treatment was followed by measuring
the chloride concentrations of the
solutions by two different methods:
ion chromatography (Metrohm 761
Compact Ion Chromatograph) and a
quick test kit (Aquamerck®
1.11106.0001).
According to the results the quick
test kit appeared to give consistent
results on concentrations higher
than 20 ppm. Concentrations lower

Aleksi Pienimäki
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than this were difficult to measure
with the quick test kit, however, and
on the graphs these are given as the
ion chromatograph results. On concentrations higher than 20 ppm a dialysis unit had to be used on the ion
chromatograph, and the results
didn’t appear as consistent and reliable as the quick test results. Thus
concentrations higher than 20 ppm
are given as quick test results on the
graphs. The treatment was terminated when at least two consecutive
measurements had given a chloride
content lower than 10 ppm.
Results
Unexpectedly the results of this study were that the metal detector finds
with oxidised corrosion layers released their chlorides much faster than
the fresh, un-oxidised finds. Dry
finds released a vast majority of their
chlorides during the first two-week
bath, with batch 2 releasing 80% and
batch 3 releasing 78% of the total
amount of chlorides removed, as
compared to the circa 21% released
into the batch 1 during the first two
weeks. This appears to be contrary to
the hypothesis that the fresh finds
would release their chlorides more
easily, but the interpretation of the
results is not straightforward.
Since recent research literature
does not know any chemical mechanism that would bind the chlorides
tighter into the layers of these fresh
finds, the reason for the longer
treatment time of batch 1 is probably
related to the diffusion mechanism.
A likely cause is the greater integrity
of the fresh finds, as drying the objects is connected with shrinkage, distortion and cracking of the corrosion
layers on several publications (e.g.
Cronyn 1990, p. 196; Knight 1982; Kergourlay et al. 2010). If oxidised finds
are more porous than fresh ones,
then longer treatment times for the
latter can be expected.

Discussion
It has been suggested that the less fragmentary nature of freshly excavated
objects would pose a greater diffusion
barrier for chloride ions, which would
cause a delay in their extraction
(Selwyn, McKinnon & Argyropoulos
2001). The study with the Hangastenmäki objects seems to support this observation, but further analyses will be
necessary to verify the cause for the
measured differences.
The interpretation of the achieved
results is complicated, and is made
even more difficult as no analysis of
the residual chlorides in the objects
could be made within the scope of this
project. The most commonly measured
variable – the amount of extracted
chlorides – doesn’t directly correlate
with the amount or type of residual
chlorides in the objects, which are the
most crucial factors affecting the stability of the material after treatment.
(Watkinson 2010, Rimmer, Wang & Watkinson 2012).
Future research should include further treatment of dry and moist finds
from similar find contexts to find out
whether the different chloride extraction pattern seen during this project
can be confirmed and explained. Preferably the desalination treatment
should be carried out individually for
each object and a possibility to carry
out residual chloride analyses at a statistically significant scale would greatly enhance the scientific value of the
research.
Author’s info:
BA Aleksi Pienimäki graduated from the
cultural heritage objects line in spring 2016
with a special interest in archaeological
objects (pieniale@gmail.com)
This article is based on the author’s
bachelor’s thesis, available online on
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/109409/pienimaki_aleksi.pdf ?sequence=1
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PINTAA SYVEMMÄLLE -TYÖPAJA

Ajatuksia menneestä
ja tulevasta
TEKSTI AKI ARPONEN

Työpajan tavoitteena oli saada tutkijat ja
konservaattorit saman pöydän ääreen
keskustelemaan esinetutkimuksen haasteista
ja etsimään niihin ratkaisuja. Valitettavan usein
nämä kaksi ammattikuntaa jäävät pohtimaan
ongelmiaan tahoilleen.

E
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sinetutkimusverkosto Artefacta
järjesti marraskuun 25. päivänä
Vantaalla, Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskuksen ja
Metropolian tiloissa työpajan, joka oli
nimetty ”Pintaa syvemmälle”. Tapaamisen tarkoituksena oli osaltaan edistää
suomalaista kulttuurihistoriallisen
esineistön tutkimusta. Työpajassa tutustuttiin toisaalta menetelmiin, joita
on jo pitkään sovellettu humanistisessa
esinetutkimuksessa kuten mikroskopia
ja röntgen, ja toisaalta menetelmiin,
jotka ovat vasta tulossa laajemmin

käyttöön kuten FTIR ja XRF. Menetelmät valikoituivat sen mukaan, mitä kohtuudella pystyttiin järjestämään yhteistyössä Kansallismuseon konservointiyksikön ja Metropolian konservoinnin
koulutusohjelman kanssa.
Työpajan tavoitteena oli saada tutkijat ja konservaattorit saman pöydän
ääreen keskustelemaan esinetutkimuksen haasteista ja etsimään niihin
ratkaisuja. Valitettavan usein nämä
kaksi ammattikuntaa jäävät pohtimaan ongelmiaan tahoilleen. Tutkijat,
joilla on käsitys esineiden kulttuuri-

historiallisista taustoista, tarvitsevat
kuitenkin tietoa esineiden materiaaleista ja valmistusmenetelmistä luetteloidessaan sekä laatiessaan julkaisuja
ja näyttelytekstejä. Toisaalta konservaattorit tutustuvat koulutuksensa aikana lukuisiin menetelmiin, joilla voidaan vastata tutkijoita askarruttaviin
kysymyksiin, mutta menetelmien antamien tulosten lopullisessa tulkinnassa
tarvitaan myös tutkijoiden näkemystä.
Tutkijoiden ja konservaattoreiden
yhteistyö ei tuota tuloksia, jos tarvittavia laitteita ei ole käytettävissä. Voidaan

‹ Konservaattori 1/2017 ›

sanoa, että luonnontieteellisten analyysimenetelmien käyttöä esinetutkimuksessa on rajoittanut sekä resurssien että laitteiden puute. Tämä on kuitenkin vain osatotuus, sillä mm.
monilla yliopistoilla on pitkään ollut
laitteistoa, joka soveltuu kulttuurihistoriallisten esineiden tutkimiseen. Monet yliopistojen laitokset kaipaavat tällä hetkellä uudenlaisia yhteistyötahoja,
koska verkostoituminen ja eri toimijoiden yhteisjulkaisut painavat entistä
enemmän arvioitaessa laitosten elinkykyä. Tähän tilaisuuteen on myös esinetutkijoiden syytä tarttua, sillä kaikkiin
museoihin ja kokoelmiin ei kallista
analyysilaitteistoa voida hankkia.
Työpajaan ilmoittautuneita oli noin
50, joista valitettavasti osa jouduttiin
karsimaan työryhmien toimivuuden
takaamiseksi. Positiivisina seikkoina
on mainittava, että tutkijoiden ja kon-

servaattoreiden mielenkiinto työpajaa
kohtaan oli yhtä suurta, osallistujia oli
kaikkialta Suomesta, ja he edustivat
niin museoita, arkistoja kuin yliopistoja; myös itsenäisiä ammatinharjoittajia ja opiskelijoita oli mukana. Koska
kiinnostus työpajaa kohtaan oli oletettua suurempi monien ilmaistessa halunsa osallistua useisiin työryhmiin,
harkitaan jo tässä vaiheessa toisen työpajan järjestämistä. Se toteutettaneen
samalla periaatteella ja osin samoilla
menetelmäryhmillä kuin marraskuinen
työpaja, mutta nyt saadun kokemuksen
perusteella päivän aikataulua sovitellaan toimivammaksi. Työpajaan osallistuminen tullee edelleen olemaan ilmaista; näin pyritään tulemaan vastaan niitä, jotka joutuvat kustantamaan
työpajaan osallistumisensa itse.
Marraskuisen työpajan palautetilaisuudessa esitettiin toivomus työpa-

joista, joiden näkökulma olisi menetelmäkeskeisen sijaan esinekeskeinen.
Voidaan siis ajatella, että taidehistorioitsijat etsisivät taidekonservaattoreiden ja eri analyysimenetelmien
asiantuntijoiden kanssa ratkaisuja
keskiaikaisten puuveistosten tutkimusongelmiin. Voidaan myös ajatella,
että työpaja olisi materiaalikeskeinen:
Millä menetelmillä voidaan tutkia keramiikkaa? Näistä ajatuksista ja Pintaa
syvemmälle -työpajan jatkosta keskustellaan Artefactan tieteellisessä neuvottelukunnassa vuoden 2017 alussa.
Kirjoittaja on arkeologi (FM), esinekonservaattori (AMK) sekä tohtorikoulutettava
Turun yliopiston tohtorinkoulutusohjelma
JUNO:ssa. Lisäksi hän toimii Artefactan
tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä.
http://www.artefacta.fi/
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Ajatuksia työpajasta
TEKSTI STINA BJÖRKLUND KUVAT EERO EHANTI

Toiveenani oli kuulla muiden osallistujien kokemuksia ja päästä jakamaan omaa
osaamistani sekä tietoani. Lisäksi kerrankin tarjolla oli mahdollisuus kuulla
menetelmän hyvin tuntevan asiantuntijan esitys.
1. Mihin menetelmätyöpajaan osallistuit ja mikä oli roolisi työpajassa?
Piritta Ernvall: Osallistuin infrapunaspektroskopia (FTIR) -työpajaan
opiskelijana, eli oppimisroolissa.
Joanna Veinio: Osallistuin röntgenfluoresenssispektrometria (XRF) -työpajaan. Olen itse käyttänyt menetelmää
omassa tutkimuksessani ja toiveenani
oli kuulla muiden osallistujien kokemuksia ja päästä jakamaan omaa osaamistani sekä tietoani. Lisäksi kerrankin
tarjolla oli mahdollisuus kuulla menetelmän hyvin tuntevan asiantuntijan
esitys.
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Konservaattori Pia Klaavu ja arkeologi
Elina Terävä valmistautuvat kuvaamaan
arkeologista metalliesinettä
Museoviraston kokoelma- ja
konservointikeskukseen asennettulla
digiröntgenlaiteella.

2. Miten valitsemasi työpajan tutkimusmenetelmä liittyy työhösi?
Piritta: Työpaja liittyi työhöni siten, että yritin menetelmällä vertailla
löydetyn näytteen yhdisteitä arkistolähteissä mainittuihin. Tieteellisen
menetelmän avulla arkistolähteen tiedot olisi voitu varmistaa ja samalla
näytteen ajoitus olisi selvinnyt.

Joanna: Olen käyttänyt menetelmää omassa, vielä kesken olevassa
tutkimuksessani. Materiaalina minulla on keskiajan- sekä uuden ajan
alun lasimaalauksia. Materiaalin
konteksti on osassa arkeologinen ja
osa materiaalista on sijoitettu nykypäivänäkin rakennuksen ikkunoihin.
Kohteeseen siirrettävänä menetelmänä kannettava XRF-laite sopii hyvin
tähän jälkimmäiseen ryhmään. Lisäksi arkeologisen materiaalin käyttö
muualla kuin siihen varatuissa tiloissa on haaste, laitteen siirtäminen materiaalin luo antaa joustavuutta tutkimukselle. Oman materiaalini kohdalla
ei ole vaihtoehtona ns. kajoava menetelmä.
Olen tutkinut lasifragmenttien pinnasta lasimassan alkuainejakaumaa
tavoitteenani hahmotella eroja eriaikaisten ja eri paikoista peräisin olevien lasimaalausten välillä. Menetelmä ei ole kaikista optimaalisin lasille
sen alkuainejakauman vuoksi.

‹ Konservaattori 1/2017 ›

3. Minkälaisia odotuksia sinulla oli
työpajan suhteen?
Piritta: Odotukseni kurssista olivat
ammatissa kehittyminen ja mahdollisesti
oman näytteeni selvittäminen.
Joanna: Toivoin saavani käytännön
vinkkejä omien tulosteni tulkintaan sekä
tietoa siitä, mitä ratkaisuja muut ovat tehneet menetelmän haasteiden kanssa.
Myös mahdollisuus päästä tapaamaan
muita saman menetelmän käyttäjiä kiinnosti.
4. Oliko työpajasta sinulle hyötyä? Jos
oli, minkälaista? Jos ei, voitko kertoa
miksi?
Piritta: Kyllä oli. Sain olennaista tietoa kyseisestä tutkimusmenetelmästä ja
sain uutta tietoa liittyen näytteeseeni. Samalla vietin erittäin mukavan päivän tutustuen uusiin ihmisiin.
Joanna: Sain useita vinkkejä sekä
vahvistuksia omille päätelmilleni. Työpaja
innosti minut tarttumaan u
 udelleen
haastaviin tuloksiini. Lisäksi sain hyviä
kontakteja ja vinkkejä tulevien ongelmien
varalle.
5. Näkemyksesi mukaan, minkälaista
hyötyä tutkijoiden ja konservaattoreiden yhteistyöstä voisi olla (esine)tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien hyödyntämisen näkökulmasta?
Piritta: Monitieteellisyys on aina hyödyllistä, jopa välttämätöntä useimmissa
projekteissa. Kukaan ei voi tietää kaikkea
kaikesta ja jokainen asiantuntija tuo
oman tietotaitonsa osaksi kokonaistutkimusta.
Joanna: Erilaisten ryhmien tuominen
yhteen on aina hedelmällistä ja tuottaa
kaikille lisäarvoa. Jokainen meistä päätyy helposti katsomaan asioita omien
tuttujen näkökulmiensa kautta. Muunlaiset huomiot ja kysymykset, myöskin rakentava kyseenalaistaminen on hyvästä.
Saman kohteen tutkimukseen voi valita
hyvin erilaisia menetelmiä ja joskus tutkija ei välttämättä tule ajatelleeksi muita
vaihtoehtoja kuin tutut ja turvalliset. Uskon, että myös konservaattorit saavat tutkijoiden ajatuksista ja tutkimuskysymyksistä ideoita omaan työhönsä.

Infrapunaspektrometrian työpajassa oli käytössä Suomen kansallismuseon
konservointiyksikön kannettava FTIR-spektrometri.

Mikroskopia-työpajaa ohjannut Jenni Suomela esittelee menetelmää käytännössä
polarisaatiomikroskoopin äärellä.

6. Olisiko vastaavanlaisia tilaisuuksia
syytä järjestää tulevaisuudessa?
Piritta: Kyllä. Monitieteellinen yhteistyö kehittää alaa ja tekee konservointiakin
paremmin tunnetuksi.
Joanna: Vastaavanlainen tilaisuus
kannattaa varmasti järjestää myöhemminkin. Ehkä silloin teemaksi voisi
ottaa jotkut määrätyt esineryhmät tai materiaalit? Voisiko tästä tulla jatkuva vuodesta toiseen toistuva tapahtuma, jossa on
eri teemoja?

Haastateltavina olivat:
Piritta Ernvall
Haastateltava on rakennuskonservaattori (AMK).
Työskentelee Kari Järvinen ja Merja Nieminen,
arkkitehdit SAFA -toimistossa konservaattorina
Louhisaaren kartanolinnan restaurointihankkeessa.
Joanna Veinio
Haastateltava on yleisen historian FM ja työskentelee koulutussuunnittelijana Helsingin yliopiston
Avoimessa yliopistossa

19

‹ Konservaattori 1/2017 ›

Poikkitieteellinen näkökulma

ERÄÄNLAISIA SUPERNAISIA
JA -MIEHIÄ
Konservaattorit ja restauroijat kuuntelevat aineellista kulttuuriperintöä tarkasti. He tuntevat
hyppysissään kulttuurin materiaalisuuden ja aistivat sen produktiivisen voiman. Konservaattoreille aineellinen ja aineeton hankautuvat materiaalisessa, joka toimii historiallisen mielikuvituksen ja kriittisen ajattelun lähteenä.
TEKSTI HELENA LONKILA

Tekstiilikonservoinnin
lähteillä
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Aloittaessani konservaattorin opintoni yli 30 vuotta sitten oli selvää, että
myös konservaattori oli tutkijayhteisön jäsen. Konservaattorin tehtävänä
oli osallistua aktiivisesti kulttuuriperinnön suojeluun ja vaalimiseen sekä
toimia eräänlaisena tieteenalojen välisenä tulkkina varsinkin silloin kun
materian väistämätön hajoaminen ja
ikuisen kokoelman ideaali olivat törmäyskurssilla.
Harjoittelupaikkani oli Tukholmassa sijaitseva Riksantikvarieämbetet,
jonka tekstiiliosaston pitkät perinteet
ulottuvat 1800-luvulle. Ruotsalainen
tekstiilikonservointi, kuten tekstiili-

konservointi monissa muissakin Pohjoismaissa sai alkunsa kansallisromantiikan hengestä ja Käsityön ystävien (Handarbetes Vänner, 1874)
perustamisesta. Konservaattorin työkalupakkiin kuului monipuolinen käsityötaito sekä esteettisen työskentelyprosessin ja tuloksen ihanne. Nykytermein: konservointiosaaminen toimi
linkkinä museoaineiston materiaalisuuteen. Konservaattorin täytyi osata
tehdä ja tietää, miten ja millaisen prosessin tuloksena esine on syntynyt, ja
miten esineen materiaalinen ja sosiaalinen aikalaiskonteksti muotoutuu.
Tukholmassa oltiin myös edelläkävijöitä tekstiilikonservoinnin käytännön ja teorian yhteensovittajana, ja
minulla oli arvokas tilaisuus opiskella

tutkija Inger Esthamin (1928- ) johtamassa tutkimusryhmässä. Tällöin tutustuin myös tutkija Inger Marie van
der Lippen tekstillikonservointia käsittelevään tutkimukseen, joka ilmestyi etnologian väitöskirjana Occupational or professional culture (1985).
van der Lippe oli ensimmäisiä, joka
tutki konservointia itsenäisenä ammattina. Hänelle oli tärkeää eritellä
konservoinnin prosessia ja konservaattorin työolosuhteita laajassa tutkimuksen ja käytännön yhdistävässä
kontekstissa. van der Lippe sijoitti
myös museoesineistön ja sen tutkijan
samaan ”isoon kuvaan” ja korosti näiden molempien olevan yhteydessä historiaan, traditioon ja sukupolvien kokemukseen.
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Perspectives of research on the object cycle. van der Lippe 1985

Lineaarinen ja syklinen
kulttuuriperintö
Monen tutkimuksen käänteen jälkeen van der Lippen ajatus on edelleen ajankohtainen ja sovellettavissa
kulttuuriperintöön ja -ympäristöön.
Nykyhetkestä katsottuna kiinnostavaa siinä on, kuinka van der Lippe
esittää esineen tai laajemmin materiaalisen kulttuurin kiertokulun lineaarisen ja syklisen prosessin yhdistelmänä. Jäsennys on tarpeen
sekä kulttuurin materiaalisuutta
pohdittaessa että kulttuurin ja luonnon erilaisia aikaolemuksia yhdisteltäessä.
Vuonna 2017 kulttuuriperintö- ja
kulttuuriympäristötyötä tekevien

asiantuntijoiden paikka ja kenttä
ovat samankaltaisia kuin edellä esitetyssä van der Lippen mallissa. Hallinnonalojen sektoroituminen ja siiloutuminen sekä ammatillinen eriytyminen, jotka 1990- ja 2000-luvuilla
eristivät konservaattorin ateljeehensa ja tutkijan kammioonsa, ovat tiensä päässä. Kulttuuriperinnön vaalijat
ovat uusien haasteiden edessä.
Raha- ja resurssipulaan ajatellaan
vastattavan hallinnonalojen yhdistymisellä ja yhteistyöllä sekä kouluttamalla laaja-alaisia osaajia.
Museologian professori Janne Vilkuna kirjoitti 1990-luvulla Konservaattoriliiton lehteen (Vilkuna, Konservaattorilehti no 33 - 34 helmikuu
1993 s. 14-21) legendaariseksi muo-

dostuneen artikkelinsa Kokoelmista
ja tutkijakonservaattoreista. Tekstissään Vilkuna pohti sekä konservaattorin että tutkijakoulutuksen hankkimisen etuja ja sitä millaista osaamista ja työelämätaitoja
kaksoistutkinto tuottaa. Vilkunan
mukaan tutkijakonservaattorit ovat
kansallisen luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämisen ”eräänlaisia supernaisia ja -miehiä”.
Kirjoittaja on tutkijakonservaattori (PKL)
ja filosofian tohtori (museologia). Hän työskentelee Jyväskylän yliopistossa, musiikin,
taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitoksella opettajana ja koordinoi kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutusta
(KUOMA).
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KONSERVOINTI JA TYÖTURVALLISUUS

VALPPAUS ON VALTTIA
KOKOELMAESINEITÄ
KÄSITELTÄESSÄ
TEKSTI ASTA PYYSALO

M
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itä tulee mieleen kokoelmaesineitä ajateltaessa? Ensimmäisenä ei varmaankaan asbesti, elohopea, lyijy, PCB-öljy tai kemikaalit. Tiettyjen museoiden kokoelmissa
nämäkin terveydelle haitalliset aineet
ovat lähes arkipäivää. Asia tuli minulle
hyvinkin tutuksi ollessani mukana
Helsingin yliopistomuseon muuttoprojektissa vuosina 2014–2015.
Muuttoprojektiin kuului kahden
keskeisimmän säilytystilan ja museon
perusnäyttelyn esineiden, arkiston ja
kirjaston muuttaminen kahteen uuteen säilytystilaan ja uusiin toimitiloihin. Hankalaksi muuttoprojektin teki
se, ettei osasta kokoelmia tiedetty entuudestaan paljoakaan. Yliopistomuseo muodostui vuonna 2003 yhdistämällä joukko yliopiston pieniä museoita ja kokoelmia. Näillä museoilla ei

Kemikaaleja oli käsiteltävä erittäin varovaisesti,
sillä ajan kuluessa aineet ovat voineet muuttua
entistäkin vaarallisemmiksi.
pääosin ollut museoammatillista henkilökuntaa, joten luettelointia ja dokumentointia harjoitettiin melko erilaisista lähtökohdista käsin, jos harjoitettiin ollenkaan. Yliopistomuseon
perustamisen jälkeen kaikkia kokoelmia ei ole ollut mahdollista käydä läpi
resurssien puutteen vuoksi. Tästä syystä käsiteltäväksi saattoi käytännössä
tulla mikä esine vain, jonka materiaa-

leja ei tunnettu. Muuttoprojekti olikin
todella opettavainen, silmiä avaava
sekä mielenkiintoinen kokemus.
Yliopistomuseon kokoelmissa on
noin 45 000 esinettä, noin 58 400 valokuvaa, noin 1500 taideteosta sekä runsaasti arkistoaineistoa ja kirjallisuutta.
Kokoelmat sisältävät muun muassa
useisiin eri tieteenaloihin liittyvää tutkimus- ja opetusvälineistöä, juhlape-
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Asta Pyysalo

Entisissä säilytystiloissa esineet olivat ilman suojausta hyllyillä ja lattialla.

rinteistä ja opiskelijaelämästä kertovaa aineistoa sekä huonekaluja ja
tekstiilejä. Erikoiskokoelmia ovat lääketieteen, hammaslääketieteen, eläinlääketieteen, käsityötieteen ja observatorion kokoelmat sekä fysiikan kabinetti. Kokoelmat kertovat paitsi
Helsingin yliopiston omasta menneisyydestä, myös koko Suomen tieteen
historiasta. Kokoelmat ovatkin ainutlaatuiset ja todella mielenkiintoiset.
Aineistossa on materiaaleja, jotka on
nykypäivänä todettu terveydelle haitallisiksi ja jotka ovat siksi kiellettyjä.
Säilytystiloissa esineet olivat alun perin suurilta osin ilman suojaa hyllyillä
tai vanhoissa pahvilaatikoissa, joissa
ei ollut merkintöjä sisällöistä. Tehtävänämme olikin muuttopakkaamisen lisäksi puhdistaa, luetteloida, valokuvata sekä pakata tai suojata esineet uu-

delleen pitkäaikaissäilytystä varten
huppuihin tai museaalisiin pahvilaatikoihin. Muuttotiimimme koostui kahdesta konservaattorista, esine- ja tekstiilikonservaattorista, sekä 5–8 museoavustajasta.
Tieteeseen ja tutkimukseen liittyvä
esineistö sisältää usein elohopeaa, lyijyä ja muita raskasmetalleja sekä kemikaaleja ja monia muita vaarallisia
aineita, kuten asbestia. Yleisin meitä
vastaan tullut terveydelle haitallinen
aine oli elohopea. Tyypillisiä, mahdollisesti elohopeaa sisältäviä esineitä
ovat esimerkiksi erilaiset mittarit
(kuume-, lämpö- ja painemittarit), elohopea-annostelijat, amalgaami (hammaspaikat, hammaslääketieteen kokoelma), lamput (elohopea- ja ultraviolettielohopealamput, joita käytetään
sairaaloissa), paristot ja vanhat peilit.

Myös jotkin vanhat lääkkeet ja rokotteet saattavat sisältää elohopeaa (lääketieteen- ja farmasian kokoelmissa).
Lisäksi tekstiilejä on saatettu suojata
elohopeaa sisältävillä hyönteismyrkyillä. Fysiikan kokoelmissa on paljon
monenlaisia elohopeaa sisältäviä tutkimuslaitteita ja esineitä.
Elohopeaa höyrystyy ilmaan erityisesti korkeissa lämpötiloissa, mutta
myös jo huoneenlämmössä. Elohopeahöyry kertyy keskushermostoon ja
rasvakudokseen poistumatta elimistöstä. Elohopea on myrkyllistä ja aiheuttaa muun muassa päänsärkyä, ripulia, vapinaa, muisti- ja aistihäiriöitä
sekä tulehduksia keuhkoissa.
Elohopea olikin helposti tunnistettavissa hopeanvärisenä nesteenä esineen sisällä tai havaittavissa pieninä
jääminä esineen koloissa tai pinnoilla.
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Katariina Pehkonen

Vanhojen silitysrautojen sisällä saattaa olla asbestia.
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Vanhojen kaasunaamareiden suodattimissa saattaa olla asbestia.

Asta Pyysalo

Päätimme poistaa elohopean esineestä,
jos se suinkin oli mahdollista kuitenkaan esinettä rikkomatta. Joissain tapauksissa esine oli mennyt rikki ja elohopeaa oli pitkin laatikkoa, josta sitten
keräsimme sen talteen. Poistettu elohopea kerättiin muovikanistereihin, jotka
pakattiin Ekokemiltä tilattuihin Ekobox-laatikoihin. Kerätty elohopea toimitettiin Ekokemiin. Ekokem on pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on
erikoistunut muun muassa vaarallisten
jätteiden käsittelyyn, kuljetukseen ja
hävittämiseen. Osasta esineistöä elohopeaa ei kuitenkaan voitu poistaa esinettä rikkomatta. Niissä tapauksissa,
joissa elohopea jäi esineen sisälle, pakattiin esineet erityisen hyvin. Lopuksi
pakkaukset saivat vielä asianmukaiset
vaarallisuusmerkinnät eli Ekokemiltä
tilatut varoitustarrat.
Asbesti oli hankalin tunnistettava
materiaali kokoelmaesineissä. Sitä on
käytetty lämpöä eristävänä materiaalina, vieläpä yleensä esineen sisällä. Asbestin tunnistaa usein vaaleana ja kuitumaisena, mutta se voi olla varsin monen näköistä. Jos oli pieninkään
epäilys, että esineessä oli mahdollisesti
asbestia, käsittelimme sitä kuin asbestiesinettä. Toisin sanoen emme käsitelleet juuri lainkaan, vaan sinetöimme
esineen laatikoihin ja paksuihin varta
vasten tilattuihin muovipusseihin. Kokoelmissa tyypillisiä asbestiesineitä
olivat vanhat kaasunaamarit, silitysraudat, silityslaudat, uunit, liedet ja
tutkimuslaitteet. Asbesti ei ole terveydelle vaarallista, jos sen pinta on ehjä.
Sen sijaan rikkoutuneet pinnat saattavat levittää asbestipölyä sisäilmaan,
minkä seurauksena hengitettäessä asbestihiukkaset joutuvat keuhkoihin.
Keuhkoihin joutunut asbestipöly ei
poistu elimistöstä ja voi pahimmillaan
aiheuttaa keuhkosairauksia ja asbestoosia.
Valitettavasti yhden ison laitteen asbestinen pintalevy oli mennyt rikki ja
asbestia oli mahdollisesti levinnyt säilytystiloihin eli työskentelytiloihimme.
Emme tienneet milloin ja missä levyn
rikkoutuminen oli tapahtunut, joten
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Timo Huvilinna

emme tienneet olimmeko altistuneet
asbestipölylle. Tästä huolestuneena tiloihin tilattiin välittömästi sisäilmatutkimus, jossa otettiin näytteet rikkoutuneen esineen pinnoilta sekä
muista asbestia mahdollisesti sisältävistä esineistä ja työpinnoilta. Tulokset
olivat onneksi huojentavia. Esineet,
joiden olimme epäilleet sisältävän asbestia, sisälsivätkin sitä, mutta työskentelypinnoilta ei löydetty asbestia.
Tämä tapaus piti meidät vielä aiempaa
valppaampina ja painotti entisestään
suojavarusteiden tärkeyttä. Tietyt esineet – etenkin rikkoutuneet esineet,
joiden epäiltiin sisältävän asbestia –
poistettiin kokoelmista.
Lääketieteen ja hammaslääketieteen kokoelmissa oli röntgenlaitteita,
joiden epäilimme sisältävän PCB-öljyä.
Pyysimmekin Tekniikan museolta asiantuntijan apua, kuinka selvitämme
sisältääkö jokin laite öljyä vai ei. Nyrkkisääntöinä saimme ohjeet: Jos laitteessa on isot ampeerit (ampeerin yksikön tunnus A), suurjännitemuuntaja,
suurjännitekondensaattori tai iso laite
(yli 100 kg), niin se sisältää mahdollisesti öljyä. Jos laitteessa on miniampeereita tai kuivamuuntaja, niin luultavasti se ei sisällä öljyä.
Toinen kysymys oli myös, mitä
teemme kokoelmissa oleville laitteille,
jotka sisältävät PCB-öljyä, varsinkin
niille laitteille, joissa öljyä oli jo valunut ulos laitteesta. PCB-öljy ei ole sinänsä vaarallista kuin tulipalotilanteessa, jossa siitä muodostuu erittäin
vaarallista ja tappavaa dioksiinia. Tässä tilanteessa rikkoutuneet laitteet
päätettiin pääsääntöisesti poistaa kokoelmista ja säilytettävät esineet sijoitettiin uudessa kokoelmatilassa muista
kokoelmaesineistä erillään olevaan
huoneeseen. Öljyä sisältäviä laitteita
suositellaan säilytettäväksi joko öljyä
kestävissä muovi- tai rosteri”altaissa”,
jotta estetään mahdollisesti valuvan
öljyn imeytyminen rakennusten rakenteisiin.
PCB-öljyn lisäksi hammaslääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian ja
lääketieteen kokoelmiin kuuluu paljon

Muuttoprojektin työntekijät listasivat, lajittelivat ja pakkasivat Arppeanumin
kemikaalit kuljetusta ja säilytystä varten.

muitakin terveydelle haitallisia aineita sekä esineitä, joita käsittelimme
päivittäin, kuten vanhat lääkkeet ja
instrumentit. Instrumenttien käsittelyssä saattoi olla viilto- tai pistoriski
(esim. ruiskut, neulat, kirurginveitset).
Lisäksi instrumenteissa saattoi olla
myrkyllisten aineiden jäämiä (esim.
oopiumi, morfiini) sekä eläviä taudinaiheuttajia (esim. rokotteet). Jotkut
vanhat lääkkeet voivat olla myrkyllisiä

tai sisältää räjähdysherkkää ainetta
(esim. eetteri on helposti syttyvä ja räjähtävää). Myös tyhjissä lääkepulloissa
ja -pakkauksissa tai lääkärinlaukkujen
vuorikankaassa voi olla myrkyllisten
aineiden jäämiä. Näiden esineiden
kohdalla oikeanlainen suojautuminen
ja varovainen käsittely on erityisen
tärkeää.
Samaan aikaan, kun muutimme
säilytystiloja, oli myös Arppeanumin
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Henna Sinisaloi
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perusnäyttely muutettava. Arppeanumin käytävällä oli esillä vanhassa isossa vitriinissä kemian laitokselta tulleita pieniä pulloja (n. 300 kpl). Olimme jo
aikeissa aloittaa pakkaamaan vitriinin
sisältöä, kun huomasimme, että joissain pulloissa oli edelleen aineita tai
ainejäämiä. Etikettien perusteella niitä
epäiltiin kemikaaleiksi eli mahdollisesti vaarallisiksi. Asiaa lähdettiin selvittämään ja paikalle kutsuttiin kemian
laitokselta asiantuntijoita katsomaan
pulloja. He totesivat, että ne tosiaankin
sisältävät kemikaaleja. Ilmoitimme
asiasta Ekokemiin, josta saimme ohjeistuksen, kuinka toimia pullojen
kanssa kuljetusta ja säilytystä varten.
Kemikaaleja oli käsiteltävä erittäin
varovaisesti, sillä ajan kuluessa aineet
ovat voineet muuttua entistäkin vaarallisemmiksi. Kaikki kemikaalit oli lajiteltava, listattava ja pullot sinetöitävä kuljetusta varten. Aikaa vievin osuus olikin
pullojen lajittelu. Kemikaalit oli jaettava
kiinteisiin, nestemäisiin, orgaanisiin,
epäorgaanisiin, happoihin ja hapettaviin aineisiin. Aineet pakattiin Ekomiltä
tilattuihin 70-litraisiin Ekobox -laatikoihin. Mitään reagoivaa ei saanut pakata keskenään samaan laatikkoon.
Nestemäiset kemikaalit ja vaaralliset
kiinteät kemikaalit poistettiin kokonaan kokoelmista ja toimitettiin Ekokemiin. Säilytettävät sinetöitiin Parafilm
-kalvolla ja sijoitettiin ilmastoituun
kaappiin. Parafilm -sinetöinnit on syytä
uudistaa aina 10 vuoden välein, sillä ne
haurastuvat ajan saatossa.
Tässä oli muutamia esimerkkejä tilanteista tai esineistä, joita kokoelmissa saattaa tulla vastaan. Arkisiltakin
tuntuvat esineet saattavat sisältää terveydelle haitallisia aineita. Yliopistomuseolle kokoelmien muutto olikin
varsin hyödyllinen, sillä kokoelmat tulivat läpikäydyiksi ja terveydelle haitalliset esineet saivat asiallisen käsittelyn sekä säilytysolosuhteet. Kokoelmista pyrittiinkin poistamaan
kaikkein vaarallisimmat materiaalit,
mutta kaikkea vaarallista esineistöä ei
voida poistaa, sillä ne ovat merkittävä
osa kokoelmaa. Vaarallisten esineiden/

Terveydelle haitallisten esineiden pakkaukset saivat Ekokemiltä tilatut varoitustarrat.

aineiden pakkaukset saivat varoitusmerkinnät ja pääsivät oikeanlaisiin ilmastoituihin tai lukittuihin kaappeihin tai tiloihin. Lisäksi uusiin kokoelmatiloihin tehtiin pelastuslaitoksen
kanssa pelastussuunnitelma ottaen
huomioon kaikki riski- ja vaaratekijät.
Yliopistomuseolla ei ole aikaisemmin ollut yhtä suuren mittakaavan
muuttoprojektia. Ja vaikka museolla
oli jo aikaisemmin pidetty työturvallisuutta tärkeänä, ei asiaan ollut paneuduttu riittävästi: riskejä ja vaarallisia
esineitä ei ollut kartoitettu systemaattisesti eikä turvavarusteita hankittu
kaikenlaisia riskejä silmälläpitäen –
kaikenlaisia isojakaan riskejä ei edes
tunnistettu. Mittava muuttoprojekti ja
sen aikana käsiteltävät mitä moninaisimmat esineet pakottivat museon tarkastelemaan turvallisuuskäytäntöjään
ja panostamaan vahvasti niiden kehittämiseen. Tämä johti mm. parempaan
suojautumiseen, vaarallisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja vaarallisia
esineitä ja aineita käsittelevän ohjeistuksen kirjoittamiseen. Työsuojelulain
mukainen suojautuminen (hengitys-

suojaimet, suojakäsineet ja -vaatetus
jne.) vaaratilanteille tai haitta-aineille
altistavissa tilanteissa, esineiden varovainen käsittely ja kunkin esineen oikeanlaiset säilytysolosuhteet ovat todella tärkeä osa kokoelmatyötä. Näin
vältytään vaaratilanteilta ja työ on
sekä mielekästä että turvallista.
Kirjoittaja on esinekonservaattori (AMK) ja
työskentelee Suomen kansallismuseossa.
Lähteet:
Koskela, Joni (2013). Betonilaattalattian korjaustapojen tarkastelu. Rakennustekniikan
koulutusohjelman opinnäytetyö, Savonia-ammattikorkeakoulu.
Sinisalo, Henna (2015). Museokokoelmien
vaaralliset aineet ja esineet sekä niiden käsittely. Helsinki: Helsingin yliopistomuseo.
http://kappa.ttl.fi/kemikaalikortit/khtml/
nfin0056.htm (Huhtikuu 2004)
http://www.museo.helsinki.fi/kokoelmat/index.
htm (2003-2004 Helsingin yliopistomuseo)
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Timo Huvilinna

Arppeanumin vitriinissä olleet kemikaalipullot.
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KONSERVOINTI JA TYÖTURVALLISUUS

TYÖTURVALLISUUS 
HAITTA-AINEPITOISTEN
JULKISIVUMATERIAALIEN
KÄSITTELYSSÄ
TEKSTI KATARIINA RUUSKA-JAUHIJÄRVI
KUVAT KARI PEIPPO/ BETONIALAN OHUTHIEKESKUS FCM OY

T
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yöskennellessäni rakennusten
julkisivujen väritystutkimuksen
parissa olen huomannut, että
konservaattorit saattavat altistua tietämättään haitta-aineille. Itse
kiinnostuin aiheesta enemmän vuoden
2016 asbestilainsäädännön myötä ja
hakeuduin alan koulutuksiin. Aihe vei
mukanaan ja tällä hetkellä suoritan
Rakennuskoulutuskeskus RATEKOn Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan henkilösertifiointiin valmentavaa koulutusta. Lisäksi halusin ottaa aiheen
osaksi rakennusten julkisivujen väritystutkimusta käsittelevää Metropolia
Ammattikorkeakoulun konservoinnin

Julkisivujen väritystutkimuksia tehdessä tulee
huomioida rakennusmateriaaleissa käytetyt
haitalliseksi luokitellut aineet ja aina ennen
kenttätöihin ryhtymistä tulee varmistaa, onko
kohteeseen tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus,
jotta mahdollisilta altistumisilta vältyttäisiin.
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Julkisivumaalissa esiintyviä asbestikuituja, suurennos 100x.

ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötäni, jonka on tarkoitus valmistua kevään 2017 aikana.
Koska asbestin ja haitta-aineiden
esiintyminen rakennuksissa on laaja
aihe, päätettiin artikkelista tehdä kaksiosainen. Ensimmäisessä artikkelissa
keskitytään julkisivumateriaaleissa
esiintyviin asbesti- ja haitta-ainemateriaaleihin ja toisessa lähestytään aihetta esimerkein sekä esitellään vähän
alan koulutusta.
Julkisivujen väritystutkimuksia tehdessä tulee huomioida rakennusmateriaaleissa käytetyt haitalliseksi luokitellut aineet ja aina ennen kenttätöi-

hin ryhtymistä tulee varmistaa, onko
kohteeseen tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus, jotta mahdollisilta altistumisilta vältyttäisiin. Vanhojen rakennusmateriaalien tuntemus on tärkeää, jotta osaa varautua ja suojautua
oikein tutkimustöitä tehdessä. Julkisivujen rakennusmateriaaleissa saattaa
esiintyä rakennusvuodesta riippuen
esimerkiksi asbestia, lyijyä sekä
PAH-yhdisteitä. Myös maaleissa on
saatettu käyttää myrkyllisiä pigmenttejä. Rakennusmateriaalien mahdollisista asbesti- ja haitta-ainepitoisuuksista tulee aina varmistua luotettavilla
tutkimuksilla, jotka on suorittanut

asiaan perehtynyt asiantuntija.
Vuoden 2016 alussa astui voimaan
uusi asbestilainsäädäntö, jonka mukaan kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin rakennuksiin on ennen
tulevia korjaustöitä tehtävä asbestikartoitus. Käytäntö poikkeaa aikaisemmasta asetuksesta, jossa asbestipitoisuutta ei ollut pakko tutkia, jos
kaikki työt tilattiin asbestipurkutyönä.
Julkisivutyömailla tulee huomioida
myös asbestipitoisten materiaalien käsittelyä, purkua ja jätehuoltoa koskeva
lainsäädäntö. Asbestipitoisten materiaalien purkutyö on nykylainsäädännön mukaan aina luvanvaraista ja
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Ristiinpolarisoitu kuva asbestikuiduista julkisivumaalissa, suurennos 100x. Kuidut
erottuvat vaaleina kuvassa.
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sekä purkutyön toteuttavalla yrityksellä
että sen työntekijöillä pitää olla lain
mukaan vaadittava asbestipurkulupa
sekä pätevyys. Asbestipurkutyön työmenetelmiin on uudistetussa laissa lisätty
julkisivupinnoitteiden poisto märkähiekkapuhalluksella sekä asbestisementtituotteiden käsittely, joten asbestipitoisten seinä- ja kattolevyjen purku
ulkotiloissa on aina asbestipurkutyöluvan edellyttämää työtä. (Työsuojeluhallinto. 2015)
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus tulee
olla tehty ennen kenttätöiden aloittamista kohteessa ja kartoituksen tekijän
olla asiaan pätevöitynyt henkilö, jolla
on riittävä kokemus ja koulutus asbestija haitta-ainekartoitusten tekemiseen.
Rakennus- ja kulttuurihistoriallisten
arvokohteiden kohdalla olisi erittäin

tärkeää, että kartoituksen tekijällä olisi
myös kokemusta ja ymmärrystä vastaavanlaisten kohteiden kanssa työskentelystä, jotta hän osaisi suorittaa kartoituksen kohteen arvon huomioivalla tavalla mutta kuitenkin riittävän
kattavasti, jotta kaikki haitta-aineet
saadaan luotettavasti kartoitettua. Mikäli kohteeseen ei ole tehty asbesti- ja
haitta-ainekartoitusta voi rakennuksen
rakennusvuoden avulla päätellä mitä
haitta-aineita siellä saattaa esiintyä ja
asiasta on hyvä tiedottaa työn tilaajaa.
Asbestin käytöstä rakennusmateriaaleissa löytyy hyvin tietoa, hyvä yleisteos
on Rakennustiedon vuonna 1993 julkaisema Kari Vikströmin Asbesti asuinkerrostalossa.
Julkisivuissa asbestia saattaa löytyä
esimerkiksi verhouslevyistä, ohutrappa-

uslaasteista, maaleista sekä katemateriaaleista. Asbestisementtilevyjä on käytetty 1920-luvulta aina 1990-luvulle
saakka verhouslevyinä, tuulensuojana
sekä parvekkeiden kaidelevyinä. Laasteissa ja tasoitteissa asbestipitoisia
tuotteita on käytetty vuosina 1937–1985.
(Vikström, K. 1993) Julkisivumaaleissa
asbestia käytettiin yleisesti 1960-luvulta
1980-luvun loppuun. Maaleissa käytetty
asbestilaatu oli yleisimmin krysotiili ja
sitä käytettiin lähinnä kiviainespintojen
maalaukseen. (TTS Työtehoseura. 2016)
Tunnetuimpia asbestipitoisten maalaustarvikkeiden tuotemerkkejä olivat Kenitex, Flexon ja Gen-Coat. Kenitex tuotteisiin kuului laasteja, tasoitteita sekä
ohutrappauslaasteja. Flekson oli rapattujen julkisivujen pinnoite, jota käytettiin arviolta vuosina 1980–1988. Gen-
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Coat oli ulko- ja sisäpintoja varten kehitetty paksu ja suojaava pinnoite, jota
käytettiin rakennusten ja rakenteiden
metalli-, tiili-, betoni-, rappaus- ja puupintoihin. Tuotteen arvioitu käyttöaika
on 1970-luku. Eri valmistajien asbestisementtisiä katteita on käytetty Suomessa
vuodesta 1910 alkaen. Suomessa asbestisementtikatteiden valmistus alkoi
vuonna 1927 ja loppui vuonna 1989.
Yleisiä asbestisementtikatteiden tuotenimiä ovat Vartti ja Tuplavartti ja Minerit. Vesikatoissa on käytetty myös asbestia sisältäviä bitumimaaleja ja -kittejä
arviolta vuosien 1927-1982 välisenä aikana. (Vikström, K. 1993) Lisäksi asbestia
saattaa löytyä vanhoista kattohuovista
sekä peltikattomaaleista (Tolppi, T.
2016).
Rakennusmateriaaleissa on asbestin
lisäksi käytetty paljon muitakin haitalliseksi luokiteltuja aineita kuten PAHja PCB-yhdisteitä, raskasmetalleja ja öljyhiilivetyjä. Julkisivuissa esiintyy yleisimmin PAH- ja PCB-yhdisteitä sekä
raskasmetalleja. PAH-yhdisteet eli polysykliset aromaattiset hiilivety-yhdisteet
tarkoittavat kivihiilipikipitoisia tuotteita ja niitä on käytetty rakennusmateriaaleissa 1800-luvulta alkaen, suurin
käyttö ollut 1930–1970-luvuilla. Julkisivuissa kivihiilipikeä on käytetty veden ja kosteuden eristeenä esimerkiksi
huovissa, sivelyinä, pinnoitteina, kitteinä sekä valuina. Kivihiilipikeä on myös
käytetty kyllästysaineena esimerkiksi
yläpohjien kattorakenteissa ja julkisivuverhoiluissa. PCB-yhdisteet eli polyklooratut bifenyylit ovat orgaanisia
klooriyhdisteitä, joita on käytetty elementtien saumoihin 1920–1970-luvuilla
sekä maaleissa, liimoissa ja lakoissa
1940–1970-luvuilla. Myös lämpölasien
tiivistysmassan pehmittimissä käytettiin PCB-yhdisteitä 1960–1970-luvuilla.
PCB-yhdisteiden valmistus, maahantuonti, myynti ja luovutus kiellettiin
vuonna 1990. Raskasmetalleista lyijyä
on käytetty 1950–1980-luvuilla esimerkiksi elementeissä, ikkunoissa, liikuntasaumoissa sekä terassien ja parvekkeiden pintarakenteissa. Eri raskasmetalleja on käytetty myös

Asbestipitoisten materiaalien purkutyö on
nykylainsäädännön mukaan aina luvanvaraista ja
sekä purkutyön toteuttavalla yrityksellä että sen
työntekijöillä pitää olla lain mukaan vaadittava
asbestipurkulupa sekä pätevyys.
kyllästysaineina sekä maalien väriaineina. (Tolppi, T. 2016) Maaleissa käytetyistä pigmenteistä osa on myrkyllisiä
ja niiden käsittelyssä tulee olla erityisen varovainen, jos ne sisältävät arseenia, bariumia, kadmiumia, kromia, kuparia, lyijyä tai mangaania (Knuutinen,
U. 1997).
Haitallisten aineiden käsittelyssä tulee aina huomioida oikeanlainen suojautuminen, jottei turhaan altista itseään. Lisäksi tulee huomioida jätteiden
oikeaoppinen hävitys. Haitta-aineita sisältävistä rakennusmateriaaleista tutkitaan niiden sisältämät haitta-ainepitoisuudet laboratoriokokeiden avulla,
minkä jälkeen määritellään niiden kaatopaikkakelpoisuus. Mikäli työskentelee
kohteessa, jossa on todettu olevan asbestia tai muita haitta-aineita, tulee niihin suhtautua vakavasti ja huomioida
työmaan työturvallisuusohjeistus.
Lisätietoja saa tutustumalla asbestiin ja
haitta-aineisiin liittyviin säädöksiin ja
viranomaisohjeisiin, esimerkiksi Työturvallisuuslaki 738/ 2002, Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
798/ 2015, Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/ 2015,
Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä 1154/
1993 sekä Jätelaki 646/ 2011. Viranomaisohjeistuksia, säädöksiä ja päätöksiä
päivitetään aika ajoin, joten tietoa etsiessä tulee varmistua, että noudattaa
viimeisimpiä päätöksiä, lisäohjeistuksia
voi pyytää paikallisesta aluehallintovirastosta.

Kirjoittaja on rakennuskonservaattori (AMK), joka suorittaa konservoinnin
ylempää AMK-tutkintoa Metropolia
Ammattikorkeakoulussa. Hän työskentelee
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:ssa konservaattorina. Lisäksi hän on suorittanut
TTS Työtehoseuran asbestipurkukurssin
teoriaosuuden sekä talonrakennusalan
ammattitutkinnon osan 56 Asbestityöt.
Kirjoittaja suorittaa parhaillaan Rakennuskoulutuskeskus RATEKOn Asbesti- ja
haitta-aineasiantuntijan henkilösertifiointiin valmentavaa koulutusta.
Lähteet
Vikström, K. (1993) Asbesti asuinkerrostalossa. Rakennustieto Oy.
Knuutinen, U. (1997) Pigmentit. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja.
Kulttuuriala. Vantaa: Vantaan ammattikorkeakoulu. Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos.
Tolppi, T. (2016) Luento Purettavien ja
peruskorjattavien rakennusten muut haitalliset aineet. Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan henkilösertifiointiin valmentava
koulutus. Rakennuskoulutuskeskus RATEKO.
Vantaa.
TTS Työtehoseura (2016) Luentomateriaali.
Asbestipurku. Vantaa.
Työsuojeluhallinto. Työpaikkatiedote.
(2015).

31

‹ Konservaattori 1/2017 ›

KEVÄÄN
KOULUTUSPÄIVÄT

MUSEOLOGIAN
SEMINAARI
Jyväskylässä 20.-21.4.2017
TEKSTI ELINA RAUHALA

H
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uhtikuun 20. ja 21. päivä järjestetään Jyväskylässä 21. kertaa kansallinen museoalan seminaari. Se
on yksi harvoista Suomessa järjestettävistä museologisista seminaareista
ja järjestämisen päävastuu on perinteisesti ollut museologian opiskelijoista
kootun vapaaehtoistyöryhmän harteilla. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään yhteistyössä Pohjoismaisen Konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n ja
ICOM:n Suomen komitean kanssa.
Viime vuosina eri medioissa on vilahdellut niin sanottu KonMari -ajattelu, jonka tarkoituksena on karsia
kaikkea nurkkiimme kertyvää ylimääräistä tavaraa. Esineiden elämäämme
tuottavan ilon arviointi, iloa tuottamattomien esineiden kierrättäminen
ja niiden määrän karsiminen tuo ideologian kehittäjän Marie Kondon mukaan elämäämme onnellisuutta ja
”iloa säkenöivää järjestystä”. Kondon

Useissa yhteyksissä on tuotu esiin museoiden
kokoelmaähky, hamsterimainen esinekokoelmien
koostaminen, ja niihin tarrautuminen.
–––
Toisaalta poistoihinkin liittyy oma problematiikkansa:
kuinka säilytämme fyysisen esineen kantamat
kulttuuriset ja historialliset arvot, jos esine
itsessään hävitetään ja poistetaan?
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Ala on säästö-Suomessa ahtaalla ja usein ehditään tehdä vain
välttämätön - jos sitäkään. Aina ei kuitenkaan ole kyse kuitenkaan
resurssien puutteesta vaan ihmiselle ominaiseen tapaan haluamme
mustasukkaisesti tarrautua ”omiin” esineisiimme, yksinkertaisesti
koska ne ovat museon, eli ”meidän”, omaisuutta.
kirjoittamia teoksia on myyty maailmalla miljoonittain. Internet-hauilla
voi löytää jo esimerkiksi KonMari -ideologian mukaisesti järjestettyjä kirjastoja, ovatko museot seuraava kohde?
Useissa yhteyksissä on tuotu esiin
museoiden kokoelmaähky, hamsterimainen esinekokoelmien koostaminen, ja niihin tarrautuminen. Varastot
täyttyvät rukeista ja kirnuista, joista
osa voi olla erittäin huonokuntoisiakin – tai samanlaisia esineitä on kokoelmissa useita puutteellisine luettelointitietoineen. Varmasti olisikin aiheellista kriittisesti tarkastella
kokoelmien koostuneisuutta ja mitä
on mielekästä säilyttää, mikä tietenkin
on jo useassa paikassa vallitseva käytäntö. Valitettavasti museoiden perustoimintaan kuuluvalle kokoelmatyölle
ei aina tahdo löytyä riittävästi aikaa.
Ala on säästö-Suomessa ahtaalla ja
usein ehditään tehdä vain välttämätön

– jos sitäkään. Aina ei kuitenkaan ole
kyse kuitenkaan resurssien puutteesta
vaan ihmiselle ominaiseen tapaan haluamme mustasukkaisesti tarrautua
”omiin” esineisiimme, yksinkertaisesti
koska ne ovat museon, eli ”meidän”,
omaisuutta. Toisinaan poistot olisivat
ehdottoman perusteltuja, samoin
kriittinen suhtautuminen uusien esineiden vastaanottoon.
Toisaalta poistoihinkin liittyy oma
problematiikkansa: kuinka säilytämme fyysisen esineen kantamat kulttuuriset ja historialliset arvot, jos esine itsessään hävitetään ja poistetaan?
Kaksiulotteinen valokuva tai yksityis
kohtaisinkaan kirjallinen kuvaus eivät
vastaa fyysistä esinettä ja sen todistusvoimaisuutta. Henkilökohtaisesti vierastankin KonMari -ajattelun ehdottomuutta. Siinä esineet nähdään vain
eräänlaisena suurelta osin tarpeettomana ongelmajätteenä. Esineet eivät

ole vain välttämättömyyksiä vaan
myös muistojen kantajia ja välineitä
oman identiteettimme rakennukseen.
Omat henkilökohtaiset esinekokoelmamme tekevät meistä keitä olemme,
museoiden kohdalla kyse on kollektiivisemmasta identiteetin rakennuksesta ja ylläpidosta.
Itse museologian tohtorikoulutettavana seuraan huolestuneena alan tilannetta. Resursseja leikataan niin museoilta kuin alan koulutuksestakin. Erityisesti esine- ja kokoelmatyö vaativat
aikaa ja asiantuntemusta. Herätäänkö
maassamme arvostamaan museoita kokoelmineen vasta kun on liian myöhäistä? Ja onko KonMari -ajattelu meille uhka vai mahdollisuus?
Kirjoittaja on museologian tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistossa ja toimii museologian seminaarin järjestelytoimikunnan
puheenjohtajana
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MAISTERITUTKIELMA

Rakennuskonservaattoreiden
koulutus ja työllistyminen
TEKSTI EMILIA LEMMETYINEN

K

esällä 2016 Jyväskylän yliopistossa valmistunut museologian maisterintutkielmani käsittelee suomalaista rakennuskonservointia
ja erityisesti rakennuskonservaattoreiden työllistymistä ja jatkokoulutusta.
Tutkielman tavoitteena oli selvittää,
kuinka rakennuskonservoinnin koulutusta on maassamme järjestetty, millaisiin työsuhteisiin ja -tehtäviin rakennuskonservaattorit ovat työllistyneet
sekä millaiseen jatkokoulutukseen he
ovat hakeutuneet. Tässä artikkelissa
käsittelen tutkielmani tuloksia.
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Tutkielman toteutus
Tutkielman alussa selvitin konservointialan historiaa ja kehitystä Suomessa
sekä rakennuskonservoinnin koulutuksen järjestämisen vaiheita. Tässä osassa
käytin tutkimusaineistona pääasiassa
alan kirjallisuutta ja aiemmin tehtyä
tutkimusta. Lisäksi perehdyin Seinäjoen ammattikorkeakoulun konservoinnin koulutusohjelman lakkauttamispäätökseen vaikuttaneisiin seikkoihin.
Rakennuskonservaattorin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena
minua kiinnosti erityisesti kyseisen
koulutuksen saaneiden konservaattoreiden sijoittuminen rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämisen tehtä-

viin. Selvitin asiaa kahdella kyselyllä,
joiden vastaukset muodostavat tutkielman empiirisen aineiston. Molemmat
kyselyt toteutettiin vastaajan täyttämänä lomakekyselynä ja suunnattiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun konservoinnin koulutusohjelmasta valmistuneille. Kyselyiden avulla kartoitettiin
muun muassa rakennuskonservaattoreiden työllistymistä ja jatkokoulutusta
ja pyrittiin hahmottamaan sitä, millaisia työuria rakennuskonservaattoreille
on muodostunut.
Rakennuskonservaattoreiden
työllistyminen
Tutkielma vahvisti käsitykseni siitä,
että rakennuskonservaattorin työt
ovat pääasiassa erilaisia määräaikaisia
projekteja. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella vain 28 % rakennuskonservaattoreista oli ollut koulutusta
vastaavassa työssä lähes koko valmistumisensa jälkeisen ajan. Vastaajista
64 % kertoi pääasialliseksi työllistymismuodokseen määräaikaiset työsuhteet ja 51 % kertoi työllistyneensä
ainoastaan määräaikaisesti. Työn projektiluonteisuudesta johtuen useilla
rakennuskonservaattoreilla on ollut
myös työttömyysjaksoja ja muun alan
työsuhteita valmistumisensa jälkeen.

Yllättävää rakennuskonservaattoreiden työllistymisessä on se, ettei työsuhteiden määräaikaisuus vaikuta oleellisesti vähenevän työuran pidetessä. Yli
kymmenen vuotta alalla toimineista
vastaajista 36 % on vakituisessa kokoaikaisessa työssä ja yhtä suuri osuus tekee määräaikaista työtä. Toisaalta 19 %
tästä joukosta ilmoitti toimivansa yrittäjänä, mikä parhaassa tapauksessa
työllistää vakituisesti ja kokoaikaisesti.
Kaikista vastanneista 26 % kertoi toimineensa yrittäjänä, mutta vain 10 % ilmoitti sen pääasialliseksi työllistymismuodokseen.
Alalle työllistyneet rakennuskonservaattorit tekevät pääasiassa käytännön
rakennuskonservointi- ja korjausrakentamistyötä. Kaikkiaan 80 % vastaajista on tehnyt näitä tehtäviä ja 61 %
kertoi sen pääasialliseksi tehtäväkseen
työsuhteissa. Noin puolet vastaajista on
tehnyt myös ohjaus- ja neuvontatyötä
ja kolmannes selvityksiä ja lausuntoja.
Vastanneista 27 % on toiminut opetusja koulutustehtävissä. Ymmärrettävästi
työuran pidentyessä ja työkokemuksen
karttuessa työtehtävät painottuvat yhä
enemmän ohjaus- ja neuvontatehtäviin
sekä opetukseen ja kouluttamiseen
käytännön rakennuskonservointitöiden sijaan.
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Työprojektien perässä on liikuttava
eri paikkakunnille, erityisesti mikäli
haluaa työllistyä jotakuinkin kokoaikaisesti. Jatkuva työnhaku ja paikasta
toiseen liikkuminen voi pidemmän
päälle käydä raskaaksi, minkä vuoksi
osa alalle kouluttautuneista päätynee
muun alan työhön. Vaikka kyselyyn
vastasivat oletettavasti erityisesti sellaiset konservaattorit, joita ala kiinnostaa, ilmoittaa heistäkin kolmekymmentä prosenttia olevansa muun alan työssä. Kuitenkin heistä vain 12 % on
jatkokouluttautunut muulle alalle. Valtaosa muun alan töissä olevista rakennuskonservaattoreista lienee siis suuntautunut tällaisiin töihin, kun oman
alan töitä ei ole ollut tarjolla tai on kyllästytty työn määräaikaisuuteen.

Myös vuonna 2006 Metropolia Ammattikorkeakoulussa aloitettu konservaattorin ylempi ammattikorkeakoulututkinto on kiinnostanut rakennuskonservaattoreita.
Jatkokoulutuksen vaikutuksia rakennuskonservaattoreiden työllistymiseen ei kerätyn aineiston pohjalta voitu
tilastollisesti arvioida, sillä kyselyyn
vastanneista valtaosalla jatkotutkinnon
suorittaminen oli yhä kesken. Rakennuskonservaattoreiden oman näkemyksen mukaan jatkokoulutuksen vaikutukset ovat kuitenkin olleet työllistymisen kannalta positiiviset. Jatkokoulutus on mahdollistanut monipuolisemman työnhaun ja jatkokouluttautuneet ovat työllistyneet pidempiaikaisempiin työsuhteisiin.

Jatkokoulutusta rakennuskonservaattoreille
Toteutettujen kyselyiden tuottamasta
aineistosta selvisi, että suurimmalla
osalla rakennuskonservoinnin koulutukseen hakeutuneista ei ole ollut alan
työkokemusta tai alaan liittyvää koulutusta ennen konservoinnin opintoja.
Valmistumisen jälkeen 38 % on kuitenkin hakeutunut rakennuskonservoinnin
tutkintoa tukevaan jatkokoulutukseen.
Jatkokouluttautumalla konservointialaa tukevasti rakennuskonservaattorit ovat pyrkineet parantamaan työllisyyttään ja monipuolistamaan osaamistaan. Rakennuskonservointi
sijoittuu alana rakentamisen ja museoalan väliin, mikä näkyy myös valmistuneiden jatkokouluttautumisessa. Museoissa tunnetaan konservaattorin ammatti, mutta rakennuskonservaattori
työllistyy pääasiassa muualle. Rakennusalalla konservaattorinkin työnkuvaan kuuluvat kunto- ja vauriokartoitukset tehdään usein muiden toimesta,
eikä rakennuskonservaattorin ammattiosaamista osata välttämättä hyödyntää. Selkeämmin rakennusalalle tähtäävät ovatkin hakeneet lisäosaamista
ja pätevyyttä esimerkiksi insinööriopinnoista, kun taas museovirkoihin
ja asiantuntijatehtäviin haluavat ovat
suuntautuneet yliopisto-opintoihin.

Rakennuskonservoinnin tilanne
Olen huolissani rakennuskonservointialan nykytilanteesta. Mielestäni
maamme ainoan rakennuskonservoinnin koulutusohjelman lakkauttaminen
ei voi vaikuttaa alaan muutoin kuin negatiivisesti. Vastuu alan tutkimuksesta
ja kehittämisestä on pitkälti koulutusta
järjestävien oppilaitosten vastuulla ja
kun tällaista tahoa ei ole, on pienen,
heikosti tunnetun ammattipiirin tilanne haastava.

Koulutuksen alasajo on Seinäjoella
nyt loppusuoralla ja viimeisen, syksyllä
2012 opintonsa aloittaneen ryhmän
opinto-oikeus päättyy kuluvan vuoden
keväällä. Lakkauttamispäätöksen yhteydessä spekuloitiin, tulisiko rakennuskonservointikoulutus palaamaan
Vantaalle muiden erikoistumisalojen
yhteyteen, mutta mitään viitteitä tällaisen suunnitelman toteutumisesta
lähiaikoina en tutkielmaa tehdessä
löytänyt.
Seinäjoella järjestetyssä koulutuksessa oli varmasti kehitettävää ja mielenkiintoista onkin, millaisena alan
koulutusta tulevaisuudessa järjestetään, jos järjestetään. Voisiko rakennuskonservaattorin koulutus ollakin
osa jotain muuta rakentamisen koulutusta ja mitä tällöin tapahtuisi konservaattorin ammatti-identiteetille ja ammattietiikalle?
Maisterintutkielma luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: 			
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201608113776
Kirjoittaja on museologian maisteri ja
rakennuskonservaattori (AMK), joka ammatilleen tyypillisesti etsii seuraavaa innostavaa
projektia.

Mielestäni maamme ainoan rakennuskonservoinnin
koulutusohjelman lakkauttaminen ei voi vaikuttaa
alaan muutoin kuin negatiivisesti. Vastuu alan
tutkimuksesta ja kehittämisestä on pitkälti
koulutusta järjestävien oppilaitosten vastuulla ja kun
tällaista tahoa ei ole, on pienen, heikosti tunnetun
ammattipiirin tilanne haastava.
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Gerda ja Salomo Wuorion säätiö/ Helsingin kaupunginmuseo / Olof Sundström
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Olof Sundströmin
valokuva
porttikäytävästä
noin 1930-luvulla.

KONSERVONTIPROJEKTI

Wreden pasaasin
porttikäytävä

KATTOMAALAUSTEN KONSERVOINTI JA RESTAUROINTI
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Keväällä 2015 Kevan omistaman ja Kiinteistö oy Gaselliin kuuluvan Aleksanterinkatu 46:n mittavan saneerausprojektin osana purettiin Aleksanterinkadulle johtavasta porttikongista alas laskettu katto. Rakenteiden alta paljastui alkuperäinen Salomo Wuorion maalausliikkeen tekemä
kattomaalaus, joka oli laajoilta alueilta sementin tahrima. OSK Rotunda pääsi aloittamaan katon
konservoinnin kesällä 2016. Samalla katon koteloinnin yhteydessä pois hakatut koristerappaukset
tehtiin uudelleen ja puuttuvat koristemaalaukset palautettiin vanhan mallin mukaan.
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Taustaa
Arkkitehti K.A. Wrede suunnitteli kauppakujan vuosisadan uuden rakennustyylin mukaisesti Aleksanterinkadun kulmatontille. Rakennuskokonaisuus valmistui
vain puolessatoista vuodessa 1887-1888.
Koristemaalauksista huolehti Salomo
Wuorion maalausliike. Myös Aleksanterinkadulta kauppakujalle johtava porttikäytävä koristeltiin näyttävästi, mutta viime
vuoteen saakka sen yleisilme oli 1960-luvulta.
Keväällä 2015 alas laskettu katto purettiin ja alta paljastui säilyneitä koristemaalauksia. Vanhan valokuvan pohjalta voitiin nähdä, millainen porttikäytävä
oli ollut vielä 1930-40 -luvulla. Löydökset
sytyttivät tilaajan taholla voimakkaan
tahtotilan palauttaa porttikäytävä alkuperäiseen asuunsa.

Vauriokartoitus
Katon kunnostustyöt aloitettiin vauriokartoituksella, joka paljasti muutamia
myöhempien korjausten aiheuttamia rakenteellisia ongelmia. Näistä huolimatta
katto vaikutti maalipinnoiltaan erittäin
hyväkuntoiselta. Maalauksien kannalta
ongelmat painottuivat laajoihin alueisiin
sementti- ja betoniroiskeita, joiden poistaminen on hyvin ongelmallista. Lisäksi

katossa oli nähtävissä voimakasta lian
aiheuttamaa tummumista. Lähempi tarkastelu osoitti, että patinoituneen pintakerroksen alla saattoi kuviosta riippuen
olla täysin toinen sävy. Epäilys sinooperista osoittautui todeksi, kun väriaineanalyysit valmistuivat. Ihmisfiguurien
ihonväri osoittautui alun perin olleen
huomattavasti vaaleampi. Pinnasta irrotettiin pieniä näytteitä ja ne lähetettiin
Kansallisgallerian materiaalitutkimuslaboratorioon tutkittaviksi.

Materiaalitutkimukset
Kansallisgallerian materiaalitutkimuslaboratorioon toimitettiin kaiken kaikkiaan kolme näytettä:
Punainen näyte, joka vaikutti pinnaltaan harmaalta. Vihreä näyte maalauksen voimakkaasti krakeloituneelta
alueelta. Tumma näyte muita hahmoja
tummahipiäisemmän hahmon ihosta.
Koska vihreän näytteen kohdalla haluttiin selvittää vain sideaine, aloitettiin
näytteen tutkiminen suoraan
FTIR-spektrometrilla ATR-tekniikalla.
Käytetty tutkimusmenetelmä on Bruker
Alpha FTIR-spektrometri, jossa on timantti-ATR -lisälaite.
Näyte sisälsi kipsiä (CaSO4.2H2O) ja
viitteitä silikaateista. Mitään orgaanista
sideainetta ei havaittu, kuten ei myös-

kään kalsiumkarbonaattia (CaCO3), joka
olisi viitannut kalkkisideaineeseen. Jo
alun perin liian heikko sideaine, tai ehkä
jopa sen puuttuminen, selittäisi vihreän
värialueen voimakkaan hilseilyn.
Tummentuneen punaisen näytteen
analysointi aloitettiin tarkastelemalla
näytettä ensin stereomikroskoopilla. Tällöin havaittiin, että näytteen pinta on
selkeästi tummunut ja alta paljastuu
kirkas punainen. Tältä alueelta mitattiin röntgenspektrejä röntgenfluoresenssispektrometrilla (EDXRF-spektrometrilla). Käytetty tutkimusmenetelmä
on Bruker S1 Titan röntgenfluoresenssispektrometri, jonka mittausalue on halkaisijaltaan noin 3mm. Tämä analyysimenetelmä on täysin ainetta rikkomaton. EDXRF-spektreissä oli havaittavissa
selvät elohopean (Hg) röntgenpiikit, joten näyte koostuu pääasiassa sinooperista (HgS).
Tummaihoisen hahmon maalinäytteen tutkimukset aloitettiin niin ikään
stereomikroskooppitarkastelulla. Näytteen pinta oli erittäin likaantunut, mutta likakerroksen alta paljastui hyvin
monisävyinen kerros. Kerroksesta erottui punaisia, sinisiä ja keltaisia väriainepartikkeleita. EDXRF-spektrien perusteella väriaineisiin viittaavia alkuaineita
näytteessä olivat elohopea (Hg), koboltti
(Co) ja lyijy (Pb). Näytteestä irrotettiin

Seppo Hornytzkyj/ Kansallisgalleria

Seppo Hornytzkyj/ Kansallisgalleria

Kuvassa on näkyvissä sinooperi-väriaineen partikkeli
kuvattuna läpivalossa polarisaatiomikroskoopilla.

Kuvassa on näkyvissä kobolttisininen-väriaineen partikkeli
kuvattuna läpivalossa polarisaatiomikroskoopilla.
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D-kuvakenttä ennen konservointia.

Konservoinnissa käytettävissä materiaaleissa on
harvoin merkintöjä pakkasenkestävyydestä.
muutamia väriainepartikkeleita polarisaatiomikroskopiatutkimusta varten.
Tutkimuksissa käytetty laite oli Leica
DMRX polarisaatiotutkimusmikroskooppi. Polarisaatiomikroskopiatutkimuksella tunnistettiin väripinnasta
sinooperi (Hg) ja kobolttisininen (Co).
Keltaisen väriaineen tunnistus vaatisi
lisätutkimuksia. EDXRF-spektreissä havaittu lyijy on todennäköisimmin peräisin valkoisesta pohjustekerroksesta.

Konservointi ja
restaurointi
38

Konservointiongelmia lähdettiin purkamaan sementistä. Löysimme kokeissa
sementin ja betonin poistoon useita

mahdollisia kemiallisia ja mekaanisia
poistotapoja, jotka eivät olleet terveydelle haitallisia. Koska sementin alla
kuitenkin on vielä hauraampi kalkkilaasti, oli kemiallisen haurastuttamisen
kontrollointi lähes mahdotonta, ja se
todettiin haitalliseksi pohjalle. Päädyimme hitaaseen, mekaaniseen poistometodiin, jossa sementtiharjanteet
kulutettiin asteittain lähelle maalipintaa järeämmillä työkaluilla ja tämän
jälkeen siirryttiin hienotyökaluihin,
kuten kirurgin veitseen. Onnistuneen
sementinpoiston jälkeen kuva-alueiden kaikki puuttuvat koristeet oltiin
saatu esiin niin, että ne kyettiin retusoimaan ilman kuvitteellisia täydennyksiä. Sementinpoiston jälkeen pinnat

puhdistettiin osittain kuivapuhdistuksena, osittain märkäpuhdistuksena.
Porttikäytävä asetti konservointityölle toisenkin poikkeuksellisen haasteen. Suomessa vastaavia koristemaalauksia löytyy harvoin ulkotiloista. Vaikka
Wreden pasaasi onkin koristeltu sisätilan tapaan, se on kuitenkin ulkotila ja
alttiina kylmän ja lämpimän voimakkaalle vaihtelulle. Tila on kuitenkin
suojassa sateelta. Kattopinnalla oli hyvin vähän hilseilevää maalia, joka rajoittui kenttiä kiertävään vihreään sabluunamaalaukseen. Teetimme tästä sideaineesta ja pigmentistä tutkimuksen.
Konservointimateriaalien valinnan
kannalta pakkanen näytteli avainroolia.
Konservoinnissa käytettävissä materiaaleissa on harvoin merkintöjä pakkasenkestävyydestä. Keskustelimme samoissa sääolosuhteissa työskentelevien
ruotsalaiskollegoiden kanssa, mutta
myöskään heillä ei ollut vastaavaa kokemusta ulkotiloista. Tuoteselosteiden
pohjalta päädyimme kokeilemaan Plextol
D 500 -akryyliliimaa heikennettyinä
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D-kuvakenttä konservoinnin jälkeen.

liuoksina. Mattapinnalla ongelmaksi
muodostui kiilto, joka alkoi näkyä yli
20 % liuoksen yhteydessä. Lopullinen
pinnan kiinnitys tehtiin kahdella eri
Plextolin konsentraatiolla, sekä Paraloid B-72:lla. Liimavalinnan pitoa pääsemme referenssikohteiden puuttuessa
tämän talven aikana seuraamaan.
Rapattujen listojen kunnostustyöt toteutettiin käsinrappauksena kalkkisementtilaasteilla yhdessä Markku Rintalan kanssa. Listojen suurimpina haasteina oli kohteen rakenteelliset korkoerot,
joiden vuoksi jouduttiin tekemään kompromisseja esteettisesti yhtenäisten listoitusten aikaansaamiseksi. Jokaisen kattokasettikentän välissä olevat vaakapalkit
olivat 1960-luvun katon alas laskun yhteydessä piikattu laasteista puhtaaksi tiilipinnalle asti.
Koristerappauksien puuttumisesta
huolimatta malli vanhalle palkin alapohjan koristemaalaukselle löytyi ehjänä sisäpihan puoleisesta palkista.
Tämän mallin ja osittain vanhan valokuvan pohjalta tehtiin uudet sabluu-

nat koristemaalaukselle. Värit haettiin
fragmentista.
Kohteen restaurointityönä valettiin
ja kiinnitettiin vanhojen säilyneiden
munasauvakipsilistojen pohjalta uusia
kipsilistoja noin 50 metriä.
Lisäksi porttikongin sisäpihan puoleiseen aukkoon tehtiin käsityönä neljän vanhan valokuvan pohjalta neljä
kipsikonsolia. Kipsitöiden suunnittelun
ja valut toteutti erittäin taitava
Malgorzata ”Maka” Milczanowska. Lisäksi porttikongin aukkojen yläpalkkiosiin tehtiin valokuvien mukaiset kipsilistoitukset. Wreden pasaasin porttikäytävä on monella tapaa erityinen. Se on
pohjoisissa olosuhteissa harvinainen
ulkotila, joka on kokonaan koristemaalattu sisätilojen tapaan. Myös pigmenttitutkimuksissa esiin tulleet pigmentit
ovat olleet aikanaan hyvin kalliita käyttää. Erityisesti kalliiden pigmenttien
käyttö ulkotiloissa ja sekoitusväreinä
on mielenkiintoista. Materiaalitutkimuksia olisi mielenkiintoista jatkaa,
katto tarjoaa oivallisen esimerkin Salo-

mo Wuorion väripaletista, mutta myös
mielenkiintoisen tutkimusalustan
sinooperin tummumismekanismeista.
Katja Luoma
Kirjoittaja on rakennuspintakonservaattori
(YAMK) ja työskentelee konservointi- ja restaurointiosuuskunta Rotundassa.
Teemu Kajaste
Kirjoittaja on rapattuihin pintoihin erikoistunut rakennuspintakonservaattori (AMK)
ja työskentelee konservointi- ja restaurointiosuuskunta Rotundassa.
Seppo Hornytzkyj
Kirjoittaja työskentelee erikoistutkijana
Kansallisgallerian Materiaalitutkimuslaboratoriossa.
Hanne Mannerheimo
Kirjoittaja on interiöörikonservaattori
(AMK), museologian FM ja FT koulutettava
Jyväskylän yliopistossa sekä työskentelee
tutkimusassistenttina Kansallisgallerian
Materiaalitutkimuslaboratoriossa.
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Tuulahdus
1800-luvun
Helsingistä
DANIEL NYBLININ VARHAISET STUDIOKUVAT
DIGITOINTIPROJEKTIN KESKIÖSSÄ
Historian kuvakokoelma, Museoviraston Kuvakokoelmat

Museoviraston Kuvakokoelmien digitointiprojektin
yhteydessä luetteloitiin, konservoitiin ja suojattiin
kolmen kuukauden aikana lähes kolmetuhatta harvinaista
märkälevynegatiivia vuosilta 1877-1878 valokuvaamo Atelier
Nyblinin kokoelmasta. Negatiiveista digitoitiin yhteensä
350 kuvaa, jotka ovat kaikkien nähtävissä kuvakokoelmat.fi
-sivustolla sekä Finna-hakupalvelussa.
TEKSTI JA KUVAT LIISI HAKALA
Daniel Nyblin on ikuistanut studiossaan
hieman epävirallisempaan kuvaan
Alexander Laurellin v. 1877 Helsingissä.
Sade on retusoitu raaputtamalla
negatiivin emulsiopintaa.
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Vaurioitunut
märkälevynegatiivi, jossa
miehen kasvoja on retusoitu.

Projektin taustaa
Vuonna 2015 Suomen Sukututkimusseura lahjoitti Museovirastolle merkittävän Atelier Nyblinin negatiivikokoelman vuosilta 1877-1920. Kokoelmaan
kuuluvat 140 000 negatiivia ovat olleet
talletettuna Museoviraston Kuvakokoelmissa vuodesta 1932. Vuoden 2016 digitointiprojektin yhtenä tavoitteena oli
parantaa varhaisimpien negatiivien
säilyvyyttä ja saavutettavuutta, sekä
toimia eräänlaisena pilottiprojektina
mahdolliselle isommalle hankkeelle.
Norjalainen Daniel Nyblin perusti
Atelier Nyblinin Helsinkiin vuonna
1877. Valokuvaamo saavutti nopeasti
suosiotaan, ja sen asiakaskuntaan
kuului 1800-luvun loppupuolella sekä
tavallisia ihmisiä että sen ajan merkkihenkilöitä, jotka ikuistivat itsensä
kabinetti- ja visiittikorttikuviin. Valokuvaamo erikoistui nimenomaan henkilökuvauksiin, mutta tarjolla oli myös

esimerkiksi maisema- tai kaupunkinäkymäkuvausta.
Vuodesta 1877 aina vuoteen 1882
Nyblinin valokuvaamossa käytettiin
märkälevynegatiivimenetelmää. Menetelmän kehitti englantilainen Frederick
Scott Archer vuonna 1851 valokuvauksen historian ensivuosikymmenillä. Menetelmässä lasilevy päällystetään kollodiumliuoksella, jonka jälkeen negatiivi
on valotettava ja kehitettävä ennen
liuoksen eli emulsiokerroksen kuivumista. Tasalaatuinen ja helppokäyttöinen kuivalevynegatiivi alkoi syrjäyttää
hankalaa märkälevynegatiivimenetelmää 1870-luvulta alkaen.
Säilyvyyden kannalta suhteellisen
harvinaisten märkälevynegatiivien
yhtenä ongelmana on herkkyys mekaaniselle vaurioitumiselle kemiallisen ja fysikaalisen vaurioitumisen lisäksi, sillä lasilevy särkyy helposti.
Kuten valokuva-aineistot yleensäkin,

On hyvä muistuttaa
päätöksenteossa ja
projekteja suunniteltaessa,
että konservointi on
erityistä tarkkuutta ja
huolellisuutta vaativaa työtä,
jossa käsitellään monesti
haurasta ja ainutlaatuista
alkuperäisaineistoa.
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Roolit ja työprosessit
olivat kaikille selkeät,
jolloin jokaisen oli helppo
keskittyä omaan osaalueeseensa.
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myös märkälevynegatiivit ovat erityisen herkkiä mm. olosuhteiden vaihtelulle, valolle, lämmölle, liialliselle kosteudelle ja ilmansaasteille. Vaurioitumista nopeuttavat myös huonolaatuiset
suojamateriaalit. Ongelmat olivat tunnistettavissa myös Nyblinin kokoelman
negatiiveissa.

Projektin kulku
Projektitutkija luetteloi negatiivit alkuperäisten kuvaluetteloiden avulla ja
valikoi suppean otoksen digitointiin.
Valinnan kriteereinä olivat henkilö- ja
kulttuurihistoriallinen merkittävyys,
sekä valokuvauksellisesti ja valokuvauksen historian kannalta kiinnostavat henkilökuvat. Aineisto siirtyi tutkijalta konservaattorin kautta digitoitavaksi valokuvaajalle. Negatiivit digitoitiin kuvaamalla, jonka jälkeen digitaaliselle tallenteelle tehtiin kuvankä-

Konservaattorin työpiste, jossa toimenpiteet etenevät vasemmalta oikealle.

sittely huomioiden yleiset museo- ja
arkistoalan digitoinnin laatukriteerit
ja ohjeistukset. Kuvasta tallennetaan
aina kaksi versiota: käsittelemätön
arkistotallenne sekä julkaistava, käsitelty arkistotallenne. Nyblinien kohdalla pyrittiin siihen, että julkaistava
tallenne olisi mahdollisimman lähellä
alkuperäistä studiovalokuvaa. Tämän
vuoksi melko vaurioituneista ja alunperin vahvasti retusoiduista negatiiveista otettu kuva vaati perusteellisemman jälkikäsittelyn.
Konservaattorin tehtävä projektissa
oli aineiston kuntotarkastus, puhdistus
ja suojamateriaalien vaihto. Lisäksi
tehtäviin kuului yleisesti aineistojen
käsittelyyn ja suojaukseen liittyvä ohjeistus. Kolmen tuhannen märkälevynegatiiviin läpikäymiseen oli varattu
aikaa kolme kuukautta. Työtä helpotti
huomattavasti se, että kokoelma oli
kuntokartoitettu ja inventoitu etukä-
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Mielestäni hyvään tulokseen päästiin
ennen kaikkea perusteellisen
suunnittelun ansiosta: kun tiedettiin
mitä oli tulossa, suurten yllätysten
mahdollisuus saatiin minimoitua.
Konservoidut negatiivit uusissa suojamateriaaleissaan
pitkäaikaissäilytyksessä.

teen. Näin oli saatu tieto kokoelman
kunnosta, minkä perusteella tarvittavat
konservointitoimenpiteet oli arvioitu
etukäteen. Samalla oli selvitetty suojamateriaalien tarve ja niiden vaihdon
kustannukset sekä laskettu konservointiin kuluva työaika.
Negatiivien kunto tarkastettiin yksitellen: sen tiedot, kuntoluokka sekä
mahdolliset erityishuomiot merkittiin
ylös excel-taulukkoon, joka tallennettiin museotietojärjestelmä Muskettiin.
Negatiivit puhdistettiin ja niille tehtiin
mahdolliset muut konservointitoimenpiteet, joille ei useinkaan ollut tarvetta.
Negatiivit suojattiin numeroituihin, valokuva-aktiviteettitestin läpäisseihin
suojakuoriin ja suojalaatikoihin. Huonokuntoiset negatiivit digitoitiin muun
digitoitavan otoksen lisäksi kuva-aiheen
säilymisen turvaamiseksi. Käsittelyketjun jälkeen aineisto siirrettiin pitkäaikaissäilytykseen.

Ajatuksia projektista
Kolme kuukautta kestäneessä projektissa kolme tuhatta negatiivia onnis-

tuttiin kuntotarkastamaan, puhdistamaan ja suojaamaan, minkä johdosta
niillä on nyt mahdollisuus säilyä pidempään. Tavoitteet saavutettiin ja aikataulussa pysyttiin, vaikka työmäärä
suhteutettuna aikaan oli maksimissaan. Mielestäni hyvään tulokseen
päästiin ennen kaikkea perusteellisen
suunnittelun ansiosta: kun tiedettiin
mitä oli tulossa, suurten yllätysten
mahdollisuus saatiin minimoitua. Lopputulokseen vaikuttivat myös etukäteen asetetut isot ja pienet tavoitteet,
järjestelmällisyys, käsittelyketjun optimointi ja työpisteiden toimivuus yhdistettynä työntekijöiden sujuvaan
kommunikointiin ja yhteishenkeen.
Roolit ja työprosessit olivat kaikille
selkeät, jolloin jokaisen oli helppo keskittyä omaan osa-alueeseensa.
Vanha klisee ”aika on rahaa” näyttää
vaikuttavan yhä enemmän ja enemmän.
Tuntuu harmillisen monesti siltä, että
määrä korvaa laadun ja ainoastaan
saavutetut lukumäärät merkitsevät.
On hyvä muistuttaa päätöksenteossa ja
projekteja suunniteltaessa, että konservointi on erityistä tarkkuutta ja huolel-

lisuutta vaativaa työtä, jossa käsitellään monesti haurasta ja ainutlaatuista
alkuperäisaineistoa. Tässäkin projektissa oli osattava pysähtyä vastaantulevien konservointiongelmien edessä vähäisestä ajasta ja rahasta, sekä kovista
tavoitteista huolimatta. Jotkut asiat
vain vaativat aikansa, eikä tiettyjä konservointitoimenpiteitä voida nopeuttaa
tai tehdä ns. sarjatyönä. On myös huomioitava, että kiire ja nopea työtahti lisäävät staattisen työn kuormittavuutta
ja virheiden mahdollisuutta. On siis
erityisesti huolehdittava aineiston turvallisesta käsittelystä, sekä luonnollisesti myös työntekijästä: hyvästä ergonomiasta ja työturvallisuudesta. Aina
kannattaa myös miettiä, miten omia
työtapojaan voisi kehittää. Tässä projektissa löytyi hyvä tasapaino. Harvinaisten negatiivien säilymisen eteen
tehtiin kaikki voitava, mutta vieläpä
erittäin kohtuullisessa ajassa aineiston
volyymiin nähden.
Kirjoittaja on paperikonservaattori (AMK),
joka työskentelee kirjoitushetkellä
Kansallisgalleriassa.

43

KONSERVOINTI JA DIGITOINTI

‹ Konservaattori 1/2017 ›

Keskiaikaista

tietoa säilyttämässä
Kansallisarkiston keskiaikaiset asiakirjat muodostavat yhden merkittävistä tietovarannoista, joita tutkijat ja muut aiheesta kiinnostuneet voivat hyödyntää. Yhteistyönä
Kansallisarkiston ja tutkijaverkoston kanssa käynnistettiin vuonna 2015 Koneen Säätiön
rahoittama Diplomatarium Fennicum -hanke, jonka avulla päivitetään aikaisempi, samanniminen tietokanta ja luodaan uudet puitteet Suomen keskiaikaisten asiakirjojen tutkimukselle. Hankkeen yhteydessä osa keskiaikaisista asiakirjoista konservoitiin ja digitoitiin.
Konservoitavien asiakirjojen joukossa oli esimerkiksi 1400–1500 -luvuilta kirjeenvaihtoa.
TEKSTI JENNI EINOLA KUVAT ARJA JOKINIEMI JA MARKO OJA
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Aineistojen
arvottaminen

Pesua, prässäystä
ja paikkausta

Kansallisarkistossa käynnistyi myös
joulukuussa 2016 aineistojen arvottaminen, jota tehdään yhteistyössä eri
alojen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda Ruotsin ja Tanskan valtionarkistojen malleja mukaillen kategoriat ja kriteerit, joiden perusteella
aineistot jaetaan eri kategorioihin.
Yksi kategorioista tulee sisältämään
kulttuurihistoriallisesti merkittävät aineistot, joihin konservoinnin resurssit
tulevat keskittymään. Keskiaikaiset
asiakirjat ovat epäilemättä osa kulttuurihistoriallisesti merkittäviä aineistoja. Kansallisarkiston konservaattorit
osallistuvat aineellisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja myös saavutettavuuden lisäämiseen ennaltaehkäisevän
ja teknisen konservoinnin keinoin.

Konservointia vaatineet keskiaikaiset
asiakirjat olivat materiaaliltaan lumppupaperia ja niiden merkintäaineena
oli käytetty ajalle tyypillistä rautagallusmustetta. Ne olivat melko hyvässä
kunnossa eikä esimerkiksi mustesyöpymiä ollut havaittavissa. Asiakirjoille
valittiin tarpeelliset toimenpiteet tarkkaan harkiten. Osa asiakirjoista oli
suojattu arkin molemmille puolille liimatulla krepeliiniharsolla. Niitä on
poistettu osasta Kansallisarkiston aineistoista amylaasi-entsyymi-menetelmän avulla – esimerkiksi Gramota -arkiston eli niin sanotun Kolttakylän
arkiston asiakirjojen konservoinnin
yhteydessä. Keskiaikaisten asiakirjojen kohdalla päädyttiin kuitenkin ratkaisuun olla poistamatta harsotusta,

koska tähän ei ollut aikataulujen puitteissa mahdollisuutta ja menetelmässä
on myös omat riskinsä. Erityisesti hauraista aineistoista harsoa ei ole helppo
poistaa, sillä poiston yhteydessä harso
saattaa viedä mukanaan asiakirjan
paperimateriaalia.
Keskiaikaiset asiakirjat kuivapuhdistettiin pehmeillä siveltimillä ja vulkanisoiduilla luonnonkumisienillä.
Asiakirjat, joissa ei ollut harsotusta,
pestiin ja prässättiin kuivapuhdistuksen jälkeen. Pesun yhteydessä poistettiin myös turhia ja informaatiota peittäviä vanhoja paikkauksia (kuvat 1 ja
2). Pesu ei haalistanut musteita eivätkä
paikkauksien poistot vaikuttaneet
kuntoon negatiivisessa mielessä. Informaation luettavuus parani, ja asiakirjoja tuettiin reuna-alueilta tarpeen
mukaan aikaisempaa kevyemmin japaninpaperilla ja vehnätärkkelysliis-
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Kansallisarkisto, kuvaaja Arja Jokiniemi 2016

Asiakirja pesussa.

Kansallisarkisto, kuvaaja Arja Jokiniemi 2016

Asiakirja pesun jälkeen.

Digitointi omalta osaltaan lisää säilyvyyttä ja
saavutettavuutta, kun alkuperäisiä asiakirjoja
voi tarkastella ajasta ja paikasta riippumatta
sähköisessä muodossa vaikka omalta kotisohvaltaan.
Alkuperäiset asiakirjat eivät digitoinnin jälkeen enää
päädy tutkijasaleihin tutkijoiden tarkasteltavaksi,
mikä ehkäisee alkuperäisten asiakirjojen käytöstä
johtuvaa vaurioitumista.

terillä. Aineisto suojattiin happovapailla vaippalehdillä ja suojakoteloilla. Konservointityön keskeiset tiedot
kirjattiin lopuksi Kansallisarkiston
konservoinnin dokumentoinnin tietokantaan.

Asiakirjat kuiduista
pikseleihin
Konservoinnin jälkeen asiakirjat siirrettiin digitointiin, jossa tasoskannerin avulla asiakirjat ikuistettiin digitaaliseen muotoon. Kansallisarkistossa
digitointi toteutetaan tarkkojen vaatimusmäärittelyjen mukaisesti. Kartat
ja merkittäviä värejä sisältävät asiakirjat digitoidaan värihallitulla prosessilla. Digitoinnin tavoitteena on varmistaa asiakirjan autenttisuus, eheys
ja todistusvoimaisuus digitaalisessa
ilmentymässä.
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Kansallisarkisto, kuvaaja Marko Oja 2016

Digitointi omalta osaltaan lisää säilyvyyttä ja saavutettavuutta, kun alkuperäisiä asiakirjoja voi tarkastella
ajasta ja paikasta riippumatta sähköisessä muodossa vaikka omalta kotisohvaltaan. Alkuperäiset asiakirjat eivät
digitoinnin jälkeen enää päädy tutkijasaleihin tutkijoiden tarkasteltavaksi,
mikä ehkäisee alkuperäisten asiakirjojen käytöstä johtuvaa vaurioitumista.

Esittäytymisen aika
Osa konservoiduista ja digitoiduista
asiakirjoista matkasi yhdessä muutaman keskiaikaisen pergamentin kanssa vielä näytteille hetkellisesti vuoden
2016 Turun Kirjamessuille, jonka yhteydessä Diplomatarium Fennicumin
päivitetty verkkopalvelu julkaistiin.
Pergamenttien joukossa oli muun
muassa Suomen vanhin asiakirja –
kuningas Birgerin suojelukirje Karjalan naisille vuodelta 1316.
Jokaiselle esitettävälle asiakirjalle
tehtiin näyttelytuki happovapaasta
kartongista. Näytteille asettelussa
otettiin huomioon, että lämpötila,
ilman suhteellinen kosteus sekä valon
määrä olivat aineistolle turvallisia.
Messurakennukset ovat tavanomaisesti
kirkkaasti valaistuja, ja niissä on kävijöitä usein runsaasti. Näistä syistä esillä oloa varten messutilaan pystytettiin
erillinen rakennelma, jonka sisälle
vitriinit sijoitettiin asiakirjoja varten
(kuva 3). Rakennelman ansiosta oli
mahdollista säätää erityisesti valaistus
asianmukaiseksi ja hallita ihmisvirtojen määrää. Vitriinien suojassa esillä
olleet asiakirjat olivat myös jatkuvasti
vartioituna (kuva 4). Esillä olon jälkeen asiakirjat suojattiin säilytyskoteloihin ja siirrettiin takaisin säilytystilaansa makasiinien suojaan.
Kansallisarkiston keskiaikaisia
asiakirjoja voi tutkia lähemmin verkkopalvelussa: www.arkisto.fi/df.

Turun Kirjamessuilla asiakirjat olivat kirkkaalta valolta suojassa erillisessä
rakennelmassa.
Kansallisarkisto, kuvaaja Marko Oja 2016

Kirjoittaja on koulutukseltaan konservaattori
(AMK) sekä filosofian maisteri museologiasta.
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Hän työskentelee Kansallisarkistossa konservoinnin ylitarkastajana.

Keskiaikainen tieto oli vitriinien suojissa näytteillä olon ajan.
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Valkoinen, erityisvahva
silkkipaperi 25g/m²
Valikoimaamme on saapunut uusi,

Toinen puoli paperista on sileä ja

vahva, arkistokelpoinen silkkipaperi.

kiiltävä, ja se sopii myös hyvin esi-

Se on loistava vaihtoehto teosten

merkiksi pastellien suojaukseen.

suojaamisen ja pakkaamiseen. Paperi

Paperi on valmistettu puhtaasta val-

on vahvuutensa takia monikäyttöi-

kaistusta selluloosasta. Valmistajan

sempi kuin ohuemmat silkkipaperit.

tehtaat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa

Se on kestävä ja ekologinen, sillä sitä

ja Englannissa. Kuidut on saatu

voidaan uudelleen käyttää. Paperi

hitaasti kasvavista pohjoismaisista

ei repeile ja sitä on helppo käsitellä.

puista, joiden ansiosta paperi on erit-

Lujuutensa ansiosta paperi säilyttää

täin kestävää. pH on 6,3.

muotonsa ja antaa näin hyvän suojan
pakatuille esineille.

Tuotenumero: 622005. Hinta: à 201,00€ (162,10€). Rullan koko 1,0m x 500m.

www.museoidenhankintakeskus.fi

Museoiden
hankintakeskus
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MENETELMÄ
Päivi Allinniemi

Ensimmäisen värjäyksen kolme erivahvuista japaninpaperia (35, 25 ja 11 g/m2).
Toisen värjäyksen kaksi vahvempaa paperia. Brown AGL.

Japaninpaperin
värjääminen
tekstiiliväreillä
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Tekstiilikonservoinnissa käytettävien
selluloosakuituisten materiaalien värjäykseen tarkoitettuja Solophenyl-värejä
kokeiltiin japaninpaperin värjäämiseen.
Ajatus värjäämiseen lähti tarpeesta tukea
konservointikohteen nahkaosaa käyttämällä tukimateriaalina japaninpaperia
sekä mielenkiinnosta saada se sävyltään
paremmin sopivaksi. Värien arveltiin
toimivan myös paperille, koska se koostuu selluloosasta.
Solophenyl-värit ovat suoria värejä,
jotka kiinnittyvät kuituun affiniteettinsa

avulla. Näin ollen kemiallista sidosta ei
synny, vaan kiinnittyminen perustuu kuidun ja värin väliseen vetovoimaan. Siksi
väri voi värjäyksen jälkeen vaeltaa ja
vaihtaa paikkaa jo kiinnityttyään. Tämän
estämiseksi voidaan värjäyksen viimeiseen huuhteluveteen lisätä magnesiumsulfaattia, mikä kasvattaa värin molekyylikokoa niin, ettei väri mahdu enää liikkumaan kuidun huokosissa. (Häkäri, A.
2005)
Lähtökohtana oli kokeilla värin tarttumista paperiin ylipäätään sekä värin

kiinnittymisen pysyvyyttä. Tekstiilin värjääminen vaatii materiaalin keittämistä
ja korkeita lämpötiloja, joten värjäysprosessia yksinkertaistettiin paperille soveltuvaksi.
Olettamuksena oli, että väri tarttuisi
käytettyyn paperiin helpommin. Värjäysliemen voimakkuudeksi valittiin 2 %, mikä
tekstiilin konservointivärjäyksessä käytettynä antaa melko tumman sävyn. Värjäys tehtiin ilman kuumentamista ja samaan väriliemeen pantiin kolme eri vahvuista japaninpaperiarkkia (11, 25 ja 35 g/
m2), jotka olivat nipussa Hollytex-kalvoilla eristettyinä. Paperiarkit kostutettiin
suihkupullolla sumuttamalla ennen väriliemeen asettamista paperikonservoinnin periaatteen mukaisesti, jotta kastumisen paperiin kohdistama jännite vähenisi. Paperit värjäytyivät tasaisesti, mutta
värjäystulos jäi melko vaaleaksi. Värin pysyvyyttä kokeiltiin kastelemalla paperit
uudelleen niiden kuivuttua, jolloin nähtiin irtoaako väriä kuivumisen aikana.
Kastelu tehtiin altaassa ja sen aikana veteen ei silmin havaittavasti irronnut irtoväriä. Paperit kuivatettiin imupaperin
päällä eikä väriä näyttänyt irtoavan. Toisella värjäyskerralla haluttiin kokeilla,
onko paperiin mahdollista saada aikaan
tummempaa värisävyä. Värjäykseen käytettiin kahta vahvempaa japaninpaperia
ja värjäys tehtiin niin, että värin voimakkuus oli 3 %, suolan määrää lisättiin ja
paperit asetettiin väriliemeen kuivana.
Lopputulokseksi saatiin huomattavasti
tummempi väri. Värin pysyvyyttä kokeiltiin samoin kuin edellä eikä värin irtoamista havaittu. Värjäystulokset näkyvät
kuvassa 1.

Värjäyksen toteutus
Värjäyksessä pohjana ovat materiaalin punnitseminen sekä värin ja apuaineiden määrien laskeminen ja mittaaminen. Väriaine halutun voimakkuuden
mukaan ja huuhteluveteen tarvittaessa
lisättävä 1 % magnesiumsulfaattia
(MgSO4) lasketaan materiaalin painosta.
Apuaineena toimivan glaubersuolan
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(Na2SO4) määrä 1 % lasketaan puolestaan
nestemäärän tilavuudesta.
Liemisuhteeksi valittiin poikkeuksellisen suuri 1:100, sillä laakean paperin peittyminen väriliemeen vaati enemmän
nestettä, mihin normaalin liemisuhteen
mukainen neste olisi riittänyt. Kemikaalit mitattiin etukäteen valmistetuista varastoliuoksista, mikä mahdollistaa hyvin
pienien määrien mittaamisen. Näin kaikki aineet ovat värjäysvaiheessa nestemäisiä ja värin ja suolan määrä vähennetään
liemisuhteen mukaisesta veden määrästä.
Värjäysliemeen käytettiin niin lämmintä vesijohtovettä kuin hanasta oli
saatavissa, sillä ohjeen mukaan väri lisätään 50 asteessa. Väri ja vesi sekoitettiin
värjäysastiaan. Materiaalit lisättiin väriin nippuna ja paineltiin varovasti pinnan alle. Astiaa heiluteltiin, jotta väriliemi leviäisi kaikkialle.

Paperiarkkien annettiin olla värissä
15–20 minuuttia, jonka jälkeen lisättiin
glaubersuola. Paperinippu nostettiin
liemestä siksi aikaa, kun suola sekoitettiin värin joukkoon. Tekstiilivärjäyksen
käytännöstä poiketen, koko suolamäärä lisättiin kerralla, koska värjäysprosessiin kuuluva lämpötilan nostaminen,
jonka aikana suola lisättäisiin kahdessa
erässä, ei ollut mahdollista. Paperien
annettiin olla väriliemessä 35 minuuttia
välillä astiaa heilutellen värin liikkumiseksi. Paperit huuhdeltiin altaassa runsaalla vedellä, kunnes huuhteluvesi oli
kirkasta ja kuivattiin ritilällä Hollyteksin päällä. Huuhteluveteen ei käytetty
magnesiumsulfaattia.

peri värjäytyy läpi. Prosessi on kohtuullisen nopea ja saadaan isokin alue
värjättyä kerrallaan, jos sopivan kokoinen astia löytyy. Lisäkokeiluja tehtiin vahvimmalle paperilaadulle ja värjäysaikaa pidennettiin 15 minuutilla.
Paperit (Kuva 2) päästivät jonkin verran väriä imupaperin päällä kuivatettuna sekä uudelleen kostuttamisen jälkeen, vaikka altaassa kastelu ei irrottanut havaittavasti väriä veteen.
Magnesiumsulfaatin vaikutusta värin
pysyvyyteen ei päästy testaamaan.
Päivi Allinniemi
Kirjoittaja on tekstiilikonservaattori (AMK)
ja työskentelee Turun museokeskuksessa
Kirkkotekstiilikonservoinnissa

Tulokset
Kokeilun perusteella väri tarttuu paperiin, värjäystulos on tasainen ja pa-

Lähde: Häkäri, Anna 2005: Konservointivärjäyksen peruskurssi tekstiilikonservaattoreille. Luentomateriaali.

Päivi Allinniemi

Lisäkokeilut. Ylärivissä: 3 %, 2 %, 2 % (märkänä väriin) ja 1 %. Suolan määrä kaikissa 1 %. Keskirivissä: 2 % ja 1 % (lyhyt
värjäysaika). Suolan määrä molemmissa 1,5 %. Brown RL. Alarivissä: 3 %, 2 % ja 1 %. Suolan määrä kaikissa 1,5 %, Gray 4GLE.

49

‹ Konservaattori 1/2017 ›
POHJOISMAISEN KONSERVAATTORILIITON SUOMEN OSASTO ry
NORDISKA KONSERVATORFÖRBUNDETS FINLÄNDSKA SEKTION rf
NORDIC ASSOCIATION OF CONSERVATORS FINNISH SECTION ra

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen
osasto ry (PKL) on Nordiska konservatorförbundetin (NKF) vuonna 1963 perustettu jäsenjärjestö. Pohjoismaiden osastojen välisenä yhteistyöelimenä toimii Liittoneuvosto,
joka muodostuu kunkin maan puheenjohtajasta ja liittoneuvoston puheenjohtajasta.
Konservaattoriliitto toimii valtakunnallisesti eri konservointialojen, museoalan ja
kulttuuriperinnön säilyttämisen toimijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää konservointialan kehitystä,
kulttuuriperinnön suojelun merkityksen
esiintuomista, konservaattoreiden ammattipätevyyden laatua sekä seurata alan koulutuksen määrän ja laadun riittävää tasoa. Yhdistys valvoo myös osaltaan ammattikunnan sosiaalisia etuja ja konservaattori-nimikkeen käyttöä. Konservaattoriliitto on
ainoa konservointialan yhdistys Suomessa.
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Jäsenyys yhdistyksessä
Konservaattoriliiton jäsenyys perustuu
ammattimaiseen konservointialalla työskentelyyn, joka pohjautuu konservaattorin
koulutukseen. Konservaattorin ammatillisen pätevyyden määrittämisen perusteena
ovat euroopan eri konservointialan järjestöjen yhteisen organisaation European
Confederation of Conservators-Restorers’
Organisationin (E.C.C.O.) laatimat määritelmät alan ammattiosaamisesta ja koulutuksesta sekä International Council of Museumsin (ICOM) museoalan eettiset ohjeet.
Yhdistyksen jäsenluokkia ovat opiskelijajäsen, varsinainen jäsen, liitännäisjäsen ja
yhteisökannattajajäsen. Eläkeläisille myönnetään -50% alennus jäsenmaksusta. Kunniajäsenyys voidaan myöntää ansioituneelle jäsenelle hallituksen päätöksellä. Konservaattoriliitto on yhtä kuin sen jäsenet. Jäsenten toivotaan vaikuttavan yhdistykseen
osallistumalla aktiivisesti sen toimintaan ja
vaikuttamalla positiivisesti konservoinnin
asioiden edistämiseen. Kaikki jäsenet voivat
tuoda ehdotuksia, ideoita ja toiveitaan yhdistyksen toiminnasta esille vuosikokouksissa tai laittaa viestiä suoraan hallitukselle. Yhdistyksen internet-sivuilta löytyy
sekä hallituksen että toimihenkilöiden yhteystiedot. Uudet jäsenet hyväksyy hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokous.
Jäsenasioita hoitaa hallituksen jäsenistöstä
valitsema jäsenasiainsihteeri.

Hallitus
Hallitus edustaa yhdistystä ja toimii jäsenistön tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallitus laatii yhdistyksen nimissä annettavat kannanotot, selvitykset ja lausunnot.
Hallitus ja toimihenkilöt huolehtivat
koulutuspäivien ja vuosikokousten järjestämisestä, Konservaattoriliiton lehden
julkaisemisesta ja www-sivujen sisällöstä.
Hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Hallituksen valitsevat jäsenet syksyn vuosikokouksessa. Hallituksen
työtä tukevat sihteeri ja tiedottaja, jotka
hallitus valitsee jäsenistöstä. Hallituksen
jäsenet, sihteeri, taloudenhoitaja ja jäsenasiainsihteeri on vapautettu jäsenmaksuvelvollisuudesta. Muut toimihenkilöt
saavat -50% alennuksen jäsenmaksusta.
Hallitus kokoontuu vuoden aikana n.
6 kertaa vuosisuunnitelman mukaisesti.
Tarpeen vaatiessa pidetään lisäksi puhelin- ja sähköpostikokouksia. Hallituksen
toiminnan ja työskentelyn ohjenuorana
toimii Konservaattoriliiton hallitus- ja
toimihenkilötyöskentelyn käsikirja, jota
päivitetään vuosittain.
Hallitus aloittaa vuonna 2017 työstämään liiton toiminnalle ja hallituksen
työskentelylle 2-, 5-, ja 10- vuotissuunnitelmia, jotka toimivat liiton toiminnan
kehittämisen työvälineinä. Konservaattoriliiton sääntöjen päivittämisen tarvetta
tarkastellaan samassa yhteydessä.
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokoukset ovat sääntömääräiset kevät- ja syyskokous. Joka toinen
kokous on tarkoitus pitää muualla kuin
Helsingissä. Vuoden 2017 kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa Jyväskylässä, ja
syyskokous loka-marraskuussa Vantaalla.
Kansainvälinen toiminta
Konservaattoriliitto toimii kansainvälisesti
aktiivisesti. Pohjoismainen yhteistyö hoidetaan ensisijaisesti Nordiska konservatorförbundetin liittoneuvoston ja yhteispohjoismaisten tapahtumien kautta. Pohjoismaisen
konservaattoriliiton työtä ohjaava liittoneuvosto kokoontuu vuosittain, vuorotellen eri
Pohjoismaissa. Kokoukseen osallistuu yleensä hallituksen puheenjohtaja. Nordiska konservatorförbundet järjestää kolmen vuoden

välein kansainvälisen NKF kongressin vuorotellen eri jäsenmaissa. Seuraava on vuonna
2018 Islannissa. Lisäksi järjestetään jatkokoulutuskursseja, joiden tarkoituksena on tarjota alalla toimiville jäsenille mahdollisuus
syventää ja ajanmukaistaa tietojaan. Vuoden
2017 keväällä järjestetään jatkokoulutuskurssi Tanskassa, Kööpenhaminassa teemalla
analyysimetodit.
Konservaattoriliitolla on yhteyshenkilöitä alan eri kansainvälisissä organisaatioissa,
joissa he toimivat Konservaattoriliiton edustajina edistämässä konservoinnin asioita.
Yhteyshenkilöt valitsee hallitus keskuudestaan tai jäsenistöstä. Yhteyshenkilöiden tulee toimia hallituksen kannanottojen mukaisesti raportoiden sekä hallitukselle että
yhdistyksen jäsenille kansainvälisten organisaatioiden toiminnasta yhdistyksen lehdessä ja sähköisissä medioissa.
Konservaattoriliitto on E.C.C.O.:n täysjäsen, maksaen sille jäsenmaksua. Yhdessä
E.C.C.O.:n kanssa pyritään tarkentamaan
konservaattorin ammattikuvaa ja selkeyttämään ammattinimikkeen käyttöä euroopan tasolla. Konservaattoriliiton yhteyshenkilö edustaa Konservaattoriliittoa
E.C.C.O. vuosikokouksessa, sekä tuo jäsenistön tietoon järjestön toimintaa, kuten tiedot sähköisen tiedotuslehden E.C.C.O. Reportsin ja E.C.C.O. Short Newsin ilmestymisestä. E.C.C.O.:n ammatilliset ohjeistot (I
Ammattiala, II Eettinen ohjeisto, III Konservointialan koulutuksen perusvaatimuksia
ja Säännöt) suomennettiin vuonna 2004 ja
ne on luettavissa konservaattoriliiton verkkosivuilla. E.C.C.O.:n laatima Competences
for Access to Conservation-Restoration Profession -julkaisu valmistui vuonna 2011. Se
on ensimmäinen kokonaisvaltainen esitys
konservoinnin ammattialan harjoittajien
pätevyysvaatimuksista. Vuonna 2017 järjestön vuosikokous pidetään Ruotsissa.
Nordiska konservatorförbundet on
maailman laajuisesti toimivan The International Institute for Conservation of
Historic and Artistic Works -järjestön
(IIC), pohjoismainen jäsenjärjestö.
Konservaattoriliitto on kansainvälisen
Europa Nostra -järjestön (EuNo) jäsen,
maksaen sille jäsenmaksua. Järjestön Suomen osasto perustettiin vuonna 2011. Sen
jäsenenä PKL osallistuu Suomen kulttuuriperinnön suojeluun liittyvien kysymysten
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käsittelyyn. Konservaattoriliiton yhteyshenkilö edustaa Konservaattoriliittoa EuNo:n vuosikokouksessa, sekä tuo jäsenistön
tietoon järjestön toimintaa. EuNo:n yleiskokous vuonna 2017 on Suomen Turussa.
Konservaattoriliitto on standardisoimisjärjestö CENin CEN/TC 346 ”Conservation
of cultural heritage” kansallisen seurantaryhmän jäsen, maksaen sille jäsenmaksua.
Se toimii eurooppalaisen standardisoimisjärjestö CENin alaisena. Komitea vastaa
kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyvien standardien valmistelusta. Konservaattoriliiton yhteyshenkilö edustaa Konservaattoriliittoa CEN:in toiminnassa, sekä
tuo jäsenistön tietoon kulttuuriperintöä
koskevia standardiehdotuksia jäsenistön
tarkasteltaviksi ja kommentoitaviksi.
Koulutus
Konservaattoriliiton vuosikokousten yhteydessä järjestetään jäsenille koulutuspäivät konservointiin, kokoelmanhallintaan, näyttelytoimintaan ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyvistä ajankohtaisista ja alaa edistävistä teemoista.
Koulutuspäivien tarkoituksena on myös
tuoda konservointia tunnetuksi suurelle
yleisölle sekä edistää vuoropuhelua muiden museo- ja kulttuuriperintöalan toimijoiden kanssa. Koulutuspäivät pyritäänkin järjestämään yhteistyössä alan eri järjestöjen, museoiden tai muiden kulttuuriperinnön suojeluun ja tutkimiseen
liittyvien tahojen kanssa. Koulutuspäivät
ovat jäsenille yleensä maksuttomia, muilta peritään maksu. Keväällä 2017 kokoonnutaan Jyväskylässä ja syksyllä Vantaalla.
Varsinaisten jäsenten jatkokouluttautumista ja seminaarimatkoja tuetaan harkinnan mukaan korkeintaan 300€ suuruisilla
apurahoilla hallituksen päätöksellä. Hallitus ilmoittaa hakuajasta ja hakuohjeet vuoden 2017 alussa. Stipendien saajien tulee
kirjoittaa artikkeli työstä/matkasta konservaattoriliiton lehteen ja/tai blogiin.
Viestintä
Yhdistys julkaisee Konservaattori-lehteä,
joka toimii yhdistyksen virallisten asioiden
tiedotuskanavana jäsenistölle. Lehdessä
julkaistaan myös alaan liittyviä artikkeleita,
tutkimusraportteja, tekniikkaesittelyjä ja
matkakertomuksia. Kaksi kertaa vuodessa
ilmestyvä lehti uudistettiin vuonna 2016, työ
jatkuu osittain vielä vuonna 2017. Uudistuksella pyrittiin saamaan lehti vastaamaan
paremmin konservaattoriliiton jäsenten
tarpeisiin sekä tavoittavan paremmin myös
muita kulttuuriperinnön suojelusta, tutkimisesta ja konservoinnista kiinnostuneita tahoja. Lehti julkaistaan sekä painettuna että
sähköisenä Konservaattoriliiton internet-sivuilla. Lehdellä on oma työryhmä.
Konservaattoriliitolla on internet-sivut
osoitteessa www.konservaattoriliitto.fi.

Vuoden 2017 aikana on aloitetaan sivujen
uudistaminen. Sivujen tekninen alusta on
vanhentunut ja siten sivujen toiminta vakavasti uhattuna. Sivujen sisältö tullaan
uudistamaan sekä jäseniä että muita kulttuuriperinnön säilyttämisestä kiinnostuneita varten paremmin ja informatiivisemmin toimiviksi tämän päivän digitaalisia resursseja hyödyntäen. Sivujen uudistamista varten kootaan työryhmä, jonka
tarkoitus on tuottaa uusi sisältö ja ideoida
tarvittavat elementit. Tekninen toteutus
ostetaan alan yritykseltä.
Konservaattoriliitto toimii sosiaalisessa
mediassa Facebookissa, Instagramissa ja
Twitterissä. Kanavilla viestitään konservaattoriliiton toiminnasta sekä muista
konservaattoreita kiinnostavista asioista
sosiaalisen median tapaan. Sosiaalisen median hallinnoinnista vastaa hallitus. Juhlavuodeksi avattu Konservaattori-blogi jatkaa toimintaansa osoitteessa http://konservaattoriliitto.blogspot.fi . Siellä julkaistaan kulttuuriperinnön säilyttämiseen
liittyviä asioita konservointia laajemminkin, sekä viestitään liiton sisällä tapahtuvista asioista ajankohtaisesti. Kuka tahansa voi ilmoittautua kirjoittajaksi.
Viralliseen jäsentiedotukseen käytetään
jäsenten yhteystiedoista koostettua sähköpostilistaa, jota ylläpitää tiedottaja. Sitä
kautta hallitus tiedottaa jäsenille vain yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita. Tiedotusvälineenä toimii myös julkinen konservaattoreiden sähköpostilista osoitteessa konservaattorit@lists.oulu.fi. Kyseinen
sähköpostilista ei ole Konservaattoriliiton
virallinen tiedotuskanava, eikä Konservaattoriliiton ylläpitämä, mutta se toimii
erinomaisena tiedotuskanavana ammattiin liittyvissä asioissa. Kuka tahansa voi
lähettää tälle listalle viestejä.
Nordiska konservatorförbundet julkaisee yhteispohjoismaista lehteä MOK (Meddelelser om konservering), jonka toimittamisesta vastaavat kaikki jäsenmaat yhdessä, kaikilla ollen oma yhteyshenkilö lehden toimituksessa. Lehti ilmestyy
painettuna kerran vuodessa. Lehden artikkelit on kirjoitettu joko englanniksi tai
skandinaavisilla kielillä ja artikkeleissa on
sekä suomen- että englanninkieliset tiivistelmät. Lehti julkaistaan sähköisenä Nordiska konservatorförbundetin yhteisillä
internet-sivuilla osoitteessa www.nordiskkonservatorforbund.org. Niiden kautta
pääsee myös kaikkien eri jäsenmaiden
osastojen sivuille ja siellä on tietoa yhteisistä tapahtumista ja koulutuksista.
Talous
Konservaattoriliiton toiminta perustuu
jäsenmaksuihin ja jäsenten vapaaehtoiseen työhön. Yhdistyksellä ei ole palkattuja toimihenkilöitä. Julkisista varoista
haettavalla toiminta- avustuksella rahoi-

tetaan jäsenille suunnatut koulutuspäivät, kansainvälinen toiminta sekä jäsentiedotuksen (konservaattoriliiton lehti ja
www-sivut) aiheuttamat kulut.
Päivittäisestä taloudenhoidosta vastaa
jäsenistöstä hallituksen valitsema taloudenhoitaja. Yhdistyksen kirjanpidon hoitaa
ulkopuolinen tilitoimisto. Toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi pyydetään
syyskokouksen valitsema ja hyväksymä
ammattimainen tilintarkastaja, jolle maksetaan palkkio laskua vastaan.
Muu toiminta
Konservointialan tunnettuuden parantamiseen panostetaan myös vuonna 2017. Yhteistyön muotoja muiden kulttuuriperinnön parissa toimivien yhdistysten ja toimijoiden kanssa kehitetään erityisesti koulutuspäivien yhteydessä ja viestintäkanavien
muodossa. Yhteistyö muiden toimijoiden
kanssa tulee lisääntymään jatkossa enemmän ja siitä tehdään näkyvämpää. Konservaattoriliitto osallistuu jatkossa enemmän
mm. esinetutkimusverkosto Artefactan toimintaan, erityisesti viestinnällisesti ja koulutusten muodossa. Artefactan internet-sivuilla olevalla keskustelupalstalla, jota
konservaattoreiden toivottaisiin jatkossa
käyttävän on aiheena myös konservointi.
http://www.artefacta.fi/konservointi
Yhdistyksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi tehtyä konservointi-näyttelyä voivat
museot ja yksityiset konservaattorit lainata edelleen maksutta käyttöönsä, vastaten itse kustannuksista.
Yhteistyötä konservointialan opiskelijoihin ja oppilaitoksiin vahvistetaan ja toimintatapoja kehitetään edelleen. Konservaattoriliitto tukee opiskelijoiden pikkujoulujen
järjestämistä ja esittäytyy tilaisuudessa
opiskelijoille. Tavoitteena on saada opiskelijat liittymään jäseniksi jo opiskeluaikana ja
siten luoda heille mahdollisuuksia verkostoitua ja tutustua ammatissa toimiviin Konservaattoriliiton jäseniin. Yhdistys jakaa
100€ suuruisia stipendejä ansioituneille
vastavalmistuneille opiskelijajäsenille.
Yhdistyksessä toimi erikoistumisalakohtaisia työryhmiä mm. Tekstiilikonservaattoreiden tekons@googlegroups.com,
paperikonservaattoreiden paperikonservaattorit@googlegroups.com, kirjakonservaattoreiden, arkeologisten materiaalien
konservaattoreiden sekä rakennuskonservaattoreiden (Konsti) pkl.konsti@gmail.com
työryhmät. Työryhmät kokoontuvat ja suunnittelevat toimintaansa itsenäisesti, mutta
Konservaattoriliiton nimissä järjestettävästä ohjelmasta tulee ilmoittaa hallitukselle.
Työryhmät voivat hakea hallitukselta avustusta toimintaansa. Työryhmien toimintaa
esitellään tarkemmin vuoden 2017 ensimmäisessä Konservaattori-lehdessä.
Hallitus 3.11.2016
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POHJOISMAISEN KONSERVAATTORILIITON SUOMEN OSASTO ry
NORDISKA KONSERVATORFÖRBUNDETS FINLÄNDSKA SEKTION rf
NORDIC ASSOCIATION OF CONSERVATORS FINNISH SECTION ra

SYYSKOKOUS
Syyskokous
4.11.2016 klo 15
HAM Helsingin taidemuseo
Pöytäkirja
1 Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 15:05.
2 Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa. Puheenjohtajaksi
valittiin PKL Suomen osasto ry:n puheenjohtaja Jaana Kataja, sihteeriksi valittiin
Kaisa Kantanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riitta Fager ja
Stina Björklund.
3 Osanottajien toteaminen ja
valtakirjojen tarkastaminen
Kokouksen osanottajalista on pöytäkirjan liitteenä (liite 1). Ei valtakirjoja.
4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5 Kokouksen esityslistan
hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta (liite 2).
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6 Ilmoitusasiat
NKF Liittoneuvoston toiminta 2016
Jaana Kataja kertoi liittoneuvoston kokoontuneen edellisellä viikolla Norjassa.
Kokouksessa oli käsitelty jäsenmaiden
tapahtumia sekä suunniteltu toimintaa,
kuten muun muassa MoK-lehden tulevaisuuden suuntaa.
- NKF Jatkokoulutuskurssi Tanskassa
siirtyy vuoteen 2019
Jaana Kataja kertoi luonnontieteellisiä

analyysimetodeja käsittelevän NKF:n jatkokoulutuskurssin siirtyneen vuoden
2017 sijasta vuoteen 2019. Ajankohta siirtyi kahdella vuodella eteenpäin, koska
Kööpenhaminassa on vuonna 2017
ICOM:n konferenssi ja vuonna 2018 pidetään NKF:n kongressi Islannissa.
- NKF kongressi 2018 Islannissa
Jaana Kataja ilmoitti, että seuraava NKF:n kongressi pidetään Islannissa lokakuussa 2018. Aiheena tuolloin on luonnonkatastrofit.
- E.C.C.O.:n toiminta 2016
E.C.C.O.-yhteyshenkilö Mari Lenck kertoi
osallistuneensa tänä vuonna E.C.C.O.:n
25-vuotisjuhlakongressiin yhdessä Jaana
Katajan kanssa. Kongressissa oli käsitelty
mm. konservaattorin ammattinimikkeen
suojausta sekä eurooppalaista konservaattorikoulutusta.
- Europa Nostra –toiminta 2016
EuNo-yhteyshenkilö ja EuNon hallituksen jäsen Katja Luoma kertoi kuulumiset, mm. Malmin lentokenttä on valittu
Euroopan 7 uhanalaisimman kohteen
listalle. Lisäksi vuonna 2017 järjestetään
Euroopan kulttuuripalkintojen jako Turussa.
- CEN seurantaryhmä 2016
Elisa Heikkilä kertoi Suomen standardiseurantatyöryhmän viimeisimmät kuulumiset kulttuuriperintöstandardien käsittelystä sekä mainitsi, että vuonna 2017 on
tulossa hyväksyttäväksi standardi liittyen rakennuksia koskevaan energiatehokkuuteen.
- Konservointikoulutuksen neuvottelukunta
Jaana Kataja kertoi, että Metropolia ammattikorkeakoulussa konservointikoulutuksen neuvottelukunta kokoontuu
jälleen parin vuoden tauon jälkeen
säännöllisesti. Mukana työryhmässä on
PKL:n ja työelämän edustajia sekä opis-

kelija- ja opettajaedustajat. Tarkoituksena on mm. seurata mitä koulutuksessa
tapahtuu sekä ottaa kantaa koulutuksen
kehittämiseen, tehdä kannanottoja
päättäville tahoille miten koulutusta tulisi kehittää ja tehdä kannanottoja päättäville tahoille.
Keskusteltiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hakemasta oikeudesta
konservaattorikoulutukseen ja Kataja totesi PKL:n seuraavan asian etenemistä.
Jäsentiedotus hoidetaan pääasiassa jäsenrekisterissä oleviin s-posteihin.
Jaana Kataja tiedotti, että jatkossa
PKL:n tiedotteet ja laskut lähetetään
sähköpostitse. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää päivittää osoite heti jos se
muuttuu.
- Konservaattori-lehti
Ensimmäinen layoutiltaan uudistunut
Konservaattori-lehti on ilmestynyt ja Jaana Kataja kiitti lehtitiimiä lehtiuudistuksesta. Lehtiuudistustyöryhmän jäsen Marleena Vihakara kertoi uudistusprojektin
vaiheista sekä pyysi palautetta jatkossakin lehteen liittyen. Palautetta voi lähettää osoitteeseen pkllehti@gmail.com.
Lehti sai kokousväeltä runsaasti positiivista palautetta. Lehtitiimin puolesta
Anna Rajainmaa toivoi lisää juttujen kirjoittaja ja kertoi, että apua kirjoittamiseen on tarjolla ja kirjoittajille toimitetaan kirjoitusohjeet.
Todettiin, että lehteen tulee lisätä vielä
yhteystietoja sekä tarkempi kuvaus mistä
lehdestä on kyse, koska uudistus on mm.
tuonut uusia, alan ulkopuolisiakin lukijoita.
Jaana Kataja kertoi vielä, että jatkossa
myös nettilehti ilmestyy entiseen tapaan.
- Nettisivujen uudistus
Jaana Kataja kertoi, että nettisivut ovat
olleet vajaan kuukauden alas ajettuna,
koska sivujen tekninen alusta on van-
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hentunut. Nettisivut tullaan siivoamaan
ja päivittämään. Ne saadaan toimintaan
taas lähipäivinä ja suurempi päivitys tehdään myöhemmin uudelle alustalle. Loppuvuoden aikana on tarkoitus koota työryhmä miettimiään uusia sivuja ja tuottamaan sisältöä ja projektia varten on
haettu apurahoja. Uudistustyöryhmään
tarvitaan vapaaehtoisia jakamaan työmäärää.
- Konservaattori-blogi
Jaana Kataja toivoi päivittäjiä jo olemassa olevalle Konservaattori-blogille, jonka
tarkoitus olisi toimia vapaamuotoisten
juttujen lähteenä. Tarve olisi myös siitäkin syystä, että lehti ilmestyy nyt vain 2
kertaa vuodessa ja blogin kautta saisi nopeammin jaettua tietoa
- Työryhmät
Maarit Jones kertoi tekstiilityöryhmän
tehneen vierailun Tallinnaan Kumun
tekstiilinäyttelyyn PKL:n pienen matka-avustuksen tukemana
- Artefacta yhteistyö
Jaana Kataja kertoi, että esinetutkimusverkoston kanssa aloitellaan yhteistyötä.
Stina Björklund kertoi, että Museoviraston kokoelmakeskuksessa tullaan järjestämään yhteistyössä Artefactan kanssa työpaja tutkijoille ja konservaattoreille aiheenaan eri tutkimusmenetelmät.
Tätä kautta etsitään yhteystyömahdollisuuksia ja rajapintoja.
Kataja mainitsi Artefactan keskustelupalstan olevan hyödyllinen myös konservaattoreiden seurata ja että keväälle 2018
on suunnitteilla yhteistyökoulutuspäivä.
- Tulevat koulutuspäivät
Jaana Kataja kertoi, että kevään 2017
koulutuspäivät tullaan järjestämään Jyväskylässä ja alustavasti on suunniteltu
se toteutettavan yhteistyössä Jyväskylän
yliopiston, Keski-Suomen museon sekä
Suomen Käsityömuseon kanssa. Museologian seminaari on mahdollisesti tarkoitus yhdistää koulutuspäivään.
Syksyllä 2017 koulutuspäivä pidetään
Museoviraston uudessa kokoelmakeskuksessa.
7 MoK lehti
Jaana Kataja kertoi, että Liittoneuvoston
kokouksessa Norjassa oli saatu lupa tarvittaessa siirtyä Suomessa pelkästään
sähköiseen Mok-lehteen. Painetun lehden kustannukset ovat korkeat. Jos jäsenien osalta sähköiseen lehteen siirryttäisiin, lehteä olisi kuitenkin edelleen mahdollisuus tilata myös painettuna versiona
ja yhteisöjäsenille toimitettaisiin edelleen painettu versio.
Jaana Kataja esitti, että luovutaan
painetusta Mok-lehden versiosta hen-

kilöjäsenten osalta vuodesta 2017 alkaen.
Päätettiin yksimielisesti hyväksyä luopuminen painetusta Mok-lehdestä yksittäisjäsenten osalta vuodesta 2017 alkaen.
8 Jäsenhakemukset
Jaana Kataja kertoi, että PKL:n hallituksessa on keskusteltu suljetun ”liitännäisjäsenet”-jäsenluokan poistotarpeesta ja tätä perua on joillekin liitännäisjäsenille annettu mahdollisuus hakea
varsinaista jäsenyyttä. Osa liitännäisjäsenistä ei täytä varsinaisen jäsenyyden
sääntöjä, joten suljettu luokka säilynee
edelleen.
Taru Mäkitalo esitteli uudet jäsenhakemukset (liite 3).
Kokouksen puheenjohtaja Jaana Kataja ehdotti, että hyväksytään Mäkitalon
esittämät uudet jäsenet sekä jäsenmuutokset.
Päätettiin hyväksyä liitteessä 3 esitetyt
jäsenhakemukset.
9 Vuoden 2017 toimintasuunnitelma
ja talousarvio
9.1. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017
Toimintasuunnitelma esitys vuodelle 2017
on ollut luettavissa jäsenillä (liite 4).
Jaana Kataja ehdotti, että hyväksytään
hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017.
Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys
toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017.
9.2. Jäsenmaksuista päättäminen
50 € (varsinaiset jäsenet ja liitännäisjäsenet)
42 € (opiskelijajäsenet)
125 € (yhteisökannattajajäsenet)
0 € (hallituksen jäsenet, sihteeri, taloudenhoitaja ja jäsenasiainsihteeri)
-50% alennus jäsenmaksusta (muut toimihenkilöt)
Jaana Kataja esitti 2 euron korotusta
varsinaisten ja liitännäisjäsenien maksuun sekä 5 euron korotusta yhteisökannattajajäsenten maksuun. Opiskelijajäsenien maksua ei korotettaisi ja eläkeläisjäsenmaksu olisi edelleen 50% varsinaisesta jäsenmaksusta. Kokous totesi
korotuksen olevan linjassa muun hintatasonnousun kanssa.
Päätettiin hyväksyä esitetyt korotukset.
9.3. Hallituksen esitys talousarvioksi
vuodelle 2017
Taloudenhoitaja Emmi Heinonen kävi
läpi talousarvion (liite 5).
Jaana Kataja esitti, että hyväksytään
esitys talousarvoksi vuodelle 2017.
Päätettiin hyväksyä esitys talousarvoksi vuodelle 2017.

10 Hallituksen 2017 jäsenten valinta
Jaana Kataja esitteli vaihtovuorossa olevat hallituksen jäsenet ja avasi keskustelun uusista hallitusjäsenistä. Hallituksesta ovat erovuorossa puheenjohtaja Jaana
Kataja, jäsenistä Anna Rajainmaa, Marleena Vihakara ja Maarit Jones.
- Hallituksen puheenjohtajan valinta
Esitettiin hallituksen puheenjohtajaksi Jaana Katajaa.
Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Jaana Kataja.
- Kolmen hallituksen jäsenen valinta.
Hallituksen uusiksi jäseniksi esitettiin
Anna Rajaimaata, Arja Koskista sekä Liisa
Helle-Wlodarczykia.
Päätettiin valita hallituksen jäseniksi
Anna Rajaimaa, Arja Koskinen sekä Liisa
Helle-Wlodarczyk
11 Valitaan vuoden 2017 tileille tilintarkastajat
Yhdistykselle valitaan tilintarkastaja ja
toiminnantarkastaja sekä heille varatilin-/toiminnantarkastajat.
Jaana Kataja ehdotti tilintarkastajaksi
Oy Soinio & co:ia sekä toiminnantarkastajaksi Päivi Allinniemeä. Varatilintarkastajaksi ehdotettiin Heidi Gustafssonia
ja varatoiminnantarkastajaksi Saara Elomaata.
Päätettiin valita tilintarkastajaksi Oy
Soinio&co, toiminnantarkastajaksi Päivi
Allinniemi, varatilintarkastajaksi Heidi
Gustafsson sekä varatoiminnantarkastajaksi Saara Elomaa.
12 Muut asiat
Nina Jolkkonen-Porander kertoi, että
ympäristöministeriollä apurahoja haettavana hakea esim. kulttuuriympäristökasvatukseen.
Erika Tiainen kehoitti PKL:ssä miettimään voisiko Suomi 100-vuoden puitteissa tehdä jonkinlaisen tempaisun, jolla
saataisiin näkyvyyttä.
Jaana Kataja ilmoitti, että PKL:ää kannattaa lähestyä jatkossa sähköpostitse.
Kirjepostit tarkistetaan harvoin, joten
nopeammin saa yhteyden sähköisesti.
Myös FaceBookin kautta voi liittoon olla
yhteyksissä.
13 Kokouksen päättäminen
Jaana Kataja kiitti Mari Lenckiä ja kollegoita koulutuspäiväjärjestelyistä, ja edelleen päätti kokouksen klo 17:17.
Kokouksen puolesta
Jaana Kataja, pj			
Kaisa Kantanen, sihteeri			
Riitta Fager, pöytäkirjantarkastaja
Stina Björklund, pöytäkirjantarkastaja
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