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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on Lahden kaupunginmuseon kellon LHMLHME 

2678:1 ja siihen kuuluvan konsolin LHMLHME 2678:2 tutkimus ja konservointi 

(kuva 1). Kello on ollut aikaisemmin museon näyttelyssä ja se on siirretty va-

rastoon vuoden 2018 alkupuolella. Konservoinnilla pyritään ennaltaehkäise-

mään lisävaurioiden syntyminen, jolloin kelloa voidaan turvallisemmin siirrellä 

ja se voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa laittaa taas näyttelyyn. Käytän-

nössä tärkein tavoite on intarsian huonoimmassa kunnossa olevien alueiden 

kiinnittäminen paikoilleen ja irrallaan olevien osien liimaaminen kiinni. 

 

 
Kuva 1. Yleiskuva kellosta ja konsolista (Kampe 2018) 
 

Konservoitava konsolikello on tehty Ranskassa 1700-luvun alkupuoliskolla ja 

se on valmistettu Boulle-tekniikalla. Kello on runsaasti koristeltu ja siinä on 

käytetty useita erilaisia materiaaleja. Kellon konservointi on mielenkiintoinen 

aihe opinnäytetyöksi, koska se on haastava ja monipuolinen. Boulle-tyylisten 



7 

esineiden konservointi on vaativaa, hidasta ja pikkutarkkaa työtä. Tämän kal-

tainen upea kello on Suomessa harvinainen, joten toista mahdollisuutta vas-

taavan esineen konservointiin ei välttämättä tule eteen. 

 

Opinnäytetyön tutkimuksellinen osuus aloitettiin kesäkuussa ja produktiivinen 

osuus elokuussa 2018. Tutkimusosuus käsittelee pääosin Boulle-tyylisten esi-

neiden tekniikkaa ja materiaaleja. Työssä kerrotaan myös tekniikan ja ranska-

laisten kellojen historiasta ja selvitetään hieman konservoitavan konsolikellon 

alkuperää. Produktiivinen osuus sisältää dokumentoinnin, materiaalitutkimuk-

sen, kuntokartoituksen, konservointisuunnitelman ja konservoinnin. Dokumen-

tointi sisältää sekä valokuvat että piirustukset kellosta. 

 

Lähteenä on käytetty pääasiassa englanninkielisiä lähteitä, koska aiheesta on 

suomeksi hyvin vähän tietoa. Tämä voi aiheuttaa sekaannusta termeissä. 

Englanniksi Boullen kehittämästä tekniikasta käytetään nimitystä marquetry, 

mutta suomen kielessä ei ole vastaavaa sanaa yleisessä käytössä, koska 

Boulle-intarsia -tekniikalla tehdyt esineet ovat harvinaisia. Suomessa käyte-

tään sanaa intarsia, mutta sillä tarkoitetaan yleensä puuviiluintarsiaa. Englan-

niksi intarsia-sanalla tarkoitetaan tietyn tyyppistä puuviiluintarsiaa. Tässä opin-

näytetyössä kuitenkin intarsia-sanalla tarkoitetaan myös Boulle-tekniikalla teh-

tyä intarsiaa, jossa käytetään kilpikonnankuorta, metalleja sekä muita materi-

aaleja. 

 

2 TUTKIMUSASETELMA 

Tutkimuksen keskiössä on konsolikellon rungon konservointi. Tutkimuksesta 

on siis rajattu pois kellokoneiston ja sen toimintaperiaatteen tutkiminen, koska 

sillä ei ole rungon konservoinnin kannalta suurta merkitystä. Tutkimuskysymys 

on: ”Miten Lahden historiallisen museon konsolikello konservoidaan?” ja ala-

kysymykset ovat: ” Miten kello on valmistettu?” sekä ”Mitä materiaaleja kel-

lossa on käytetty?”. Tutkimuksen pääpaino on siis käytännön konservointiin 

liittyvissä asioissa, kuten materiaaleissa ja niiden vaurioitumisessa sekä kon-

servoinnissa. 
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Kuva 2. Tutkimuksen viitekehys (Kampe 2018) 
 

Tutkimuksen viitekehys painottuu produktiiviseen eli käytännön osuuteen, joka 

koostuu dokumentoinnista, materiaalitutkimuksesta, konservointisuunnitel-

masta ja konservoinnista (kuva 2). Tietopohjaksi tutkitaan kelloon liittyvää his-

toriaa, kuten sen alkuperää ja tyyliä sekä tekniikan ja materiaalien historiaa. 

Lisäksi tutkitaan valmistustekniikkaa ja materiaalien ominaisuuksia. Nämä 

kaikki ohjaavat käytännön konservointitoimenpiteitä. 

 

Tutkimusmenetelminä käytetään vertailevaa tutkimusta ja havainnointia. Ai-

neistona on käytetty kirjoja, artikkeleita sekä internet-dokumentteja. Niistä 

koottua tietoa sovelletaan konsolikellon tutkimiseen ja konservointiin. Lisäksi 

kelloa tutkitaan laboratorioanalyysein, joilla saadaan uutta tietoa konsolikel-

lossa käytetyistä materiaaleista. 

 

Boulle-tekniikasta on kirjoitettu suhteellisen paljon kansainvälisissä lähteissä, 

mutta suomeksi tietoa on varsin vähän. Aikaisempia opinnäytetöitä aiheesta 

on tehty kaksi: Vuodelta 2000 Merja Vuorisen kattava opinnäytetyö ”Boullein-
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tarsiakoristeinen kaappi presidentinlinnasta: Tutkimus, konservointi ja restau-

rointi” sekä vuodelta 2005 Marian R̈ütmanin ”Sajandist pärineva Boulle-teh-

nikas laua konserveerimine: The conservation of the Boulle marquetry taple 

from the late 19th century”, joka on vironkielinen. Kummatkin on tehty EVTEK 

Muotoiluinstituutissa. Lisäksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa vuonna 

2014 Karoliina Ilmonen on tehnyt opinnäytetyön ”Tutkimus messingistä, sin-

kistä, kalkkikivestä ja marmorista kellonkoteloiden materiaalina 1850–1950: 

ominaisuudet, konservointi ja restaurointi”, jossa käydään läpi esimerkiksi kel-

lojen historiaa ja kuparimetalleja. 

 

3 BOULLE-TEKNIIKKA 

3.1 Historia 

Intarsiaa eli kuvioviilutusta käytettiin jo Rooman keisarikunnan ajalla Italiassa, 

jolloin viilu liimattiin umpipuuhun veistettyyn syvennykseen. 1300-luvulla kehi-

tettiin tekniikka, jossa koko sokkopuu peitettiin viilukuviolla. Aiemmin viilut lei-

kattiin muotoon talttaa apuna käyttäen, mutta intarsian tekniikka kehittyi 1600-

luvulla merkittävästi, kun sahaa alettiin käyttää viilujen työstämiseen. Se mah-

dollisti kiemuraisempien kuvioiden tekemisen paljon tarkemmin ja selkeämmin 

kuin aiemmin. Kehityksestä johtuen kuviot muuttuivat hienostuneemmiksi ja 

arabeskit yleistyivät. (Ramond 2002, 13–19.) 

 

Saksassa kehitettiin 1600-luvulla tekniikka nimeltään tarsia a incastro, jossa 

2–3 kerrosta erilaisia viiluja asetetaan päällekkäin pinoon ja ne sahataan yhtä-

aikaisesti seuraten kuviota. Näin saadaan useampi kuvio sahattua yhdellä ker-

ralla. Sahaamisen jälkeen palat kootaan niin, että tummat ja vaaleat kuviot 

luovat koristeellisen kontrastin. (Ramond 2002, 19–20.) 
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Kuva 3. André-Charles Boullen tekemä kaappi (Château de Versailles s.a.) 
 

Vaikka tarsia a incastro -tekniikka kehitettiin jo aiemmin, se tunnetaan parem-

min Boulle-tekniikkana. Tekniikka on saanut nimensä André-Charles Boullen 

(1642–1732) mukaan, joka kehitti sitä 1600-luvun viimeisellä neljänneksellä. 

Boullen työt on koristeltu kullatuin pronssiheloin ja ne koostuvat tyypillisesti 

messinki- ja kilpikonnankuori-intarsiasta, kuten kuvassa 3. Yleensä alueet, 

joissa ei ole intarsiaa on viilutettu eebenpuulla. Töissä on käytetty usein myös 

kovatinaa (pewter) sekä esimerkiksi sarvea, helmiäistä ja norsunluuta. Intar-

sian aiheena olivat erilaiset kiehkurat sekä arabeskit ja pronssihelojen aiheet 

olivat yleensä kreikkalaisesta ja roomalaisesta mytologiasta. Tekniikasta ja 

materiaaleista kerrotaan tarkemmin luvuissa 3.2–3.3. (Riding 1997, 169; Ra-

mond 2002, 20–24; Rivers & Umney 2013, 19.)  

 

André-Charles Boullea pidetään ensimmäisenä suurena ranskalaisena tai-

depuuseppänä ja hän oli kuningas Louis XIV:n arvostetuin huonekalupuu-

seppä ja suunnittelija. Hän sai vuonna 1672 arvonimen ébéniste, ciseleur, do-

reur et sculpteur du roi (kuninkaallinen huonekalupuuseppä, kaivertaja, kul-

taaja ja kuvanveistäjä) ja pääsi työskentelemään pronssinvalajaksi ja huone-

kalupuusepäksi kuninkaan alaisuuteen. Boulle palkattiin taidekäsityön tuotan-

tokeskus Les Gobelins -tehtaaseen, joka vastasi Ranskan kuninkaallisten pa-

latsien kalustamisesta ja huoltamisesta. Kuvassa 4, sivulla 11 on sali Versail-

les’n palatsissa, jonka seinustalla on Boullen valmistama kaappi ja lipasto. (Ri-

ding 1997, 169; Lagerstam 2005, 56; Ramond 2002, 20; Rivers & Umney 

2013, 19.) 
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Kuva 4. Sali Versailles’n palatsissa (Carnets de voyage de rêve s.a.) 
 

Boulle keskittyi myöhemmin painting-in-wood -tekniikkaan, jossa hän kehittyi 

myös mestariksi. Tekniikka koostuu erilaisista luonnollisen värisistä ja värjä-

tyistä puuviiluista, joista kootaan kuvio. Kuvassa 5 on Boullen tekemä intar-

siakuvio, joka on myöhemmin siirretty uuteen kaapin runkoon. Boulle yhdisti 

samaan esineeseen sekä painting-in-wood -tekniikkaa että kilpikonnankuori- 

ja messinki-intarsiaa. (Riding 1997, 169; Ramond 2002, 24–27.) 

 

  
Kuva 5. Boullen valmistama intarsiatyö (The Bowes museum s.a.) 
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Boulle-tyylisiä huonekaluja valmistettiin pitkään. Paja työllisti neljä Boullen poi-

kaa, jotka kaikki olivat huonekalupuuseppiä, ja siellä valmistettiin huonekaluja 

80 vuoden ajan. Boullen kuoleman jälkeen pajaa johti hänen poikansa Char-

les-Joseph (1688–1754). Siellä opiskeli kuuluisia puuseppiä, kuten Etienne 

Levasseur (1721–1798), joka jatkoi Boulle-huonekalujen valmistusta ja restau-

rointia puuseppä Philippe-Claude Montignyn (1734–1800) kanssa. He käytti-

vät joskus uudelleen alkuperäisiä intarsiapaneeleja. Alkuperäisiä on joskus 

vaikea erottaa jäljitelmistä, koska Boullen töissä ei ole koskaan signeerauksia. 

Kuninkaan määräys, joka edellytti signeerauksia, tuli voimaan vasta vuonna 

1741. Boulle-tyylin suosio jatkui läpi 1700-luvun. Se hiipui rokokooajalla, mutta 

uusklassismin myötä tyyli nousi taas suosioon. (Riding 1997, 170; Ramond 

2002, 24–27.) 1700-luvun lopussa Boulle-tekniikka oli suosittua kellokote-

loissa (Williams ym. 2013, 188). 

 

3.2 Tekniikka 

Boulle-huonekaluissa ja esineissä on käytetty tyypillisesti kahta erilaista tek-

niikkaa. Kirjallisuudessa Boulle-tekniikasta puhuttaessa voidaan tarkoittaa 

vain messinki- ja kilpikonnankuori-intarsiaa, mutta huonekalujen tyyliin kuuluu 

olennaisesti myös polttokullatut pronssihelat. Seuraavassa osiossa kerrotaan 

pääasiassa intarsian ja lyhyesti pronssihelojen valmistuksesta. 

 

3.2.1 Intarsia 

Tarsia a incastro -tekniikassa käytettävät materiaalit pinotaan yhteen ja saha-

taan yhdellä kerralla kuvion mukaisesti. Pinon ylä- ja alapuolelle laitetaan tar-

vittaessa apuviilut tai -vanerit, jotka suojelevat varsinaisia viiluja ja helpottavat 

sahausta. Ennen pinon kokoamista metallien taustapuoli naarmutetaan, jotta 

liima tarttuisi siihen paremmin. (Ramond 2002, 130,132, 138; Williams ym. 

2013, 207.) 

 

Isot pinnat, kuten pöydän kannet, on luultavasti koottu pienemmistä osista, 

koska käytettävä materiaali on ollut pienempi kuin koristeltava pinta. Yleensä 

pienin materiaali on ollut kilpikonnankuori, jonka koko on määritellyt paketin 

koon. Kuvio on jaettu sopiviin osiin materiaalin koon mukaan. Materiaalien 
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saumat on yritetty sijoittaa mahdollisimman huomaamattomiin kohtiin, mukail-

len kuvion ääriviivoja (Demeter 2013, 20–21; Williams ym. 2013, 209). 

 

Paketin reunat liimataan eläinliimalla ja liimapaperilla tai teipillä yhteen. Kes-

kelle voi lisätä liimapisaroita, jotta paketista tulisi tukevampi. Sen jälkeen ha-

luttu kuvio piirretään tai liimataan paketin ylimpään pintaan. Paketin kuivumi-

sen jälkeen kuvio sahataan kuvion ääriviivojen mukaan. Sahattaessa terän on 

oltava kohtisuorassa pintaan nähden, jotta osista tulee tarkalleen samankokoi-

sia. 1600- ja 1700-luvuilla sahanterät eivät olleet niin hienoja kuin nykyään, jo-

ten sen ajan töissä on väistämättä pieniä virheitä, mikä täytyy ottaa restau-

roidessa huomioon. (Ramond 2002, 130, 132, 138; Williams ym. 2013, 207.) 

 

 
Kuva 6. Paketti avattuna (Dyèvre 2013) 
 

Sahaamisen jälkeen paketti avataan ja osat irrotetaan toisistaan, kuten ku-

vassa 6. Sen jälkeen osat kootaan yhteen ja liimataan nahkaliimalla vahvalle 

paperille tai voimapaperille oikea puoli alaspäin. Osia käsitellään varovasti, 

koska kilpikonnankuori voi mennä rikki tai messinki vääntyä. Osat kootaan 

joko première partie tai contre-partie -mallin mukaan. Kuvassa 7, sivulla 14, 

vasemmalla on première partie -intarsia, jossa messinki ja kovatina ovat kilpi-

konnankuoripohjalla. Oikealla on contre-partie -intarsia, jossa kilpikonnankuori 

on messinki- tai kovatinapohjalla. Kokoamisessa on huomioitava sahanterän 

jättämä rako osien välissä. (Ramond 2002, 138–139; Williams ym. 2013, 207, 

209.) Raot täytetään kokoamisen jälkeen mustalla, matalla kitillä, joka koros-

taa muuten kiiltävien materiaalien rajaa (Freyer, 1992, 25). 
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Kuva 7. Kaksi arkkua, joita pidetään André-Charles Boullen tekeminä. Jalustat eivät ole alku-
peräiset. (The J. Paul Getty Museum s.a.) 
 

Kun koottu intarsia on kuivunut, se voidaan kiinnittää runkoon. Kilpikonnan-

kuori-intarsia tulee säilyttää suhteellisen kuivassa paikassa, jotta se ei kutis-

tuisi kuivuessaan liimaamisen jälkeen (Williams ym. 2013, 202). Puristetta-

essa voi käyttää lämpöä apuna, jotta liima pysyisi kauemmin juoksevana. Työ 

jätetään puristuksiin, kunnes liima on jäähtynyt ja kuivunut. Jos intarsia pitää 

kiinnittää kaarevaan pintaan, se pitää ennen liimausta taivuttaa muotoonsa 

lämmön ja kosteuden avulla, koska kilpikonnankuori voi mennä rikki, jos se 

pakotetaan väkisin muotoon. (Williams ym. 2013, 209–211.) 

 

Joskus intarsia on liimattu erilliselle paksulle viilulle tai ohuelle puulevylle en-

nen runkoon kiinnittämistä, jotta metalliosat on saatu kaiverrettua työtason ää-

ressä (Demeter 2013, 11,14). Samoin kaikki rakenteelliset osat, kuten pilaste-

rit, kapiteelit, konsolit, koristelistat ja paneelit on tehty erikseen ja kiinnitetty vii-

meiseksi runkoon, jolloin intarsia on voitu käsitellä helpommin irrallaan ole-

vissa pienemmissä osissa (Kopp 2013, 31). 

 

Liimauksen jälkeen paperi ja liima poistetaan ja pinta tasoitetaan ja kiillote-

taan. Sen jälkeen tehdään kaiverrukset, johon on ollut omat ammattilaisensa. 

Première partie -intarsiassa messinki- ja tinaornamentit kaiverretaan aina, 

mutta contre-partie -intarsiassa kilpikonnankuoriornamentteja ei yleensä kai-

verreta. Kaiverrukset täytetään tummalla tahnalla tai kitillä ja työ kiillotetaan 

uudelleen. (Kopp 2013, 31; Ramond 2002, 97; Williams ym. 2013, 211–212.) 
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Tutkimuksissa on ilmennyt, että tahna on voinut olla alun perin kullan tai ho-

pean väristä, vaikka se on useimmin ollutkin mustaa (Schwarz & Franke 2013, 

73). Kiillotukseen on käytetty hohkakiveä, hiiltä, trippeliä ja liitua, yleensä öl-

jyyn sekoitettuna (Umney 1993, 61; Williams ym. 2013, 214–215).  

 

Lopuksi Boulle-tyylisiin esineisiin ja huonekaluihin on lisätty kullatut pronssihe-

lat. Niitä ei ole laitettu pelkästään ulkonäöllisistä syistä, vaan niillä on myös 

käytännöllinen merkitys. Ne peittävät liitokset ja estävät alustasta irronneita in-

tarsian osia putoamasta. (Umney 1993, 61.) 

 

Première partie -huonekaluja arvostetaan enemmän kuin contre-partie -huo-

nekaluja, koska niitä pidetään kauniimpina. Lisäksi contre-partien suuret me-

tallipinnat irtoavat herkemmin. Boulle myi contre-partie -huonekalut 15–20 % 

halvemmalla première partie -huonekaluihin verrattuna. Samassa huoneka-

lussa on usein kumpaakin: esimerkiksi kaapin ovet ovat première partie -intar-

siaa ja sivut taas contre-partie -intarsiaa.  (Riding 1997, 169; Ramond 2002, 

24–25, 30; Williams ym. 2013, 205.) 

 

3.2.2 Pronssihelat 

Valamisen ideana on tehdä inerttiin, reagoimattomaan materiaaliin halutun 

muotoinen onkalo ja täyttää se sulalla metallilla. 1700-luvulla pronssihelat on 

tehty perinteisesti hiekkavalu-menetelmällä, jossa valuhiekka toimii muottima-

teriaalina. Hiekka on hyvä materiaali, koska se kestää sulan metallin aiheutta-

man lämpöshokin hajoamatta ja se on huono johtamaan lämpöä, jotta valu-

kappaleet eivät jäähdy liian nopeasti. Lisäksi se on tarpeeksi lujaa, mutta kui-

tenkin joustavaa, sekä tarpeeksi huokoista, jotta kaasut pääsevät kulkemaan 

läpi. 1700-luvulla valuhiekkana on käytetty hienon hiekan ja saven sekoitusta, 

jossa on juuri tarpeeksi vettä, jotta massa pysyy kasassa. (Strömmer 1935, 

125; Untracht 1969, 319, 325–326; Williams ym. 2013, 217.) 

 

Valumuotti valmistetaan eli kaavataan valuhiekkaan mallin avulla, ja kun 

muotti on kuivunut, metalli kaadetaan jätetystä valuaukosta sisään. Kun me-

talli jäähtyy, se kutistuu ja on pienempi kuin tehty muotti. Siksi muotin tekoon 
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käytetyn mallin täytyy olla isompi kuin haluttu valu. Mallin koko riippuu käytet-

tävästä valumetallista, koska eri metallit kutistuvat eri tavalla. (Strömmer 1935, 

117, 130.) 

 

Sen jälkeen, kun hela on valettu, se viimeistellään, kuvioidaan, puhdistetaan 

ja polttokullataan. Polttokultauksessa kulta ja elohopea sulatetaan yhteen 

amalgaamiksi, joka sivellään helan pintaan. Sitten helaa kuumennetaan, jotta 

elohopea haihtuu ja kulta kiinnittyy helaan. Amalgaamia lisätään pintaan use-

aan kertaan ja käsittely toistetaan. (Considine & Jamet 2000, 285, 291–292.) 

 

Kullan kiinnittämisen jälkeen sen pinta on mattapintainen. Kullan kiillotta-

miseksi hela harjataan juoksevan veden alla ja kuivataan sahanpurussa. Koh-

dat, joita halutaan korostaa, kiillotetaan vielä erikseen. Kullan sävyä voitiin 

vielä hienosäätää eri kemikaaleilla, esimerkiksi ammoniumkloridilla tai kalium-

nitraatilla. (Considine & Jamet 2000, 285–286, 292.) 

 

3.3 Materiaalit 

Boulle-tekniikassa käytetyt materiaalit voidaan jaotella puihin, metalleihin ja 

keratiinista koostuviin materiaaleihin. Tutkimuksen puulajit-osiossa kerrotaan 

lähinnä, mitä lajeja Boulle-tekniikassa on käytetty. Metalleissa käydään läpi eri 

metallien koostumusta ja ominaisuuksia. Keratiinista koostuvia materiaaleja 

ovat kilpikonnankuori ja sarvi. Osiossa kerrotaan niiden valmistuksesta, koos-

tumuksesta ja ominaisuuksista. Boulle-tekniikassa on käytetty muitakin materi-

aaleja, kuten norsunluuta ja helmiäistä, mutta yleensä vain tehosteena. 

 

Tässä tutkimuksessa on keskitytty eniten metalleihin, kilpikonnankuoreen ja 

sarveen. Rajauksen perusteena on käytetty materiaalin yleisyyttä Boulle-tek-

niikassa ja suomen kielellä löytyvän tiedon määrää. Materiaaleja, joista löytyy 

runsaasti tietoa suomeksi, ei ole käsitelty laajasti. Esimerkiksi puun koostu-

musta materiaalina ei käsitellä, koska siitä löytyy yleisesti paljon tietoa. 

 

3.3.1 Puulajit 

Puuta käytetään Boulle-tyylisissä esineissä sekä sokkopuuna rungossa että 

viiluna. Tutkimalla restaurointiraportteja ja havainnoimalla internetistä museoi-
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den kokoelmissa olevia huonekaluja, sokkopuuna on selvästi yleisimmin käy-

tetty tammea. Tammen kanssa on voitu käyttää havupuuta, yleensä mäntyä, 

ja laatikoiden runkona on joskus pähkinäpuu. Runko on voinut joskus olla pel-

kästään männystä, vaahterasta tai pähkinäpuusta valmistettu. Konsolikel-

loissa yleisin runkomateriaali on tammi, mutta konsolissa sokkopuuna voi jos-

kus olla mänty. 

 

Viiluista yleisimmin käytetty on eebenpuu. Sen lisäksi on käytetty esimerkiksi 

pähkinäpuuta, päärynäpuuta, ruusupuuta, sypressiä ja mahonkia. Boulle-tyyli-

sissä huonekaluissa on käytetty myös eebenpuun näköiseksi värjättyjä viiluja, 

esimerkiksi päärynäpuuta (Winthrop 1967, 39–42). Jos huonekalussa on osia, 

joissa on painting-in-wood -tekniikkaa, niissä on käytetty hyvin monenlaisia 

luonnollisen värisiä ja värjättyjä puulajeja.  

 

3.3.2 Metallit 

Eri metalleilla on erilaisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi muokattavuus, lu-

juus, joustavuus, kiiltävyys sekä lämmön- ja sähkönjohtokyky. Metallit laajene-

vat lämmön vaikutuksesta ja kutistuvat jäähtyessään. Lisäksi ne hapettuvat il-

makehän kaasujen vaikutuksesta; mitä epäjalompi metalli on, sitä enemmän 

se hapettuu. (Strömmer 1935, 5; Untracht 1969, 4–5; Vaissi & Huovinen 2005, 

18, 23.) 

 

Boulle-intarsiassa käytetään metalliseoksia. Metalleja seostetaan käyttöomi-

naisuuksien muuttamiseksi. Puhtaan metallin ominaisuuksia voidaan näin pa-

rantaa tai luoda metalliseokselle kokonaan uusia ominaisuuksia, kuten alhai-

sempi sulamislämpötila. (Strömmer 1935, 5; Vaissi & Huovinen 2005, 24.) 

Boulle-intarsiassa käytetyimmät metallit ovat messinki ja kovatina. Niiden li-

säksi on voitu käyttää kuparia tehosteena. 

 

Yleensä kaikissa lähteissä käytetään termiä pronssi, kun puhutaan Boulle-tyy-

listen esineiden koristehelojen materiaalista. Kuitenkin materiaalitutkimuksissa 

on todettu, että ne ovat yleensä messinkiä, koska ne koostuvat pääasiassa 

kuparista ja sinkistä. Pronssi taas koostuu pääasiassa kuparista ja tinasta 

(Strömmer 1935, 105). Termiä käytetään, koska se on vakiintunut käyttöön ja 

yleisesti hyväksytty, vaikkakin se on teknisesti väärä. (Wilson, Bremer-David & 
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Weaver 2008, ix.) Tässä tutkimuksessa kerrotaan siksi ainoastaan messin-

gistä ja kovatinasta, koska ne ovat yleisimmät Boulle-tyylisissä huonekaluissa 

käytetyt metallit. 

 

Messinki 

 

Messinki koostuu normaalisti kuparista ja sinkistä. Kuparia täytyy olla seok-

sessa yli 50 %, jotta sitä kutsutaan messingiksi. Kupari on hyvin lämpöä joh-

tava ja sitkeä metalli. Sitä on helppo käsitellä sekä muovata ja se kiillottuu hy-

vin. Messingin väri on sitä punertavampaa mitä enemmän siinä on kuparia. 

Sinkki kasvattaa messingin lujuutta ja kovuutta. Mitä kovempaa messinki on, 

sitä jousimaisempi se on, eli se palaa muotoonsa taivuttamisen jälkeen. Kun 

messingissä on yli 63 % kuparia, sitä on helppo muokata kylmänä, mutta jos 

sitä taotaan kuumana, se hajoaa. Jos kuparia on alle 63 %, sen kiderakenne 

muuttuu ja kylmämuokattavuus huononee merkittävästi, mutta muokattavuus 

kuumana paranee. (Freyer 1992, 24; Strömmer 1935, 105; Untracht 1969, 

17–18; Vaissi & Huovinen 2005, 113; Williams ym. 2013, 182.) 

 

Messingissä voi olla pieniä määriä muitakin metalleja. Tina tekee messingistä 

kovemman ja kestävämmän hapettumista vastaan. Lyijy taas tekee messin-

gistä paremmin lastuavan koneistettaessa. Messingissä voi olla lisäksi esimer-

kiksi rautaa, nikkeliä, antimonia ja hopeaa. (Strömmer 1935, 105; Untracht 

1969, 18; Wilson ym. 2008, ix, 44, 62.) 

 

1600-luvulla käytetyssä messingissä oli enemmän kuparia kuin 1700-luvun 

messingissä ja se on siksi punertavampaa. 1700-luvun messingin koostumus 

oli samankaltainen kuin nykyään. Nykyään Boulle-intarsian korvaaviin osiin 

käytetty messinki on 65 % kuparia, 35 % sinkkiä. Sen tulisi olla karkaistua, 

pehmeää ja suhteellisen ohutta sahaamisen ja käsittelyn helpottamiseksi. 

(Freyer 1992, 24; Ramond 2002, 97.) 

 

Kovatina 

 

Puhdas tina on valkoista, kiiltävää, pehmeää ja helposti muokattavaa. (Unt-

racht 1969, 22–23). Yleensä Boulle-intarsiassa on käytetty tinaseosta, kovati-
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naa (pewter), joka on taipuisaa, pehmeää ja väriltään samankaltaista kuin ho-

pea. Se koostuu pääasiassa tinasta (85–90 %), jossa voi olla kuparia, lyijyä, 

antimonia ja vismuttia sekä elohopeaa. (Chastang 2013, 82; Freyer 2013, 96; 

Ramond 2002, 97–98; Rivers & Umney 2013, 210; Williams ym. 2013, 182.)  

 

Kovatinan koostumus vaihtelee lähteestä riippuen. Joissain lähteissä kovati-

nassa sanotaan olevan paljon lyijyä, kun taas toisessa sitä ei mainita ollen-

kaan. Esimerkiksi Freyerin (2013, 96) tutkimusten mukaan saman huonekalun 

eri osissakin oli käytetty erilaisia tinaseoksia, joissa oli vaihteleva määrä tinaa, 

kuparia, lyijyä, elohopeaa ja vismuttia. Voidaan siis sanoa, että kovatinan 

koostumus vaihtelee haluttujen ominaisuuksien sekä käyttötarkoituksen mu-

kaan ja siksi koostumusta ei voida tarkkaan määritellä. Kovatinaa on käytetty 

levymuodossa ja valettuna sekä ohuena nauhana, joka on painettu sitä varten 

intarsiassa varattuun uraan (Freyer 2013, 96, 98; Ramond 2002, 97–98).  

 

Elohopean käytöstä kovatinaseoksessa ei ole mainintoja 1700-luvun läh-

teissä. Sitä on kuitenkin myöhemmin löydetty useiden huonekalujen materiaa-

litutkimuksissa. Elohopea tekee seoksesta kiiltävämmän ja vähemmän hapet-

tuvan. Elohopeaa on käytetty myös kovatinan kiillottamiseen, jolloin se on 

saatu näyttämään enemmän hopealta. Tällöin elohopeaa voi löytyä intarsian 

raoista ja alapuolelta satojen vuosien jälkeenkin (Kopp 2013, 32). Tämä täytyy 

ottaa restauroinnissa huomioon, sillä myrkylliset elohopeahöyryt alkavat muo-

dostua jo huoneenlämpötilassa. (Chastang 2013, 82; Corbeil 1998, 266–267; 

von Miller ym. 2013, 121; Vaissi & Huovinen 2005, 92–93.) 

 

Tinaesineet, joita säilytetään kylmässä tilassa, saattavat kärsiä tinarutosta. 

Tällöin tinaan tulee arpia, mustia kohtia, läikkiä ja kohoumia ja lopulta tina ha-

joaa kokonaan harmaaksi jauheeksi. Muutos hidastuu, jos tinaan lisätään lyi-

jyä. (Vaissi & Huovinen 2005, 179–180.) Huonekaluissa tinaruttoa on kuiten-

kin tavattu vain muutamissa yksittäisissä tapauksissa ja se on hyvin harvi-

naista Boulle-intarsia esineissä (Freyer 2013, 97). 
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3.3.3 Keratiinista koostuvat materiaalit 

Keratiini eli sarveisaine on proteiini, jota esiintyy esimerkiksi ihon uloimmassa 

kerroksessa, kynsissä, hiuksissa ja munankuorissa. Siitä koostuvat myös kilpi-

konnankuori ja sarvi.  Keratiini muodostuu proteiineista, jotka pysyvät yhdessä 

vetysidosten, poolisten voimien ja disulfidi- eli rikkisidosten avulla. Rikkisidok-

set muodostuvat, koska keratiini sisältää rikkipitoisia kysteiini aminohappoja. 

Keratiinin rakenne vaihtelee eri materiaaleissa, mikä vaikuttaa niiden ominai-

suuksiin, kuten vahvuuteen, elastisuuteen ja kovuuteen. (Rivers & Umney 

2013, 201; Suova 1957, 476; Ward 2008, 714; Williams ym. 2013, 178.) 

 

Keratiinin rakenne selittää sen ominaisuuksia. Proteiinit ovat poolisia, mikä 

vaikuttaa keratiinin hygroskooppisuuteen eli se elää kosteuden vaihteluiden 

mukaan. Rikkisidosten vuoksi ne ovat termoplastisia eli lämmön avulla muo-

vautuvia, koska sidokset hajoavat lämmön vaikutuksesta ja muodostuvat uu-

delleen materiaalin jäähtyessä. Keratiini ei liukene veteen eikä mietoihin hap-

poihin tai emäksiin. Väkevät hapot ja emäkset kuitenkin hajottavat keratiinin 

aminohapoiksi. (Rivers & Umney 2013, 315–316; Suova 1957, 476; Ward 

2008, 714–715; Williams ym. 2013, 178.) 

 

Kilpikonnankuori 

 

Kilpikonnan kilpi muodostuu kahdesta osasta: kuperasta selkäkilvestä (cara-

pax) ja litteästä vatsakilvestä (plastroni). Kilvet rakentuvat normaalisti sarveis-

levyistä, joiden määrä ja väritys vaihtelee lajin mukaan (kuva 8, sivu 21). (Ar-

nold ym. 1981, 102; Ramond 2002, 90.) Eri väriset läikät ja juovat johtuvat 

sarveislevyjen keratiinissa esiintyvästä melaniinista (Williams ym. 2013, 178). 
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Kuva 8. Karettikilpikonnan ja liemikilpikonnan kilvet (Hawaiian hawksbill conservation 2015) 
 

Kilpikonnalajit, joiden kilpiä on yleisimmin käytetty intarsiassa, ovat karettikilpi-

konna eretmochelys imbricata (hawksbill turtle), liemikilpikonna chelonia 

mydas (green turtle) ja valekarettikilpikonna caretta caretta (loggerhead turtle). 

(Arnold ym. 1981, 102, 111, 116–117; Ramond 2002, 90.) Ne kaikki ovat ny-

kyään uhanalaisia metsästyksen vuoksi (DeMouthe 2006, 142). Kaupankäy-

minen kilpikonnankuoresta kiellettiin vuonna 1973 kansainvälisellä sopimuk-

sella (Freyer 2013, 99). 

 

Karettikilpikonnan kilpi oli arvostetuin ja kallein kaikista kilvistä. Se on noin 90 

cm pitkä ja muodostuu toistensa yli lomittain menevistä kellertävistä sarveisle-

vyistä, joita marmoroivat tummanpunaruskeat tai mustat loimukuviot tai läikät 

(kuva 9, sivu 22). Karettikilpikonnan kilpi on noin 1,5–4 mm paksu, mutta kil-

ven keskiosan paksuus voi olla jopa 6 mm. Liemikilpikonnan kilpi on noin 140 

cm pitkä. Väritys voi vaihdella paljon, mutta yleensä se on vaalea, ruskea tai 

oliivinvärinen ja sitä marmoroivat tummat läikät tai säteet. Kilvessä voi olla vi-

hertäviä heijastumia. Aikuisen liemikilpikonnan kilpi on yleensä noin 0,3–2 mm 

paksu. Vanhat karettikilpikonnayksilöt voi sekoittaa liemikilpikonniin, koska nii-

den sarveislevyt eivät välttämättä ole lomittain. (Arnold ym. 1981, 116–117; 

Freyer 1992, 24; Ramond 2002, 90; Umney 1993, 64; Williams ym. 2013, 

175–177.) 
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Kuva 9. Karettikilpikonna Eretmochelys imbricata (N.E.S.T. 2016) 
 

Valekarettikilpikonnan kilpi on korkeintaan 110 cm pitkä. Se on punaruskea ja 

nuorilla yksilöillä tummajuovainen. Valekarettikilpikonnan kilpeä pidettiin arvot-

tomampana, koska se on hauraampaa ja ohuempaa, noin 1–2 mm paksua. 

Sen käyttö yleistyi kuitenkin 1700-luvulla, koska ohuutensa vuoksi sitä on hel-

pompi työstää. Valekarettikilpikonna on voitu sekoittaa liemikilpikonnaan, 

vaikka sen erottaa kyljessä olevien sarveislevyjen määrästä, joita liemikilpi-

konnalla on neljä ja valekarettikilpikonnalla viisi. (Arnold ym. 1981, 111, 116–

117; Freyer 1992, 24; Ramond 2002, 90; Williams ym. 2013, 175.) 

 

Yleisimmin kilvistä on käytetty selkäkilpiä niiden kauniin, marmorimaisen kuvi-

oinnin vuoksi. Vatsakilvillä on ollut omat käyttökohteensa ja niitä on arvostettu 

vaaleuden ja tasavärisyyden takia. Ne ovat myös ohuempia kuin selkäkilvet. 

(Ramond 2002, 90; Williams ym. 2013, 177–178.)  

 

Jotta kilpikonnankuoresta on saatu käyttökelpoista materiaalia, sitä on täytynyt 

työstää eri tavoin. Aluksi se on irrotettu luista ja lihasta kuuman veden avulla. 

Seuraavaksi kilpi on suoristettu; se on upotettu kiehuvaan veteen tai suolave-

teen. Tämän jälkeen kilpi on laitettu puristuksiin kuumennettujen metallilevyjen 

väliin, kunnes se on täysin kuiva. Jos kilpi jäähdytetään liian nopeasti, siitä tu-

lee hauraampi ja alttiimpi kieroutumaan. Suoristuksen jälkeen kilpi tasoitetaan 

alapuolelta ja sen yläpuoli viilataan, siklataan, hiotaan ja kiillotetaan, kunnes 

pinta on tarpeeksi kiiltävä. Kilpi on haurasta ja viimeistely täytyy tehdä varoen, 

jottei se hajoa. Kuvassa 10, sivulla 23 on kilpikonnankuoresta tehty lipas, 

jossa näkyy materiaali viimeisteltynä. (Ramond 2002, 131; Williams ym. 2013, 

178, 200–202.) 
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Kuva 10. Kilpikonnankuorella päällystetty rasia (Centraal Museum 2018) 
 

Ominaisuuksiltaan kuori on kevyttä, joustavaa ja läpikuultavaa. Se on osittain 

termoplastista disulfidi- eli rikkisidosten vuoksi. Lisäksi se reagoi suhteellisen 

kosteuden vaihteluihin sitomalla ja luovuttamalla kosteutta ilmasta eli se on 

hygroskooppista. Kosteus vaikuttaa kuoren mekaanisiin ominaisuuksiin ja fyy-

siseen kokoon. Kosteuden noustessa kuoresta tulee heikompaa, mutta taipui-

sampaa. Jos kuorta höyrytetään tai keitetään, rikkisidokset hajoavat ja niitä 

muodostuu uudelleen kuoren jäähtyessä. Näiden sidosten takia lämpimänä 

muovatun kuoren muoto jää pysyväksi, kun se jäähtyy. Lämpimänä kilpikon-

nankuoreen pystyy siis painamaan kuvioita ja sitä pystyy taivuttamaan sekä 

puristamaan muottiin, mutta vain tiettyyn pisteeseen asti. Kuori turpoaa kuu-

massa vedessä ja jäähtyessään se kutistuu, mikä täytyy ottaa huomioon 

muottia tehdessä. (DeMouthe 2006, 142; Ramond 2002, 131; Ward 2008, 

714–715; Williams ym. 2013, 178–179, 200–201.) 

 

Muovaamisen lisäksi kilpikonnankuorilevyjä pystyy hitsaamaan yhteen läm-

mön ja veden avulla. Ensin yhdistettävien levyjen reunat ohennetaan ja puh-

distetaan. Sen jälkeen sauma painetaan yhteen ja puristetaan kuumien puristi-

men välissä. Jos halutaan paksumpia levyjä, puhdistetut ja valmistellut kilpi-

konnankuorilevyt pinotaan, puristetaan tukevasti yhteen ja upotetaan kuu-

maan veteen. Yhdistäminen ei onnistu kuivana lämmittämällä, koska liika kuu-

muus haurastuttaa ja hajottaa kilpikonnankuorta sekä tummentaa sen väriä. 

(Ramond 2002, 131; Ward 2008, 714–715; Williams ym. 2013, 179, 203.)  

 

Luultavasti yhteen hitsaamisen onnistumiseen vaikuttaa, rikkisidosten lisäksi, 

vedessä olevan vety, joka reagoi kilpikonnankuoren vedyn ja hydroksyyliryh-
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mien kanssa muodostaen uusia vetysidoksia. Tämän ominaisuuden vuoksi kil-

pikonnankuoresta voi käyttää pienet ylijääneet palasetkin, koska ne voi yhdis-

tää isommiksi levyiksi. (Ramond 2002, 90; Ward 2008, 714–715; Williams ym.  

2013, 179, 203.) Karettikilpikonnan kuori soveltuu parhaiten hitsaamiseen, 

koska se muovautuu lämmön avulla paremmin kuin kahden muun kilpikonna-

lajin kuoret, joiden hitsaaminen ei välttämättä toimi pitkällä aikavälillä (Freyer 

2013, 100; Rivers & Umney 2013, 672). 

 

Sarvi 

 

Yleensä Boulle-intarsiassa käytetty sarvi on nautaeläimistä peräisin. Sarvi 

koostuu ytimestä ja sen päällä olevasta sarveistupesta, joka koostuu keratii-

nista. Ydin on yleensä osa pääkallon luuta. Tavallisesti samat sarvet kasvavat 

koko eläimen elinajan, tosin osa lajeista pudottaa ne pois vuosittain. Joillakin 

eläinlajeilla sarvi on kokonaan luuta, kuten kirahveilla. (DeMouthe 2006, 146–

147.) 

 

Nautaeläimen sarvi on kaarevaa, kevyttä ja joustavaa. Ulkonäöltään se on 

yleensä valkoista tai kellertävän valkoista ja luonnostaan sileäpintaista (kuva 

11). Joskus sarvessa on vuosirenkaista johtuvia epätasaisuuksia. (DeMouthe 

2006, 146–147; Ramond 2002, 91.) 

 

 
Kuva 11. Sarviviiluja (Dictum s.a.) 
 

Sarvea voidaan muotoilla lämmön avulla. Kun sarvi on irrotettu, sitä liotetaan 

vedessä muutamia viikkoja, jotta luinen ydin irtoaa sarveistupesta. Sarvi jae-

taan mahdollisesti osiin ja leikataan auki lämpimänä. Sarvi suoristetaan laitta-

malla se puristuksiin kuumana. Sarven annetaan olla puristuksissa niin kauan, 

kunnes se jäähtyy. Suoristuksen jälkeen uloin kerros poistetaan, jotta sarvesta 
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saa läpinäkyvämmän. Läpinäkyvyyttä voi lisätä öljyllä tai rasvalla. Sitten pinta 

tasoitetaan viilaamalla. (MacGregor 1985, 66–67; Ramond 2002, 91.) 

 

Sarviviiluja voi yhdistää hitsaamalla, kuten kilpikonnankuoriakin. Reunat viiste-

tään, asetetaan päällekkäin ja puristetaan kuumana yhteen. Sarvi ei ole yhtä 

tiivistä kuin kilpikonnankuori ja se liuskoittuu helpommin. Sarviviilu on myös 

taipuvainen kiertymään alkuperäiseen muotoonsa, tällöin sen voi suoristaa 

kuumapuristuksella. (Ramond 2002, 133; Williams ym. 2013, 178.) 

 

Keratiinista koostuvien materiaalien värjääminen 

 

Jottei runko näy läpikuultavasta kilpikonnankuoresta tai sarvesta läpi, se värjä-

tään taustapuolelta ennen kuin se sahataan kuvion mukaan. Kilpikonnankuo-

ren värjäyksessä 1700-luvulla on käytetty pigmentteinä oksidimustaa, lamppu-

mustaa ja kimröökiä (C) tai sinooperin punaista (HgS) ja joskus lyijymönjää 

(Pb3O4). Musta on voinut ajan saatossa muuttua tumman ruskeaksi (Freyer 

1992, 26). Sarvi on värjätty indigon tai preussinsinisellä (Fe4(Fe[CN]6)3) tai vih-

reällä verdigrisillä (Cu(CH3COO)2.nCu(OH)2). Muitakin sävyjä on käytetty, 

mutta ne ovat harvinaisempia. Hienoimmissa esineissä 1700-luvulla on käy-

tetty kilpikonnankuoren alla messinkilehteä, hopealehteä tai niin kutsuttua leh-

tikultaa, joka koostui hopeasta ja kuparista. (Kopp 2013, 31–32; Stuart 2007, 

25; Ramond 2002, 98, 131; Williams ym. 2013, 204.) 

 

 
Kuva 12. Keskellä sarvea, joka on maalattu alapuolelta siniseksi (Victoria and Albert Museum 
2017). 
 



26 

Sarvea on käytetty kilpikonnankuoren imitoimiseen. Siihen on käytetty mah-

dollisesti luonnostaan punertavaa sarvea. Sarvi on värjätty alapuolelta läikik-

kääksi punaisella, mustalla ja ruskealla maalilla. Joskus sarvella on imitoitu 

lapis lazulia, jolloin se on maalattu alapuolelta sinisellä (kuva 12, sivu 25). 

(Baumer ym. 2013, 39; Kopp 2013, 31–32; Ramond 2002, 133; Williams ym. 

2013, 180, 204.) 

 

Ohuiden, hyvin läpinäkyvien sarviviilujen alle on voitu maalata pieniä maalauk-

sia. Esimerkiksi Johann Daniel Sommerin huonekaluissa on hienoja ja pikku-

tarkkoja maalauksia sarven alla. Ne ovat harvinaisia eurooppalaisissa huone-

kaluissa. (Freyer 2013, 95; Ramond 2002, 133.)  

 

Pigmentin sideaineena käytetään eläinliimaa. Pigmentit sekoitetaan liimaan ja 

levitetään kuumana kuoreen tai sarveen. Päälle lisätään heti paperi, jotta se 

tarttuu kiinni. Paperi suojaa väriä, pitää sen kiinni kuoressa ja vahvistaa mate-

riaalia. Joskus paperi on ensin värjätty ja vasta sitten liimattu kilpikonnankuo-

reen. Kuoren alla olevat kerrokset vaihtelevatkin paljon. Maalikerroksia voi olla 

useita ja niiden välissä voi olla pigmentittömiä liimakerroksia. (Baumer ym. 

2013, 39; Ramond 2002, 131; Williams ym. 2013, 204.) Myös paperikerroksia 

voi olla useita (Freyer 2013, 100–101). Tekniikka kehittyi jatkuvasti ja joissain 

esineissä kilpikonnankuoren alla ei ole paperia ollenkaan (Chastang 2013, 

82). 

 

3.3.4 Liimat 

Perinteisesti Boulle-intarsian liimaamiseen on käytetty eläinliimaa, johon on 

voitu lisätä lisäaineita ominaisuuksien muokkaamiseksi. Liiman ominaisuudet 

ovat tärkeitä erityisesti Boulle-intarsiassa, koska metallin ja puun liimaaminen 

yhteen on haastavaa. Vanhoissa resepteissä lisäaineina on käytetty esimer-

kiksi arabikumia, luonnonöljyä ja luonnonhartseja. Aikaisemmin eläinliima on 

ollut rasvapitoisempaa kuin nykyään. Rasva on toiminut luonnostaan pehmitti-

menä sekä tehnyt liimasta vähemmän hygroskooppisen eli kosteutta imevän. 

(Baumer ym. 2013, 39–41.) 
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Samasta syystä liimaan on lisätty öljyä tai luonnonhartseja, jolloin liiman ve-

denpitävyys on kasvanut. Arabikumin lisääminen taas kasvattaa liiman vesi-

liukoisuutta, päinvastoin kuin öljy. Lisäaineiden käytölle on voinut olla muitakin 

syitä, kuten kestävyys, työstettävyys ja liimausvoiman lisääminen. Lisäaineilla 

on voinut myös olla merkitystä ulkonäöllisiin seikkoihin, esimerkiksi värikylläi-

syyteen, koska samaa liimaa on käytetty maalin sideaineena kilpikonnankuo-

ren ja sarven värjäämisessä. Maalin ominaisuuksia on muokattu esimerkiksi 

arabikumilla, joka voi tehdä maalin paremmin ja tasaisemmin levittyväksi. 

(Baumer ym. 2013, 39–42.) 

 

Boulle-intarsiassa käytettyjä liimoja on analysoitu jonkin verran, mutta kirjal-

lista tietoa esineiden valmistusaikakaudelta on vähän. Roubon 1700-luvun 

loppupuolen ohjeen mukaan laadukas, vaalea ja läpinäkyvä sampiliima on pa-

ras puun ja metallin kiinnittämiseen. Ohjeen mukaan se sulatetaan brandyyn 

tai veteen, johon on lisätty valkosipulin kynsi. Valkosipuli lisää liiman kestä-

vyyttä ja tekee siitä notkeamman. Roubon teosta on pidetty hyvänä Boulle-

tekniikan ohjekirjana, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että se ei ole ehkä 

luotettava, koska kirja on kirjoitettu vuosikymmeniä myöhemmin kuin esineet 

on tehty. Louvren tutkimuksen mukaan kalaliimaa ei ole löydetty lähes alkupe-

räiskuntoisista esineistä, joka herättää epäilyksen onko sampiliimaa tai mitään 

kalaliimaa käytetty alun perin Boulle-intarsiassa. (Baumer ym. 2013, 39–40; 

Mathieu-Daudé ym. 2011, 1; Williams ym. 2013, 183–184.) 

 

4 RANSKALAISET KELLOT LOUIS XIV:N JA RÉGENCEN AIKAKAU-
DELLA 

Kun heilurikellot keksittiin Hollannissa vuonna 1657, kellot tulivat huomatta-

vasti tarkemmiksi kuin aikaisemmin ja niiden suosio kasvoi. Ranskalainen kel-

loseppäteollisuus alkoi kehittymään ja kukoistamaan Pariisissa, jossa toimivat 

aikakauden tunnetuimmat kellojen valmistajat. Kellojen rungot kasvoivat heilu-

rin vuoksi ja niiden valmistus siirtyi kellosepiltä huonekalupuusepille. Louis 

XIV:n aikakaudella (1643–1715) eli barokin ajalla tehtiin eniten seinä- ja pöy-

täkelloja. Kaappikellot tai muut sellaiset eivät olleet yhtä yleisiä, eikä niitä käsi-

tellä tässä tutkimuksessa. (Freyer 1992, 23; Winthrop 1967, 31, 39, 44.) 
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Aluksi ranskalaisten kellojen rungot olivat samantyyppisiä kuin hollantilaiset, 

mutta ne kehittyivät nopeasti omanlaisikseen. 1700-luvun lopussa Ranskassa 

valmistettiin heilurikellomallia, jota kutsutaan nimellä religieuse. Nimi tulee kel-

lon muodosta, joka muistuttaa italialaisia renessanssialttareita. Religieuse-kel-

lot voidaan jakaa kahteen malliin: aikaisempaan, hillittyyn, hollantilaistyyliseen 

ja siitä kehittyneeseen myöhempään, koristeellisempaan malliin. (Urešová 

1986, 125; Winthrop 1967, 31–33.) 

 

 
Kuva 13. Varhaisempi religieuse-mallinen kello (Antiquités Catalogue 2018) 
 

Varhaisimmat hollantilaistyyliset religieuse-kellot 1660-luvun paikkeilta raken-

tuvat suorakulmaisesta rungosta, jonka päällä on kaaren mallinen päätykol-

mio. Etupuolella on ovi, joka on lähes kokonaan lasia. Ne olivat ensin eeben-

puulla viilutettuja, mutta myöhemmin muotiin tuli punaiseksi värjätty kilpikon-

nankuori- ja kovatinaintarsia. Sivuilla on korinttilaiset pylväät tai pilasterit, tai 

harvemmin karyatidit tai hermit (ihmishahmot pilasterien yläosassa), jotka tu-

kevat korniisia (kellon yläosassa oleva vaakasuora lista). Kellotaulu on same-

tilla päällystettyä rautaa, jota reunustaa kullattu kehä, jossa numerot ovat. Kel-

lotaulun alapuolella on yleensä yksinkertainen, pieni pronssikoriste tai laatta, 

jossa on valmistajan nimi. Kuvassa 13 oleva kello on kyseistä varhaisempaa 

mallia, mutta siinä on jo kellotaulun alapuolella suurempi pronssikoriste, jossa 

ei ole valmistajan nimeä, mikä kertoo siirtymisestä koristeellisempaan suun-

taan. Pronssikoristeen taustalla on yleensä musta sametti. (Freyer 1992, 23; 

Winthrop 1967, 31–33, 39, 42.) 
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Myöhempiin religieuse-kelloihin tuli lisää pronssikoristeita ja intarsiassa alettiin 

suosia messinkiä, kilpikonnankuoren ja kovatinan lisäksi. Kaarevan päätykol-

mion tilalle tuli kulmikas kupoli, jonka päällä huippukoristeena alettiin käyttää 

hahmoja. Kellotaulu kehittyi koristeellisemmaksi. Sen keskusta oli vielä samet-

tipintainen, mutta numerokehä koristeltiin kaivertamalla ja siihen upotettiin 

emalilaatat, joihin oli maalattu tuntinumerot. Valmistajan nimi oli emalilaatassa 

kellotaulun alla. Aluksi emalilaattojen kaikki tekstit olivat mustia, mutta myö-

hemmissä kelloissa kellotaulun roomalaiset tuntinumerot ovat sinisiä. (Freyer 

1992, 23; Urešová 1986, 125–126; Winthrop 1967, 33, 36, 42.) 

 

1600-luvun lopussa alettiin kehitellä erimuotoisia kelloja religieusen suorakul-

maisen muodon vastakohdaksi, esimerkiksi nukenpääkello, tête de poupée, 

joka on nimensä mukaisesti nukenpään muotoinen. Kuvassa 14 on niin sa-

nottu siirtymävaiheen religieuse-kello, jossa korniisista tuli kaareva ja ala-

osaan muodostui voluutit (spiraalimaiset koristeet). Kellotaulu muuttui koko-

naan pronssiseksi ja siihen pakotettiin monimutkaisia kuvioita. Viisarit olivat ol-

leet kullattuja, mutta noin vuonna 1680 muotiin tulivat sinistetystä teräksestä 

valmistetut viisarit. (Winthrop 1967, 33, 38, 42.) 

 

 
Kuva 14. Siirtymävaiheen kello luultavasti 1600- ja 1700-lukun vaihteesta (Antiquités Catalo-
gue 2018) 
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Myös André-Charles Boulle suunnitteli ja valmisti kelloja, etenkin uransa lop-

pupuolella. On arvioitu, että hänen pajansa tuotannosta yksi kolmasosa olisi 

koostunut kelloista. Boullella saattoikin olla osuus kellojen muodon ja ulko-

näön kehityksessä. Kuvassa 15 on Boullen suunnittelemia kellomalleja Pierre-

Jean Marieten kokoelmasta Nouveaux Deisseins de Meubles et Ouvrages de 

Bronze et de Marqueterie, joka on julkaistu vuonna 1707. Malleissa näkyy eri-

laisten muotojen tuleminen muotiin. (Freyer 1992, 23; Riding 1997, 169; 

Winthrop 1967, 36.) 

 

 
Kuva 15. Boullen suunnittelemia kellomalleja (Victoria and Albert Museum 2017) 
 

Siirtymävaiheen kellosta seuraava malli on Louis XIV:n kauden tyypillisin ja 

yleisin. Siinä on suorat sivut, jotka leviävät alhaalla ja kaareutuvat jaloiksi 

(kuva 16, sivu 31). Yläosan kulmikas kupoli on pienempi verrattuna aiemman 

religieuse-kellon kupoliin ja huippukoristeena oleva hahmo on suurempi. Kel-

loissa on paljon kullattuja pronssiheloja ja -koristeita. Niissä on intarsiaa sekä 

ulko- että sisäpuolella, sillä kellotaulun alapuolella olevan pronssikoristeen 

taustalta poistui huopa, jolloin siitä näkyi läpi heiluri sekä kellon sisäpuoli. Ma-

teriaalit muuttuivat vuoden 1700 jälkeen. Kilpikonnankuori värjättiin mustaksi 

punaisen sijaan ja messinki korvasi kovatinan kokonaan. Vähäisissä määrin 

käytettiin norsunluuta, helmiäistä, kuparia, hopeaa, luuta ja värjättyä sarvea. 

(Freyer 1992, 23; Winthrop 1967, 38, 42.)  
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Kuva 16. Louis XIV:n kauden tyypillinen kello (Antiquités Catalogue 2018) 
 

Aiemmin pronssihelojen ja -hahmojen aiheet olivat olleet vallan ja mahtavuu-

den symboleja, mutta vuoden 1700 jälkeen alettiin suosia kevyempää tyyliä ja 

aiheet muuttuivat herkemmiksi. Louis XIV:n kauden lopussa ilmestyivät ensim-

mäiset seinäkellot, joissa runko kaareutuu niin, että se on keskeltä kapeampi. 

Tämä malli oli Louis XV:n kaudella eli rokokoon ajalla kaikkein suosituin. 

(Winthrop 1967, 39.) 

 

Régencen eli varhaisrokokoon ajalla (1715–1723) kellojen konsolit muuttuivat 

kiinteiksi, kun Louis XIV:n ajalla ne olivat olleet varsien kannattelemia tasoja, 

kuten kuvassa 20, sivulla 35. Koristeet muuttuivat epäsymmetrisiksi ja koko-

naan pronssista valetut kellot nousivat suosioon. Vuodesta 1715 lähtien kello-

tauluissa saattoi olla emalinen keskusta. Kelloja yhdenmukaistettiin jo aiem-

min, mutta régencen ajalla standardisointi lisääntyi kellotauluissa, viisareissa 

ja koneistoissa. (Winthrop 1967, 45.) 

 

Louis XIV:n ja régencen aikakausien kellojen koneisto, kellotaulu, runko, ema-

lilaatat ja pronssihelat tehtiin erikseen eri ammattilaisten toimesta. Joskus on 

vaikea erottaa Louis XIV:n ja régencen tyylejä toisistaan, koska niissä ei ole 
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paljoakaan eroja. Louis XIV:n tyyli oli loistelias ja raskas, kun taas régence oli 

vapaa ja eläväinen. Usein tyylejä kuitenkin yhdistettiin samaan kelloon. 

(Freyer 1992, 24; Urešová 1986, 127; Winthrop 1967, 39–42, 45.)  

 

5 KELLO LHMLHME 2678:1 JA KONSOLI LHMLHME 2678:2 

Opinnäytetyön aiheena on Lahden kaupunginmuseon konsolikello, johon kuu-

luu kello ja sen konsoli. Kello on 1000 mm korkea, 495 mm leveä ja 210 mm 

syvä. Konsoli on 370 mm korkea, 500 mm leveä ja 240 mm syvä. Mittapiirus-

tukset ovat liitteissä 3–4. Kummankin runko on silmämääräisesti tarkasteltuna 

tammea. Kello (kuva 17) rakentuu useasta eri osasta. Kellon yläosan kulmikas 

kupoli koostuu kahdesta osasta. Kupolin alaosa on kiinni kellon päärungossa 

kahdella puutapilla. Yläosa eli pienen patsaan jalusta on irrallinen. Patsas on 

ruuvattu kiinni jalustaansa. Konsoli (kuva 18) koostuu kahdesta osasta; ylä-

osasta ja irrallisesta alaosasta, johon on ruuvattu pronssikoriste. 

 

 
Kuva 17 ja 18. Yleiskuva kellosta ja konsolista (Kampe 2018) 
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Kello ja konsoli on tehty Boulle-tekniikalla. Kello on kokonaan première partie -

intarsiaa. Etuosassa on kilpikonnankuorta ja messinkiä ja sivuilla puuviilua ja 

messinkiä. Yläosan kupolissa ei ole ollenkaan kilpikonnankuorta, vaan se on 

kokonaan puuviilu- ja messinki-intarsiaa. Konsolissa on yhdistetty sekä pre-

mière partie että contre-partie -intarsiaa. Sen etuosassa on kilpikonnankuorta 

ja sivuilla puuviilua niin kuin kellossakin. Intarsian messinkiosat on koristeltu 

kaivertamalla. Myös kilpikonnankuorta ja puuviilua on koristeltu paikoitellen 

kaivertamalla. 

 

Kilpikonnankuori on ollut jo 1700-luvulla arvokasta (Freyer 1992, 23) ja se kor-

vattiin joskus taloudellisista syistä puuviilulla kellon takaosassa ja pohjassa 

sekä joskus myös sivuissa (Winthrop 1967, 39–42). Todennäköisesti sen 

vuoksi vain konsolikellon etuosa on kilpikonnankuorta. 

 

Kello ja konsoli on koristeltu pronssiheloin, jotka ovat todennäköisesti poltto-

kullattuja, niin kuin Boulle-tyylisissä esineissä yleensä. Kellotaulu on mahdolli-

sesti myös kullattua pronssia ja viisarit sinistettyä terästä. Kellotaulun numero-

laatat ovat keraamisia, emaloituja laattoja, joissa on metallilevy pohjalla.  

 

 
Kuva 19. Kellon pronssiheloja (Kampe 2018) 
 

Konsolikellon ulkonäöstä päätellen, se on todennäköisesti 1700-luvun alku-

puoliskolta, koska sen suorat sivut, mittasuhteet ja muoto viittaavat Louis 

XIV:n tyyliin, mutta pronssiheloissa on jo rokokoon muotokieltä (Relas 2017, 

157), kuten s-kaaria, kukka- ja lehtiaiheita, vinoruudukkoa ja simpukankuorta 

(kuva 19) (Kokki 2005, 180). Myös materiaalit kertovat ajoituksesta, sillä vuo-

den 1700 jälkeen kilpikonnankuori värjättiin mustaksi ja pronssihelojen aiheet 
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muuttuivat herkemmiksi (Winthrop 1967, 38–42). Herkkyys näkyy esimerkiksi 

opinnäytetyön kellon puttotyylisessä patsaassa. 

 

Konsoli on kiinteä, eikä avoin ja varsien kannattelema, mikä viittaa régencen 

aikakauteen. Winthropin mukaan (1967, 50) emaliset tuntinumerot olivat jo 

vanhanaikaisia 1700-luvun puolessavälissä. Tästä voisi päätellä, että kello 

voisi olla ennen sitä valmistettu. 

 

5.1 Pronssihelojen aiheet 

Pronssihelojen aiheena on antiikin mytologia, kuten aikakaudelle ja tyylille on 

tyypillistä. Kellon päällä oleva patsas esittää esinekortin mukaan huhun ja 

maineen jumalatarta Famaa (Lahden kaupunginmuseo 2018a). Internetistä 

samanlaisia koristeita katsellessa voi päätellä, että patsas on todennäköisesti 

puhaltanut torveen ja toisessa kädessä sillä on ollut jokin sulan tai palmunleh-

den näköinen osa. Kuvassa 20 on pariisilainen kello vuosilta 1715–23. Kel-

lossa on lähes samanlaiset koristeaiheet kuin opinnäytetyön konsolikellossa. 

 

 
Kuva 20. Kello, jossa on samanlaisia koristeita (Proantic s.a.) 
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Vaikka esinekortin tiedoissa hahmon on kerrottu olevan Fama, siitä ei voida 

olla varmoja, koska luotettavaa lähdettä jumalattaren tuntomerkeistä ei löyty-

nyt. Hahmo saattaisi kuvata vaihtoehtoisesti ajan pasuunaan puhaltavaa en-

keliä, joka viittaisi Johanneksen ilmestyskirjan kertomukseen (Vuolasto 2018). 

 

Kellotaulun alapuolella on koristeena lintu ja nainen, joka pitää kädessään kir-

jaa. Kirjassa oleva teksti on latinaa. Siitä oli vaikea saada selvää ja esinekor-

tissakin (Lahden kaupunginmuseo 2018a) oli vain ensimmäinen sana suo-

mennettu. Kuvan 20 (sivu 34) kellon kirjassa teksti on sama, mutta selkeämpi, 

joten sitä käytettiin apuna tekstin tulkitsemisessa. 

 

Kirjassa lukee ainakin vides presentem futuram. Viimeinen sana on epäselvä 

ja mahdollisia sanoja on niin monia, ettei sanaa voitu tulkita. Ensimmäinen 

sana vides tarkoittaa suomeksi sinä näet, toinen sana presentem tarkoittaa 

mahdollisesti nykyisyyttä ja futuram tulevaisuutta. Teksti viittaa ajan kulkuun ja 

vapaasti suomennettuna lause tarkoittanee ”tästä näet ajan” (Vuolasto 2018).  

 

 
Kuva 21. Kellotaulun alapuolinen koriste (Kampe 2018) 
 

Kuvassa 21 olevan kellotaulun alapuolisen koristeen merkitystä yritettiin selvit-

tää. Aikakauden kellot olivat jo osittain standardisoituja ja samoja kuva-aiheita 

käytettiin useissa eri kelloissa. Vuolaston (2018) mukaan Cesare Ripan Icono-

logia -teosta käytettiin paljon kuva-aiheiden mallina. Teoksessa on erilaisia 

symboleja ja kuva-aiheita selityksineen. Teoksesta löytyikin kellossa oleva 

kuva-aihe (kuva 22, sivu 36). 
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Kuva 22. Tarkkaavaisuuden symboli (Ripa 1709) 
 

Kirjassa kerrotaan kuvassa olevan tarkkaavaisuuteen liitetyt yleiset symbolit: 

lamppu, kirja ja kurki. Kurjen symbolismi perustuu tarinaan: Kun kurjet lentävät 

yhdessä ja pysähtyvät lepäämään, yksi jää vahtiin ja pitää kynsissään kiveä. 

Jos kivi tippuu ja tarkkaavaisuus pettää, muut heräävät ääneen ja lentävät 

pois. (Ripa 1709, 78.) Tarina kurjesta yhdessä muiden symbolien kanssa var-

misti kuva-aiheen tarkoittavan tarkkaavaisuutta, joka myös sopii kelloon. 

 

5.2 Merkinnät kellossa 

Konsolikellon kellotaulun alapuolella on emalilaatta, jossa lukee valmistajan 

nimi F. H. Duchesne a Paris (kuva 23, sivu 37). Nimikirjaimet ovat lyhenne 

kellosepästä François-Houet Duchesne. Kirjassa ”Watchmakers and Clock-

makers of the World”, hänen mainitaan harjoittaneen ammattia ainakin vuonna 

1726. Lisätietona mainitaan, että valmistaja on ollut Pariisin pääasiallinen val-

mistaja ja toiminut tuotteiden ja verstaiden tarkastajana vuosina 1735–41. 

(Baillie 2013.) Se, mitä kirjassa mainittu teksti käytännössä tarkoittaa, ei sel-

vinnyt. 
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Kuva 23. Valmistajan nimi emalilaatassa (Kampe 2018) 
 

Duchesne on tehnyt konsolikellosta todennäköisesti vain kellokoneiston, 

koska se oli ajalle tyypillistä. Relaksen mukaan (2017,157) kello on François-

Houet Duchesnen uran alkuvaiheelta 1720-luvulta. Hän ei kuitenkaan mainitse 

tarkemmin perusteluja ajoitukselle. Internetistä löytyi joitain saman valmistajan 

kelloja. Osa oli tyyliltään samanlaisia kuin konservoitava konsolikello ja osa 

uudempia, Louis XV:n tyylisiä. Vertailun perusteella ei voitu kuitenkaan luotet-

tavasti päätellä, milloin kello on valmistettu. Koska Duchesne on tehnyt vain 

koneiston, valmistajaa ei tutkittu kuin ajoituksen kannalta. 

 

Kellokoneistoon on raaputettu erilaisia numeroita, mutta niiden  merkitys ei ole 

selvä. Kellotaulun taakse on raaputettu ”Leger Avril 1921”. Merkintä voisi olla 

mahdollisesti kellosepän korjausmerkintä huhtikuulta 1921. Valmistajan nimen 

yläpuolelle koneistoon on raaputettu merkintä ”Marquise de Broc”, jonka alla 

on numeroita. Marquise on ranskaa ja tarkoittaa markiisitarta. Merkinnän pe-

rusteella voisi epäillä, että kello on kuulunut jossain vaiheessa ranskalaiselle 

markiisittarelle. (Lahden kaupunginmuseo 2018a.) 

 

5.3 Omistushistoria 

Seinäkello kuuluu Lahden historiallisen museon Klaus Holman muistokokoel-

maan. Klaus Holman isä Harri Holma toimi Suomen suurlähettiläänä ensin 

Berliinissä, sitten Pariisissa ja lopuksi Roomassa. Aluksi Holmat ostivat antiik-

kia kotinsa sisustukseen ja käyttöesineiksi, mutta Pariisin vuosina 1927–1943 
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äiti Alli Holma ja poika Klaus Holma alkoivat tietoisesti keräämään antiikkiko-

koelmaa. (Immonen & Räsänen 2017, 11, 14; Relas 2017, 153.) 

 

On epäselvää, milloin kello on ostettu, koska Holmat eivät luetteloineet koko-

elmiaan tai merkinneet ostoksiaan. Suuri osa kokoelmasta on ollut hankittuna 

toisen maailmansodan alussa vuonna 1940, joten Holmat ovat ostaneet kellon 

ehkä vuosien 1927–1940 välillä Pariisista. Sodan aikana lähetystöt suljettiin, 

henkilökunta evakuoitiin ja kokoelma vietiin turvaan varastoon. Vuonna 1943 

Harri Holma sai komennuksen Roomaan, jonka jälkeen kokoelma siirtyi Itali-

aan. (Immonen & Räsänen 2017, 15; Relas 2017, 153.) 

 

Vuonna 1944 perheen ainut poika Klaus kuoli, jonka mukaan kokoelma myö-

hemmin nimettiin. Vuonna 1953 Holmat lahjoittivat ensimmäiset kokoelmansa 

esineet Lahden kaupungille, josta vastalahjaksi he saivat asunnon Lahdesta. 

Harri Holma kuitenkin kuoli vuonna 1954 ennen Lahteen muuttoa. Vuosina 

1959 ja1963 Alli Holma lahjoitti lisää irtaimistoa, mutta museon esinekortin 

(Lahden kaupunginmuseo 2018a) mukaan kello on lahjoitettu kaupungille en-

simmäisessä erässä eli vuonna 1953. (Immonen & Räsänen 2017, 13, 15.) 

Sitä, kenelle kello on kuulunut ennen Holmia ei yritetty selvittää tämän tutki-

muksen puitteissa. 

 

6 MATERIAALITUTKIMUS 

Konsolikellon materiaaleja tutkittiin silmämääräisesti, XRF-analysaattorilla eli 

röntgenfluoresenssianalysaattorilla (Thermo Fisher Scientific, Niton XL3), ult-

raviolettivalolla, maseroinnilla ja FTIR-spektrometrillä (Fourier transform infra-

red spectrometry). XRF-analyysin tulokset kokonaisuudessaan ovat liitteessä 

7. 

 

Materiaalitutkimus tehtiin, jotta saataisiin lisätietoa konsolikellossa olevista 

materiaaleista ja jotta niitä voitaisiin vertailla muihin saman aikakauden Boulle-

huonekaluihin ja esineisiin. Lisäksi materiaaleista haluttiin saada tarkempaa 

tietoa konservointisuunnitelman pohjaksi. Liimatyyppi haluttiin selvittää, jotta 

konservoinnissa voitaisiin käyttää erilaista ja tulevaisuudessa alkuperäisistä 

materiaaleista erottuvaa eläinliimaa. 
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Konsolikellon intarsiaa tutkiessa silmämääräisesti, voi havaita, että intarsia on 

todennäköisesti sahattu tarsia a incastro -tekniikalla eli samassa pinossa, 

koska sahausjäljet eri materiaaleissa vastaavat toisiaan. Intarsian kaiverrukset 

on tehty todennäköisesti vasta sen jälkeen, kun intarsia on koottu yhteen, eikä 

ennen sitä, koska kaiverrukset menevät paikoitellen yli materiaalien rajojen. 

 

  
Kuva 24 ja 25. Viilun näytteenottokohta ennen ja jälkeen näytteenoton (Kampe 2018) 
 

Kellossa käytetyn viilun puulajia tutkittiin maseroimalla, koska haluttiin tietää, 

onko viilu eebenpuuta vai eebenpuun näköiseksi värjättyä puuta. Maserointi 

tarkoittaa puusolujen irrottamista toisistaan lämpökäsittelyn ja maserointiliuok-

sen avulla, jossa on 1 osa jääetikkaa ja 1 osa vetyperoksidia (Fagerstedt ym. 

2005, 40). Viilunäyte otettiin patsaan jalustan oikeasta sivusta mahdollisim-

man huomaamattomasta kohdasta (kuva 24 ja 25).  

 

Eebenpuun imitointiin on voitu käyttää värjättyä päärynäpuuta (Winthrop 1967, 

39–42). Tästä syystä tutkittavaa viilunäytettä haluttiin verrata eebenpuuhun ja 

päärynäpuuhun. Päärynäpuuta ei kuitenkaan ollut saatavilla, joten viilun ma-

seroituja soluja verrattiin eebenpuunäytteeseen sekä omenapuunäytteeseen, 

joka on läheistä sukua päärynäpuulle. Vertailussa havaittiin, että viilunäyt-

teessä oli samanlaisia soluja kuin eebenpuunäytteessä (kuvat 26 ja 27, sivu 

40). Putkilosoluissa oli samanlaiset huokoset. Lisäksi puusyyt ja tylppysolut 

olivat samankaltaisia. Vertailun perusteella voidaan olettaa, että konsolikel-

lossa käytetty viilu on todennäköisesti eebenpuuta. (Fagerstedt ym. 2005, 22–

24.) 
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Kuva 26 ja 27. Soluja kellon viilusta ja soluja eebenpuuksi tunnetusta näytteestä (Kampe 
2018) 
 

Liimaa tutkittiin FTIR-spektrometrillä, jotta saataisiin tietää, mitä eläinliimaa in-

tarsian liimaamiseen on käytetty. Liimanäyte pyrittiin ottamaan kohdasta, joka 

näytti siltä, ettei sitä ole restauroitu aiemmin ja niin, ettei liimassa ollut pig-

menttiä, joka voisi häiritä analyysiä. Näyte otettiin irronneen messingin koh-

dalta konsolin etuosasta alhaalta. 

 

FTIR-spektrometrillä ei saatu kuitenkaan luotettavaa tulosta, sillä suurin vas-

taavuus oli vain noin 30 %. Jotta saataisiin luotettava tulos, näytteen pitäisi 

olla mahdollisimman puhdas. Liimanäyte oli likainen, koska sen päällä oleva 

messinki on irronnut todennäköisesti useita vuosia sitten. Lisäksi liima on voitu 

sekoittaa alun perin useammasta eri eläinliimasta ja siihen on voitu sekoittaa 

erilaisia lisäaineita. Nämä kaikki epäpuhtaudet vaikeuttavat analysointia ja sel-

keää tulosta on mahdoton saada käytettävissä olevalla laitteistolla.  

 

Pintakäsittelyä tutkittiin uv-valolla. Muuten pinta ei fluoresoinut, mutta siellä 

täällä näkyi oranssia ja sinertävän valkoista (kuvat 28 ja 29, sivu 41). Valkoi-

nen on todennäköisesti eläinliimaa, koska proteiinit fluoresoivat sinertävän val-

koisena (Rivers & Umney 2013, 187–188, 610). Eläinliimaa on liitoksissa sekä 

kohdissa, joita on restauroitu aiemmin. Valkoinen väri voisi viitata myös syn-

teettiseen liimaan, mutta silmämääräisesti tarkastellen esimerkiksi pvac-liimaa 

(polyvinyyliasetaatti) ei ole todennäköisesti käytetty. 
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Kuva 28. Patsaan jalusta (Kampe 2018) 
 

 
Kuva 29. Patsaan jalusta uv-valossa (Konster 2018) 
 

Sellakka fluoresoi oranssina (Rivers & Umney 2013, 610) ja sitä on todennä-

köisesti käytetty aikaisemman restauroinnin yhteydessä. On epäselvää, onko 

sellakkaa kitissä, joka täyttää intarsian sahausraon vai onko sillä liimattu mes-

sinkiosia paikalleen. Aiemmin restauroinnissa on käytetty tekniikkaa, jossa 

sellakkahiutale on asetettu nousseen intarsian alle ja lämmitetty, jolloin sel-

lakka on sulanut ja liimannut metallin alustaan. Jos sellakkaa on messingin 

alla, se voi aiheuttaa ongelmia konservoinnissa, koska uusi liima ei tule toden-

näköisesti kestämään, ellei sellakkaa poisteta. (Rivers & Umney 2013, 475.) 
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Kuva 30. Konsolin intarsia uv-valossa (Kampe 2018) 
 

Konsolissa on paikoitellen vanhoja kittipaikkoja, jotka fluoresoivat oranssina 

uv-valossa tarkasteltuna (kuva 30). Konsolissa on siis todennäköisesti käytetty 

sellakkakittiä kohdissa, joista kilpikonnankuori on irronnut. Sellakkaa näkyi li-

säksi emalilaattojen reunoilla eli ne on joskus suojattu sellakalla. Lisäksi oi-

kean etujalan taustapuoli on ilmeisesti sellakalla suojattu, mutta muita jalkoja 

ei.  

 

Kilpikonnankuoren tutkimiseen haluttiin käyttää ainoastaan esineeseen kajoa-

mattomia menetelmiä, koska se on harvinainen ja arvokas materiaali. Kilpi-

konnalajia ei haluttu selvittää, koska siihen ei ole olemassa ainetta rikkoma-

tonta menetelmää. Lisäksi samassa esineessä voi olla käytetty kahta eri lajia 

(Freyer 2013, 99–100). 
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Kuva 31. Kilpikonnankuori uv-valossa (Konster 2018) 
 

Kilpikonnankuorta tutkittiin uv-valolla. Kilpikonnankuoren pitäisi fluoresoida uv-

valossa kellanruskeana tai sinertävän valkoisena (Hainschwang & Leggio 

2006, 43; Williams ym. 2013, 179). Konsolikellon etuosan kilpikonnankuori 

fluoresoi kellertävän valkoisena ja siinä näkyi tummia kiemuraisia juovia (kuva 

31). Kuoren pinnassa voi näkyä paljaallakin silmällä tarkkaan katsottuna kie-

muraisia viivoja, ne ovat ikään kuin vuosirenkaita, jotka ovat muodostuneet 

kuoren kasvaessa ja paksuuntuessa (Williams ym. 2013, 177–179). Vaikka 

väri poikkesi lähteissä mainituista, juovat varmistavat todennäköisesti kilpikon-

nankuoren aidoksi. 

 

Kilpikonnankuoren ja puuviilun alla käytetystä paperista otettiin pieni näyte 

kellon ajoituksen vahvistamiseksi. Näyte otettiin konsolin etuosasta ylhäältä, 

sellaisesta kohdasta, josta kilpikonnankuori oli irronnut. Puuvillan käyttö pape-

rinvalmistuksessa yleistyi vasta 1700- ja 1800-luvun vaihteessa. 1700-luvun 

alussa paperin raaka-aineena käytettiin todennäköisesti hamppu- ja pellava-

lumppuja. (Collings & Milner 1990, 58–59.) Riippuen siitä, löytyykö näytteestä 

puuvillaa, voidaan päätellä, onko konsolikello 1700-luvun alkupuolelta vai ei 

(Chastang 2013, 82). Paperinäytettä liotettiin vedessä, jotta sideaine liukenisi 

ja kuituja voisi tarkastella paremmin. Näytettä tarkasteltiin mikroskoopilla, 

mutta kuituja ei tunnistettu varmasti, koska niissä oli vielä paperin sideainetta 

jäljellä. Puuvillalle ominaisia kierteitä ei kuitenkaan näkynyt näytteessä. 
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Pronssiheloja tutkittiin XRF-analysaattorilla kuudesta eri kohdasta: kellon oike-

asta ja vasemmasta etujalasta, etukoristeen naishahmon jalan yläosasta, ylä-

listasta ja patsaan jalustan oikeasta helasta sekä konsolin vasemmasta ylem-

mästä helasta. Pronssia tutkittiin myös patsaan oikeasta siivestä ja kellotau-

lusta. XRF-analyysilla haluttiin tutkia, onko helat kullattuja ja mitä metalli-

seosta ne ovat. Helojen kultaamatonta taustaa ei päästy tutkimaan helojen ko-

veran muodon vuoksi. Näin olisi saatu tarkempia tuloksia metallin koostumuk-

sesta. 

 

Aikaisemmissa Boulle-tyylisten esineiden tutkimuksissa pronssiksi kutsuttu 

metalli on paljastunut messingiksi. Ennen 1800-lukua valmistetuissa heloissa 

on valmistusmenetelmän takia yleensä vähemmän kuin 33 % sinkkiä ja niissä 

on enemmän epäpuhtauksia kuin nykyajan messingeissä (Wilson ym. 2008, 

21, 44). XRF-analyysin tulokset olivat yhtenäisiä aikaisempien tutkimusten 

kanssa. Eniten helojen metalliseoksessa oli siis messingin kahta pääai-

nesosaa, kuparia (Cu) ja sinkkiä (Zn). Lisäksi löytyi fosforia (P), piitä (Si), tinaa 

(Sn), lyijyä (Pb) ja rautaa (Fe). Muitakin metalleja löytyi hyvin vähäisissä mää-

rin, kuten nikkeliä (Ni) ja antimonia (Sb). Kaikista heloista löytyi myös odote-

tusti kultaa (Au). 

 

Kaikkien helojen alkuaineet olivat suhteellisen yhdenmukaisia. Kellon vasem-

massa jalassa oli suhteellisesti hieman vähemmän sinkkiä kuin muissa, kun 

sitä verrattiin kuparin määrään. Jalka on myös kaikista huonoimmassa kun-

nossa.  

 

Intarsiaa tutkittiin neljästä kohdasta: kellon etupuolelta, patsaan jalustan etu-

puolelta ja konsolin etuosasta kahdesta kohtaa. Keskimäärin messingissä oli 

noin 60 % kuparia (Cu) ja 30 % sinkkiä (Zn). Lisäksi löytyi piitä (Si), lyijyä (Pb), 

rikkiä (S) ja rautaa (Fe) sekä vähäisissä määrin muita metalleja. Nämäkin tu-

lokset olivat yhteneväisiä aikaisempien Boulle-huonekalujen materiaalitutki-

musten kanssa, joissa intarsian messingissä on yleensä noin 30 % sinkkiä 

(Riederer & Piening 2013, 45–46; Wilson ym. 2008, 44). 

 

Boulle-esineissä on ajalle epätyypillisen korkea sinkkipitoisuus, koska Euroo-

passa ei pystytty tekemään kuin maksimissaan 28 % sinkkiä sisältävää mes-

sinkiä. Jo yli 20 % sinkkiä sisältävät messingit olivat harvinaisia. Onkin epäilty, 
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että Boulle-intarsiaan on käytetty Aasiasta tuotua messinkiä, koska se on ollut 

kiiltävämpää ja näin tehnyt esineestä loisteliaamman näköisen. (Riederer & 

Piening 2013, 46–47.) 

 

Kellotaulun emalisista tuntinumeroista tutkittiin sinistä pigmenttiä XRF-analy-

saattorilla (kuva 32). Mittausten tulokset sisältävät sekä emalin että sen alla 

olevan metalliseoksen havaittavat alkuaineet, mikä hankaloittaa pigmentin 

määrittämistä. Vertailun vuoksi XRF-mittaus otettiin myös valkoisesta ema-

lista, jotta voitaisiin päätellä, mitkä alkuaineet liittyvät pigmenttiin ja mitkä ei-

vät. Tuloksissa oli huomattavasti eniten piitä (Si) ja tinaa (Sn). Seuraavaksi 

eniten oli arseenia (As) ja lyijyä (Pb). Merkittävästi oli myös kaliumia (K), ko-

bolttia (Co), rikkiä (S), magnesiumia (Mg) ja rautaa (Fe). Vismuttia (Bi), alumii-

nia (Al), nikkeliä (Ni) ja kalsiumia (Ca) löytyi vähän.  

 

 
Kuva 32. Kellotaulun tuntinumerot (Kampe 2018) 
 

Mittausten tuloksia vertailemalla sinisessä kohdassa oli enemmän piitä, arsee-

nia, kaliumia, kobolttia, rautaa, magnesiumia ja vähän enemmän nikkeliä, kal-

siumia ja alumiinia. Tuloksia saattaa häiritä kellotaulun takana oleva kelloko-

neisto, sillä verrattavien mittauskohtien sijainti ei ollut täysin sama, jolloin eri 

osa koneiston metalleista saattaa näkyä tuloksissa.  

 

Kellon valmistusajankohdan perusteella pigmentti voisi olla smalttia 

(K2O,SiO2,CoO), lapis lazulia (Na8-10Al6Si6O24S2-4) tai preussinsinistä 

(Fe4(Fe[CN]6)3) (Stuart 2007, 25). Lapis lazuli sisältää piitä, rikkiä ja alumiinia. 

Piitä ja alumiinia löytyi, mutta alumiinia oli liian vähän. Preussinsininen sisältää 
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rautaa, mutta ei muita alkuaineita, joita tuloksissa esiintyy. Löydettyjen alkuai-

neiden perusteella voidaan päätellä, että sininen pigmentti on mahdollisesti 

smalttia, sillä se sisältää kobolttia sekä piitä ja kaliumia, joita oli sinisessä koh-

dassa merkittävä määrä. 

 

Smaltti on käytännössä jauhettua lasia ja sitä on käytetty nimenomaan lasin 

värjäämiseen. Se on valmistettu lasista ja kobolttioksidista, johon on lisätty ka-

liumkarbonaattia. Kobolttioksidi valmistetaan kuumentamalla kobolttimineraa-

lia, joka voi sisältää arseenia. Myös arseenia löytyi huomattava määrä XRF-

analyysissä. Smaltin partikkelit ovat karkeita ja lasimaisia, siksi pigmentillä on 

huonohko peittokyky. Peittokyky ja sävy riippuvat partikkelien hienojakoisuu-

desta. Kuvassa 32 (sivu 45) näkyy, kuinka läpikuultavaa tuntinumeroiden sini-

nen väri paikoitellen on. (Kaila 2014, 277–278; Rivers & Umney 2013, 227.)  

 

7 KUNTOKARTOITUS 

Konservoitavasta konsolikellosta tehtiin vauriokartoituspiirustukset, jotka ovat 

liitteissä 5–6. Kellon sisäpuolelta ei piirretty vauriokartoituspiirustuksia, koska 

niiden intarsiat ovat suhteellisen hyvässä kunnossa ja rajallisesta aikataulusta 

johtuen ne dokumentoitiin vain valokuvin työn yhteyteen. Vauriokartoituspiirus-

tuksiin ei ole merkitty likaa, sillä konservoitava konsolikello on pölyinen ja likai-

nen kauttaaltaan. Kartoitukseen ei ole myöskään merkitty naarmuja, joita kel-

lossa on vain muutamia, mutta konsolissa niitä on hieman enemmän. Kiillotus-

tahnan jäämiä ei myöskään ole merkitty piirustuksiin. Sitä on eniten pronssihe-

lojen syvennyksissä ja paikoitellen intarsian pinnassa. 

 

Boulle-tyyliset huonekalut ja esineet ovat tunnetusti herkkiä ja alttiita vaurioitu-

miselle. Niissä yhdistyvät hygroskooppiset materiaalit, kuten puu ja kilpikon-

nankuori sekä ei-hygroskooppiset materiaalit, kuten messinki. Erilaiset materi-

aalit reagoivat suhteellisen kosteuden vaihteluihin eri tavoin, mikä aiheuttaa 

ongelmia. (Freyer 1992, 25.) 

 

Puurunko elää kosteuden vaihteluiden mukaan, jolloin se kasvaa ja kutistuu. 

Se johtaa jännityksiin rungon sekä liimakerroksen ja intarsian välille, koska ne 

reagoivat kosteuden vaihteluihin eri tavalla kuin puu. Kilpikonnankuori elää sa-

mankaltaisesti kuin puu eli se turpoaa kosteuden vaikutuksesta. Liika kuivuus 
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haurastuttaa kilpikonnankuorta. Metalli taas ei elä kosteuden vaan lämpötilan 

vaihteluiden mukaan. Kosteus kuitenkin nopeuttaa metallin hapettumista. 

(Freyer 1992, 25; Umney 1993, 61.) 

 

Vähitellen, ajan kuluessa, liima ei enää kestä materiaalien elämisestä johtu-

vaa rasitusta ja intarsia irtoaa. Messinki voi irrota myös sen vuoksi, että sokko-

puu kutistuu niin paljon, ettei messinki enää mahdu paikalleen ja nousee ylös. 

Ongelmaa pahentavat sokkopuun huono laatu ja rakenne, kuten eri syysuun-

taan olevat puuosat, jotka on liimattu toisiinsa ilman tappeja. (Freyer 1992, 25; 

Umney 1993, 61.) 

 

Kellossa ja konsolissa on irrallaan olevia rakenteellisia osia. Konsolin alako-

riste ja kellon patsaan jalusta ovat olleet kiinni liimattuja, mutta ne ovat irron-

neet mahdollisesti eläinliiman haurastuttua. Konsolin takaa vasemmalta puo-

lelta on irti puukappale. Lisäksi kellon takaosasta, oven alapuolelta on irti puu-

kappale, joka peittää sisäpuolen tuplapohjan. Ainakin kaksi kellon laseista on 

vaihdettu. Etulasi ja vasemman sivun lasi ovat selvästi uudempaa lasia kuin 

oikean sivun lasi. Se on vihertävää sekä siinä näkyy ilmakuplia ja epätasai-

suuksia. Huippukoristeena oleva patsas heiluu ja siltä puuttuu kummastakin 

kädestä jokin osa, josta on mainittu jo kellon kuvailussa luvussa 5. 

 

 
Kuva 33. Rungon syysuuntien vaikutus intarsiaan, eri puuosien rajat korostettu katkoviivalla 
(Kampe 2018) 
 

Konservoitavassa konsolikellossa tamminen runko on suhteellisen hyvässä 

kunnossa ja puumateriaali on laadukasta. Rungossa on havaittavissa joitain 

halkeamia. Kellon sivulla on havaittavissa rungon elämisen vaikutus intarsiaan 
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(kuva 33, sivu 47). Rungon puumateriaalin syysuunnat ovat eri suuntaisesti, 

jolloin ne elävät keskenään eri tavoin. Tällöin puuviiluintarsiaan syntyy hal-

keamia ja messinkiosat irtoavat alustastaan. Intarsia irtoaa herkemmin myös 

kaarevilta alueilta, koska materiaalit pyrkivät suoristumaan, jos niihin on jäänyt 

jännityksiä. 

 

Freyerin (1992, 25) mukaan Boulle-intarsiassa keskimäärin puolet tai kolme 

neljäsosaa messingistä on irronnut alustastaan ja kilpikonnankuoresta noin 

yksi neljäsosa. Kun intarsia irtoaa, pöly ja lika pääsevät sen alle ja sitovat it-

seensä kosteutta. Kosteus ja lika nopeuttavat kemiallisia reaktioita puun sekä 

metallin ja liiman välillä, kun puussa olevat hapot hapettavat metallia ja liimaa 

(Barclay ym. 2018; Umney 1993, 61). 

 

Konservoitavan konsolikellon kello-osa on erikoisen hyvin säilynyt, sillä sen 

messinki-intarsiasta huomattavasti alle puolet on irrallaan. Konsoli on merkit-

tävästi huonommassa kunnossa, siinä messinki-intarsiasta suurin osa on irral-

laan (kuva 34). Konsoli on saanut jossain vaiheessa mahdollisesti kosteutta, 

koska sen yläosassa näkyy hyönteisten lentoaukkoja ja halkeamia sekä puu 

on haurastunut ja hajonnut paikoitellen. Konsolin huono kunto johtuu osittain 

siitä, että siinä on suuria messinkipintoja, jotka irtoavat suuremman lämpölaa-

jenemisen takia herkemmin kuin pienet osat.  

 

 
Kuva 34. Konsolin messinki-intarsia (Kampe 2018) 
 

Intarsiasta puuttuu osia, jotka ovat irronneet alustastaan kokonaan. Suurim-

mat irronneet osat ovat konsolin irtonaisen alakoristeen contre-partie -intarsi-

assa, josta messingistä puuttuu yli puolet. Samassa osassa messinki-intarsiaa 
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on mahdollisesti sahattu poikki aiemman restauroinnin yhteydessä. Kello-osan 

intarsiasta puuttuu yllättävän vähän osia. Tallessa olevia irrallisia osia on 

kolme. Kaksi niistä on kellon sisäpuolelta pohjasta ja yksi konsolin etuosasta. 

 

  
Kuva 35. Kellon sisäpuolen pohja (Kampe 2018) 
 

Sisäpuolen intarsia on suhteellisen hyvässä kunnossa, koska se on ollut suo-

jassa mekaanisilta vaurioilta ja lialta. Pohjan intarsiasta on irronnut joitain osia 

alustasta ja vasemmasta etuosasta puuttuu kokonaan messinkiosia (kuva 35). 

Sisäpuolen sivuilla, takana on todennäköisesti ollut suuret messinkilevyt, jotka 

ovat irronneet kummaltakin puolelta.  

 

 
Kuva 36. Kellon takaoven sisäpuoli (Kampe 2018) 
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Kuvassa 36, sivulla 49 on takaoven sisäpuolen intarsia. Puuviilu on halkeillut 

alustan puurakenteen elämisen vuoksi ja messinki on paikoitellen irti alus-

tasta. Intarsian pinnassa on huomattavasti valkoisia kiillotustahnan jäämiä. 

 

Kilpikonnankuori-intarsia on halkeillut ja irronnut paikoitellen. Kilpikonnankuori 

halkeilee, koska keratiinin proteiinit hajoavat ajan myötä ja vesi poistuu raken-

teesta (Rivers & Umney 2013, 316). Lisäksi suhteellisen kosteuden vaihtelu 

aiheuttaa kilpikonnankuoreen halkeamia (Rivers & Umney 2013, 315–316). 

Kilpikonnankuoriviilujen rajakohtia ja halkeamia voi olla vaikea erottaa toisis-

taan. Vauriokartoituspiirustuksissa halkeamat on merkitty punaisella ja oletetut 

rajat mustalla viivalla. Kilpikonnankuori on osittain irronnut sen alla olevasta 

paperista. Tällöin kuoren läpinäkyvyys katoaa, mikä ilmenee vaaleampina alu-

eina (kuva 37).  

 

 
Kuva 37. Kilpikonnankuoren vaurioita (Kampe 2018) 
 

Koska intarsiat ovat herkkiä irtoamaan alustasta, ne ovat myös alttiita väänty-

mään, jos jokin osuu ja tarttuu niihin. Usein siivoaminen ja pölyjen pyyhkimi-

nen on vaurioittanut messinkiosia. Konsolikellossa on joitain vääntyneitä mes-

sinkiosia, jotka ovat selvästi tarttuneet johonkin. Esineitä käsiteltäessä onkin 

parempi käyttää kumihanskoja kuin puuvillahanskoja, jotka voivat tarttua hel-

posti irronneisiin osiin ja repiä niitä irti.  
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Materiaalien ominaisuuksien lisäksi aiemmat restauroinnit ovat yleensä vau-

rioittaneet Boulle-tyylisiä esineitä. Varsinkin naulat ovat aiheuttaneet pahoja 

vaurioita messinkiin. Alunperinkin messingin pysymistä on voitu varmistaa 

nauloilla. Silloin messinkiin porattiin naulan varren paksuinen reikä ja kanta ta-

soitettiin näkymättömäksi ja kaiverrukset tehtiin naulojenkin yli. Restauroinnin 

yhteydessä naulat on voitu lyödä messinkiin ilman esiporattua reikää, jolloin 

syntyy lommoja ja epämuodostumia. Uudemmat naulat eivät ole pyöreitä, 

niissä voi olla iso kanta ja ne voivat olla kartiomaisia, mikä pahentaa vaurioita, 

kun naula vetää messingin alas mukanaan. Naulojen vuoksi puun elämisestä 

johtuva liike on suoraan kytketty messinkiin ja se voi työntyä ylös helpommin. 

(Freyer 1992, 26; Rivers & Umney 2013, 476.) 

 

 
Kuva 38. Intarsian aiempia korjauksia ja vaurioita (Kampe 2018) 
 

Kuvassa 38 näkyy aiemman korjauksen yhteydessä laitettuja nauloja, jotka 

ovat aiheuttaneet messinkiin epämuodostumia. Toisaalta naulat ovat myös 

säästäneet useita messinkiosia, jotka olisivat voineet pudota ilman niitä. Korja-

tuilla alueilla viilu on paikoitellen hajonnut sekä messinkiosat ovat vääntyneet 

ja taipuneet todennäköisesti puristuksen yhteydessä.  

 

Konsolikelloa on kiillotettu ja puhdistettu aikaisempien korjausten yhteydessä. 

Kiillottaminen, tai jopa hiominen, on ollut Boulle-huonekalujen restauroinnissa 

erittäin yleistä, koska on haluttu, että esineestä tulee lähes yhtä kiiltävä kuin 
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uutena. Tämä on haitallista esineelle, koska materiaalit ovat hauraita ja herk-

kiä. Joskus käsittely on voinut olla niin rankkaa, että intarsian kaiverrukset 

puuttuvat kokonaan (Freyer 1992, 24). Konservoitavan kellon kaiverrukset 

ovat tallella, mutta ne ovat ulkopuolella hieman kuluneemmat kuin kellon sisä-

puolella. 

 

Konsolikellon messinkiosat ovat hapettuneita. Messingin hapettumiseen vai-

kuttavat ilmassa olevat epäpuhtaudet. Ne voivat olla peräisin monista eri läh-

teistä esimerkiksi ihmisistä, kuten museovieraista. Proteiinipitoisista materiaa-

leista voi syntyä rikkipitoisia epäpuhtauksia, jotka voivat edistää messingin ha-

pettumista. (Barclay ym. 2018.) Tämän vuoksi proteiinipitoiset eläinliima ja kil-

pikonnankuori voivat mahdollisesti vaikuttaa messingin hapettumiseen negatii-

visesti. Yleisiä vaurioita ovat myös sormenjäljet, jotka johtuvat rasvassa ole-

vista hapoista, jotka hapettavat pinnan, johon kosketaan (Ankersmit ym. 

2017). 

 

Kiillotetut ja puhdistetut pinnat ovat alttiimpia tummumaan kuin pinnat, jotka 

ovat jo valmiiksi tummuneet. Patina siis suojaa messinkiä hidastaen hapettu-

mista. Tällöin korroosio, tai patina, on vakaata, eikä se ole haitallista esineelle. 

Messingin patinan tunnistaa siitä, että se on tasaista ja hyvin kiinni pinnassa. 

Sen väri vaihtelee paljon punaisesta ja ruskeasta mustaan. (Barclay ym. 

2018.) Kellon messinki-intarsiat ovat kauttaaltaan patinoituneita. Patina on 

osittain vakaata, suojaavaa hapettumaa (kuva 39).  

 

 
Kuva 39. Patinoitunutta messinkiä (Kampe 2018) 
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Messingin hapettumat voivat kuitenkin olla myös aktiivisia. Aktiivisen korroo-

sion tunnistaa paikallisista täplistä tai vihreistä hapettumista. Mustat pienet 

täplät ovat tunnusomaisia merkkejä siitä, että pinnassa on klorideja (Mathieu-

Daudé ym. 2011, 4). Yleensä vihreät korroosion tuotteet johtuvat kiillotusai-

neen jäämistä, jotka reagoivat kuparin kanssa. Konsolikellon pronssihelojen 

syvennyksissä on nähtävissä vihertävän valkoista likaa, joka on todennäköi-

sesti kiillotustahnasta peräisin. (Ankersmit ym. 2017; Barclay ym. 2018.) 

 

  
Kuva 40. Halkeamia oikeassa etujalassa (Kampe 2018) 
 

Pronssiheloissa on paikoitellen halkeamia ja kultaus on osittain kulunut pois, 

mahdollisesti kiillotuksen seurauksena. Esiin tullut messinki on hapettunut 

tummaksi. Joissain kohdissa näkyy jonkinlaista massaa aiemmasta korjauk-

sesta. Helojen useita ruuveja on vaihdettu tai korvattu nauloilla. Joistain koh-

dista kiinnitysruuvi puuttuu kokonaan. Osa jaloista heiluu, koska ne ovat huo-

nosti kiinni. Oikea etujalka heiluu eniten ja siinä on lisäksi halkeamia, joten sitä 

kannattaa varoa ja sen varaan ei kannata laskea koko kellon painoa (kuva 

40). 
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Kuva 41. Halkeamia emalissa (Kampe 2018) 
 

Kellotaulun emalisissa tuntinumeroissa on halkeamia. Lisäksi numerossa seit-

semän on aiempi korjaus, jossa irronnut palanen on liimattu takaisin paikal-

leen (kuva 41). 

 

Vaikka konsolikellossa on useita erilaisia vaurioita, se on silti suhteellisen hy-

vässä kunnossa. Boulle-esineitä on yleensä restauroitu useaan kertaan ja 

usein restauroinnit ovat vaurioittaneet niitä. Esimerkiksi 1970-luvulla tehtiin ny-

kyaikana vääränä pidettyjä korjauksia, kuten käytettiin paljon pvac-liimaa sekä 

hiottiin ja kiillotettiin pintaa tarpeettoman paljon. (Schwarz & Franke 2013, 74–

75.) Konservoitava konsolikello on säästynyt tällaisilta väärin tehdyiltä restau-

roinneilta, joissa on käytetty moderneja materiaaleja. 

 

8 KONSERVOINTISUUNNITELMA 

Konservoinnin tavoitteena on edistää konsolikellon säilymistä tulevaisuu-

dessa. Konservoinnilla pyritään ensisijaisesti vakauttamaan ja säilyttämään 

esineen nykytila. Historiallisia kerrostumia, kuten aikaisempia restaurointeja, 

ei myöskään poisteta, sillä ne poistamalla poistettaisiin myös osa esineen his-

toriaa. Konservointia haittaavat restauroinnit, esimerkiksi naulat, poistetaan. 

Kello pidetään mahdollisimman koskemattomana ja sille tehdään vain säilymi-

sen kannalta tarpeelliset konservointitoimenpiteet. 

 

Materiaalien valinnassa tärkeää on niiden poistettavuus, koska Boulle-intarsia 

todennäköisesti hajoaa jossain vaiheessa tulevaisuudessa, eikä sitä välttä-

mättä voida estää edes hyvillä, tasapainoisilla olosuhteilla. Tästä syystä on 
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erittäin tärkeää, että konservoinnissa otetaan huomioon tulevaisuuden toimen-

piteiden helpottaminen.  

 

Konservointi sisältää konsolikellon puhdistuksen ja rakenteellisten osien kiin-

nittämisen paikalleen sekä intarsian liimauksen. Intarsian konservointi rajataan 

vain pahiten vaurioituneisiin intarsian osiin, jotka ovat vaarassa vääntyä tai 

katketa, esimerkiksi jos jokin osuu niihin vahingossa. Alustasta irti olevat mes-

sinkiosat, jotka eivät ole vaarassa vääntyä tai irrota, jätetään liimaamatta. 

 

Konservointi aloitetaan puhdistuksella. Ensin konsolikello imuroidaan varo-

vasti käyttäen apuna pehmeää sivellintä. Imurin suulle laitetaan suojakangas, 

jottei sinne mene mahdollisesti irtoavia osia. Imuroidessa katsotaan erittäin 

tarkasti, ettei suojakangas osu kelloon. Imuroinnin jälkeen kello puhdistetaan 

pumpulilla, jota on hieman kostutettu ionivaihdetulla vedellä. Puhdistus teh-

dään mahdollisimman hellävaraisesti, jottei pinta vaurioidu, koska messingin 

patina on kovempaa kuin itse messinkipinta (Rivers & Umney, 2013, 693). 

 

Tarkoitus on puhdistaa konsolikello irtoliasta, mutta ei saada pintaa kiiltäväksi. 

Muutenkaan kelloa ei ole tarpeen puhdistaa enempää, koska ainakin sen 

pronssihelat on puhdistettu konservointiraportin mukaan vuonna 2004 (Lah-

den kaupunginmuseo 2004). Raportista ei käy kuitenkaan ilmi, mitä kaikkea 

on puhdistettu. Ainakin takaoven sisäpuolinen intarsia vaikuttaa siltä, ettei sitä 

ole puhdistettu samalla kertaa. 

 

Puhdistuksen jälkeen intarsian irtoavia osia liimataan paikalleen. Osat liima-

taan eläinliimalla, johon lisätään todennäköisesti lisäaineita ominaisuuksien 

parantamiseksi, esimerkiksi elastisuuden tai liimausvoiman muokkaamiseksi. 

Vanhaa liimaa yritetään elvyttää, mutta uutta liimaa joudutaan lisäämään to-

dennäköisesti joka tapauksessa. Messinkiosia yritetään muotoilla varovasti 

paikallaan alkuperäiseen muotoonsa, jos mahdollista, jottei osiin jäisi jännityk-

siä ja liima pitäisi paremmin. Kiinni olevia osia ei irroteta. 

 

Liimauksessa varotaan käyttämästä liikaa kosteutta ja liimaa sekä ylimääräi-

set liimat pyyhitään pois heti. Liika kosteus turvottaa kilpikonnankuorta ja vii-

lua, mikä voi johtaa materiaalien irtoamiseen alustasta (Baumer ym. 2013, 
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42). Vanha liima voi myös pehmetä liikaa, jolloin se kulkeutuu intarsian pin-

taan ja puristettaessa intarsia jää kuopalle, koska sen alla oleva liima on lähte-

nyt pois (von Schoeler 2013, 24). Eläinliiman puhdistaminen intarsian pinnalta 

on tärkeää, sillä se tuhoaa messingin patinan joutuessaan sen päälle (Kopp 

2013, 35). Liika kosteus vaikuttaa myös puurunkoon, jolloin sen eläminen voi 

irrottaa intarsian alustasta uudelleen (von Schoeler 2013, 26). 

 

Puristusta varten intarsian päälle laitetaan polyesterikalvo, pehmike ja akryyli-

levy tai puusta valmistettu muottilevy. Akryylilevy olisi hyvä läpinäkyvyyden 

vuoksi, koska puristusta voisi seurata koko ajan (von Schoeler 2013, 26), 

mutta se voi olla vaikea toteuttaa käytännössä kaarevilla pinnoilla. Intarsioita 

on liimattu paikalleen tyhjiöpussissa, mutta silloin esine on tuettava sisäpuo-

lelta, ettei se hajoa paineen takia. Lisäksi paikallinen korjaus on haastavaa 

tyhjiöpussi-menetelmällä. (Chastang 2013, 85; Rivers & Umney, 2013, 474). 

 

Konsolin alakoriste ja patsaan jalusta liimataan paikalleen. Kellon takaoven 

alapuolella oleva puukappale, joka peittää tuplapohjan, liimataan paikalleen. 

Puukappale saattaa olla tarkoituksella irrotettu, jolloin tuplapohjan koloa olisi 

voitu käyttää salalokerona. Kappale liimataan kuitenkin takaisin paikalleen 

eläinliimalla, sillä siinä näkyy vanhoja liimajälkiä ja kappaleen ollessa irrallaan 

kellosta, on olemassa riski, että se katoaa. Konsolin takaosan irtonaista puu-

kappaletta ei liimata, koska se on elänyt niin voimakkaasti, ettei se asetu pai-

kalleen ilman muokkausta. Kappale pysyy paikallaan eikä ole vaarassa irrota. 

 

Boulle-esineisiin on käytetty monia erilaisia pintakäsittelyaineita. Pintakäsittely 

estää epäpuhtauksien ja kosteuden pääsyn esineen pintaan (Rivers & Umney 

2013, 481). On olemassa kuparin stabilointiaineita sisältäviä pintakäsittelyai-

neita, esimerkiksi Incralac (akryylihartsi), jota käytetään esimerkiksi arkeologi-

sille löydöille. Stabilointiaine muuttaa kuitenkin messinkipinnan väriä, joten sitä 

ei ole suotavaa käyttää. Lisäksi modernit aineet voivat muuttua kemiallisesti 

ajan kuluessa ja ne ovat tulevaisuudessa vaikeasti poistettavissa. (Rivers & 

Umney 2013, 693.) 

 

Vahaa on joskus käytetty intarsian suojaamiseen, mutta riskinä on sen pääty-

minen vanhan liiman pintaan. Se vaikeuttaa tulevaisuudessa liiman elvyttä-

mistä, koska vahapinta tekee liiman vettähylkiväksi (von Schoeler 2013, 26). 
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Lisäksi tutkimuksessa, jossa tutkittiin pintakäsittelyaineita ja messingin hapet-

tumista, todettiin vahapinnan suojaavan messinkiä hyvin vähän (Heginbotham 

ym. 2014, 20). 

 

Intarsiaa on perinteisesti kiillotettu öljyllä ja hiilellä, mutta tutkimuksessa mes-

sinki, joka oli suojattu öljyllä, hapettui enemmän kuin paljas messinkipinta (He-

ginbotham ym. 2014, 20). Lisäksi öljy edistää homeen kasvua pinnassa (Ri-

vers & Umney 2013, 316). Messingin pintakäsittelyainetutkimuksessa todet-

tiin, että sellakka suojaa messinkiä suhteellisen hyvin hapettumiselta (Hegin-

botham ym. 2014, 21). 

 

Pintakäsittely täytyisi kuitenkin laittaa puhtaaseen pintaan, jotta sillä olisi vai-

kutusta esineen säilymiseen (Rivers & Umney, 2013, 481). Kellon perusteelli-

sempi puhdistus on ajankohtaista, jos se tulevaisuudessa päätyy uudelleen 

näyttelyyn. Tämän vuoksi pintakäsittelyksi ei laiteta mitään, koska se haittaisi 

tulevaisuudessa kellon puhdistusta. Tutkimuksissa ei ole myöskään saatu to-

disteita, että intarsian päälle olisi laitettu alun perinkään mitään (Schwarz & 

Franke 2013, 76). Lisäksi jo valmiiksi hapettunut metalli ei hapetu lisää kovin-

kaan nopeasti, vaikka sen jättäisi suojaamatta (von Miller ym. 2013, 125). 

 

9 KONSERVOINTI 

Ennen konservoinnin aloittamista konsolikello valokuvattiin (liitteet 1–2). Alku-

peräistä liimaa ei pystytty selvittämään, joten konservoidut alueet dokumentoi-

tiin mahdollisimman hyvin. Intarsian konservoiduista alueista tehtiin piirustuk-

set, jotka ovat liitteissä 8–9. Dokumentointi on siksikin tärkeää, että tulevai-

suudessa voidaan tutkia, miten toimenpide on kestänyt ja vaikuttanut esinee-

seen. Kellolle ja konsolille tehtiin puusta pehmustetut tuet konservoinnin 

ajaksi, jotta kellon jaloille ja konsolin yläosan rakenteille ei aiheutuisi rasitusta 

konservoinnin yhteydessä. Konservoinnissa käytetyt materiaalit ovat lueteltu 

liitteessä 12. 

 

Olosuhteiden tasaisuus on tärkeää konservoitaessa Boulle-esineitä. Olosuh-

teet konservointitiloissa kuitenkin vaihtelivat hieman. Suhteellinen kosteus oli 

40–50 % ja lämpötila 18–20 °C. Suurimman osan ajasta suhteellinen kosteus 
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oli noin 40 %. Olosuhteet konservointitiloissa olivat hieman kuivemmat suurim-

man osan ajasta kuin Lahden museon varastossa, johon konsolikello sijoite-

taan konservoinnin jälkeen. Siellä suhteellinen kosteus on ollut syksyllä noin 

42–48 % ja lämpötila 17 °C (Lahden kaupunginmuseo 2018b). 

 

9.1 Liiman valinta 

Intarsian liimaukseen käytetään eläinliimaa, sen poistettavuuden ja mahdolli-

sen elvyttämisen vuoksi. Eläinliimoja on kuitenkin useita erilaisia. Luetuissa 

restaurointi- ja konservointiraporteissa ei ollut selkeää yhtenäistä linjaa siitä, 

mitä eläinliimaa tulisi käyttää, vaan ne vaihtelivat paljon. Eniten käytettyjä oli-

vat nahka-, jänis- ja sampiliima sekä niiden sekoitukset. Toisinaan liimaan on 

lisätty lisäaineita. Luuliima ja kalaliima ovat hauraampia kuin muut eläinliimat, 

eivätkä ne ole todennäköisesti tarpeeksi kestäviä metallin ja puun yhteen lii-

maamiseen. Raporttien perusteella päätettiin käyttää joko nahka, jänis- tai 

sampiliimaa intarsian liimauksiin. (Mathieu-Daudé ym. 2011, 6; Schellmann 

2007, 61.) 

 

Eri eläinliimoilla on erilaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat niiden liimausvoi-

maan ja kestävyyteen. Lämpötila, jossa liima alkaa geeliytymään vaikuttaa 

työskentelyaikaan sekä liiman tunkeutumiskykyyn. Esimerkiksi sampiliima, 

jolla on matala geeliytymislämpötila, ehtii tunkeutua paremmin liimattavaan 

materiaaliin, koska työskentelyaika on pidempi. Nahkaliimalla ja jänisliimalla 

on korkeampi geeliytymislämpötila, jolloin työskentelyaika on lyhyt. Tunkeutu-

miseen vaikuttaa myös liiman viskositeetti. Viskositeettia voi vähentää laimen-

tamalla liimaa vedellä, mutta silloin on vaarana, että liimattava materiaali tur-

poaa. Ihanteellista olisi, jos liima geeliytyisi hitaasti ja se ehtisi muodostaa ta-

saisen kerroksen, joka kostuttaisi pinnat sopivasti. (Schellmann 2007, 60.) 

 

Valmiina myytävät, kylmänä nestemäisessä muodossa olevat eläinliimat sisäl-

tävät yleensä suoloja, kuten ureaa tai tioureaa, tai fenoleja, jotka hidastavat lii-

man geeliytymistä huoneenlämmössä (Schellmann 2007, 57). Urea voi kuiten-

kin heikentää liiman liimausvoimaa (Rivers & Umney 2013, 443). Liiman gee-

liytymistä voi myös hidastaa lämmön avulla, mutta tällöin riskinä on liiallinen ja 

paikallinen suhteellisen kosteuden lasku konservoitavassa pinnassa (Rivers & 

Umney, 2013, 474).  
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Liiman pintajännitys vaikuttaa sen kykyyn kostuttaa liimattava materiaali. Pin-

tajännitys vähenee liiman rasvaisuuden kasvaessa. Pintajännitystä voi vähen-

tää lisäämällä liimaan etanolia tai pinta-aktiivisia aineita. Etanolin lisääminen 

voi kuitenkin nostaa liiman geeliytymislämpötilaa ja siten lyhentää työskentely-

aikaa. Pintajännitys vaikuttaa myös liiman vaahtoamiseen, joka saattaa hei-

kentää liiman kestävyyttä. (Schellmann 2007, 60.) 

 

Elastisuus on yksi tärkeä ominaisuus, koska Boulle-intarsiassa liimaan syntyy 

jännityksiä, kun materiaalit elävät eri tavoin. Jänis- ja sampiliima ovat elasti-

sempia kuin nahkaliima. Elastisuutta voi lisätä sokerialkoholeilla, kuten 

glyserolilla ja sorbitolilla, tai polysakkarideilla, esimerkiksi dekstriinillä. Perintei-

sesti tähän tarkoitukseen on käytetty hunajaa. Jos sokereita lisää liikaa, lii-

masta tulee heikompi. Myös rasva lisää elastisuutta, mutta heikentää liimaus-

voimaa. (Freyer 1992, 26; Schellmann 2007, 58–59, 61.) 

 

Liimausvoima on tärkeä ominaisuus, koska se vaikuttaa liimasauman kestä-

vyyteen. Nahka- ja sampiliima ovat vahvempia kuin jänisliima, minkä epäillään 

johtuvan sen suuresta rasvapitoisuudesta. Liimausvoimaa voi lisätä alkoho-

leilla, kuten etanolilla tai glyserolilla. Alkoholi parantaa kestävyyttä sen kostut-

tavan ominaisuuden vuoksi. On myös tutkittu, että dekstriini parantaa liiman 

kestävyyttä, ja yhdessä alkoholin kanssa kestävyys on vielä parempi. (Schell-

mann 2007, 61; Triboulot 1999, 31–32.) Venetsian tärpätin (larch turpentine) 

on todettu lisäävän liiman liimausvoimaa ainakin väliaikaisesti (Baumer ym. 

2013, 39–42). 

 

Vaihtelevissa olosuhteissa liiman mekaaniset ominaisuudet muuttuvat ja lii-

maan muodostuu sisäisiä jännityksiä. Jos kosteus vaihtelee jatkuvasti, liima 

kutistuu ja haurastuu, mikä voi aiheuttaa myös liimattuun materiaaliin muutok-

sia. Suhteellisen kosteuden vaihtelun vuoksi esimerkiksi jänisliiman koko voi 

muuttua jopa 6 %. Tutkimuksissa on todettu, että sampiliima kestää parhaiten 

muuttuvia olosuhteita. Se pysyy elastisempana ja vahvempana sekä sen koko 

muuttuu vähiten olosuhteiden vaihteluiden mukaan. (Schellmann 2007, 62.) 

Riversin ja Umneyn mukaan (2013, 173) sampiliima on kuitenkin hauras ja 

herkkä kosteudelle.  
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Eläinliimoille on ominaista, että ne turpoavat ja liukenevat uudelleen altistuttu-

aan vedelle, jopa vuosisatoja myöhemmin. Nahka- ja jänisliiman on todettu liu-

kenevan hyvin uudelleen, mutta tutkimuksissa on ollut ristiriitaista tietoa sam-

piliiman liukenevuudesta sen ikääntyessä. Liukenevuus voi heiketä, jos liima 

on ollut kosketuksissa metalli-ioneiden kanssa. Jotkin lisäaineet voivat lisätä 

liiman liukenemattomuutta. (Schellmann 2007, 62–63.) 

 

Intarsian liimaukseen päädyttiin käyttämään kahta erilaista liimaseosta. Eri-

laisten liimojen toimivuutta ja kestävyyttä konservoinnissa voidaan siten tark-

kailla tulevaisuudessa. Seoksissa päädyttiin käyttämään nahka- ja jänisliimaa. 

Sampiliima suljettiin pois, koska tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia 

sen ominaisuuksista, kuten liukenevuudesta tulevaisuudessa. Konservointiin 

käytettävissä liimaseoksissa haluttiin saavuttaa mahdollisimman hyvä liimaus-

voima, jotta messinki pysyisi kiinni. Liimaan haluttiin myös elastisuutta, koska 

materiaalit elävät eri tavoin. Liiman halutut ominaisuudet pyrittiin saavutta-

maan käyttämällä mahdollisimman vähän lisäaineita, koska ne saattavat vai-

kuttaa seoksen ominaisuuksiin tavoilla, joita ei voi ennalta tietää. 

 

Ensimmäinen liimaseos päätettiin tehdä nahka- ja jänisliimasta. Nahkaliimalla 

on parempi liimausvoima kuin jänisliimalla, joka on luonnostaan rasvaisem-

paa. Rasva lisää kuitenkin elastisuutta sekä vähentää liiman vaahtoamista, 

joka heikentää liimaa (Schellmann 2007, 60). Seokseen lisätään ureaa, jotta 

geeliytymislämpötila laskee ja työskentelyaika kasvaa. Urea saattaa heikentää 

liimaa, mutta toisaalta, kun liima jähmettyy hitaammin, se ehtii tunkeutua sy-

vemmälle, levittyä tasaisemmin ja kostuttaa liimattavan pinnan paremmin. 

 

Liimaseos A koostuu siis nahka- ja jänisliimasta (2:1) ja ureasta. Triboulot 

(1999, 31) käytti eläinliimaa, jossa oli 64 % vettä, 28 % liimaa ja 8 % ureaa, 

näin saatiin liima, jossa työskentelyaikaa on noin kaksi tuntia. Konservoinnissa 

käytettävään liimaseokseen arveltiin riittävän hieman lyhyempikin työskentely-

aika, joten ureaa päätettiin käyttää 5 %. Liimaseoksen ainesosat prosentteina 

ovat siis: nahkaliimaa 20 %, jänisliimaa 10 %, vettä 65 % ja ureaa 5 %. Liima-

seoksen pH mitattiin, koska kilpikonnankuori on herkkä matalalle pH:lle (Kopp 

2013, 36). Seoksen pH on noin 6,5 eli se on hieman hapanta. 
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Toiseen liimaseokseen päätettiin käyttää vain nahkaliimaa. Liimaan lisätään 

glyserolia, joka lisää samalla sekä liiman elastisuutta että kestävyyttä. Ureaa 

lisätään työskentelyajan pidentämiseksi. Liimaseos B:n ainesosat prosentteina 

ovat: nahkaliimaa 25 %, vettä 65 %, glyserolia 5 % ja ureaa 5 %. Liimaseok-

sen pH on noin 6,5. 

 

9.2 Puhdistus ja liimaus 

Konsolikellon konservointi aloitettiin imuroimalla kello varovaisesti pehmeää 

sivellintä apuna käyttäen. Imurin suulle laitettiin suojakangas, joka esti mah-

dollisesti irtoavien osien häviämisen. Imuroinnin jälkeen aloitettiin rakenteellis-

ten osien ja irtonaisten intarsian osien liimaus paikalleen. Myös kellon heilu-

vien jalkojen löysät ruuvit kiristettiin varovasti. Kiristyksen jälkeen jalat eivät 

enää heiluneet ja kestävät paremmin kellon painon. 

 

Ennen liimausten aloittamista konsolikellossa olevan vanhan liiman liimausky-

kyä testattiin elvyttämällä sitä pienellä määrällä vettä. Liima pehmeni ja tah-

maantui. Liimauskyvyn säilyminen nykypäivään asti kertoo, että esineessä on 

alun perin käytetty laadukasta liimaa (Baumer ym. 2013, 39). Myös aiempien 

restaurointien yhteydessä lisätty, uudempi liima pehmeni ja tahmaantui hyvin. 

 

Kellon takaoven alapuolinen irrallinen puukappale piti suunnitelman mukaan 

liimata takaisin paikalleen. Sisäpuolen pohja otti kuitenkin vastaan niin, ettei 

kappaletta saanut alkuperäiselle kohdalle. Kuvassa 42, sivulla 62 alhaalla nä-

kyy irrallinen puukappale, joka jäisi ulkonevaksi. Puukappale ei ole todennä-

köisesti ollut pitkään aikaan liimattuna paikalleen, sillä vaikuttaisi siltä, että 

pohja on asetettu mahdollisesti aiemman korjauksen yhteydessä hieman vää-

rään asentoon. Lisäksi takaovi ei olisi mennyt kunnolla kiinni kappaleen lii-

maamisen jälkeen, koska ovi roikkuu hieman. Jos kappale olisi liimattu paikal-

leen sitä olisi täytynyt muokata paljon ja tätä ei haluttu tehdä. Muitakaan ra-

kenteita ei alettu muokkaamaan tämän työn puitteissa, joten kappale päätettiin 

jättää irralliseksi. 
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Kuva 42. Irrallinen puukappale ei sopinut paikalleen (Kampe 2018) 
 

Muiden rakenteellisten osien kiinnittämiseen päätettiin käyttää luuliimaa, 

koska se on tarpeeksi vahvaa liitosten liimaamiseen ja se on hyvin elvytettä-

vissä pitkänkin ajan kuluttua. Lisäksi jos liitos joskus hajoaa, luuliima antaa 

periksi eikä kellon rungon puumateriaali vaurioidu. (Schellmann 2007, 62–63.) 

 

Kellon yläosan kaksi erillistä osaa liimattiin yhteen eli patsas ja sen jalusta lii-

mattiin takaisin paikalleen. Lisäksi konsoliin liimattiin sen alakoriste. Ennen lii-

mausta huomattiin, että alakoristeen vasemman reunan liimattavasta pinnasta 

puuttui puuta. Koloihin tehtiin paikat balsasta, jotta liimapintaa saataisiin tar-

peeksi ja alakoriste pysyisi paikallaan paremmin. 

 

Alakoristeen liimaus täytyi tehdä huolellisesti, koska liima on ainoa asia, joka 

pitää sitä paikallaan. Alakoristeen ja konsolin välille oli todennäköisesti jo 

aiemman restauroinnin yhteydessä laitettu tukipalat. Ne olivat kuitenkin liian 

pienet eivätkä tukeneet alakoristetta tarpeeksi (kuva 43, sivu 63). Jotta alako-

risteen sai turvallisemmin kiinnitettyä paikalleen, kohtaan tehtiin uudet tukipa-

lat haavasta (kuva 44, sivu 63). Vanhat palat poistettiin varovasti lämpimän 

veden avulla. Sen jälkeen uudet palat ja alakoriste liimattiin paikalleen. 
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Kuva 43 ja 44. Konsolin alakoristeen vanhat ja uudet tukipalat (Kampe 2018) 
 

Luuliimaa käytettiin myös konsolin vasemman sivun runkoon, jonka liimaus oli 

pettänyt keskiosasta ja se pääsi heilumaan. Runko liimattiin paikalleen, jotta 

päälle pystyi liimaamaan irronneet intarsian osat takaisin. Lisäksi intarsian 

konservoinnin yhteydessä konsolin yläpuolen vasemmanpuoleinen lista irtosi 

etuosastaan ja se liimattiin paikalleen. 

 

Intarsian osien liimaus aloitettiin helpoimmasta osasta eli kellon sisäpuolen 

pohjasta, josta oli irrallaan kaksi osaa. Kun osia alettiin kiinnittää, tuplapohjan 

alta löytyi vielä yksi pohjasta irronnut messinkiosa. Osat olivat erittäin hapettu-

neita taustapuolelta, joten ne puhdistettiin, jotta liima tarttuisi paremmin mes-

singin pintaan. Puhdistukseen käytettiin 10 % sitruunahappoliuosta, joka 

huuhdeltiin ja neutraloitiin ionivaihdetulla vedellä. Kosteus poistettiin etanolilla 

ja rasva asetonilla. Puhdistuksessa varottiin, etteivät puhdistukseen käytetyt 

aineet osu messingin näkyviin jäävään pintaan, sillä ne voivat vahingoittaa pa-

tinaa. 

 

 
Kuva 45. Pohjasta irronneet messinkiosat (Kampe 2018) 
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Kuvassa 45, sivulla 63 ovat irronneet messinkiosat taustapuoli ylöspäin. Ala-

vasemmalla oleva osa on puhdistettu puoliksi. Pienimmän osan näkyviin jää-

vällä puolella oli aktiivista, vihreää messingin hapettumaa, joten se puhdistet-

tiin veteen kostutetulla pumpulipuikolla hankaamalla. Messinkiosat on alun pe-

rin naarmutettu taustapuolelta liiman tarttuvuuden parantamiseksi (Williams 

ym. 2013, 215). Konservoinnin yhteydessä messinkiosia naarmutetaan joskus 

lisää, mutta se katsottiin tarpeettomaksi, koska sisäpuolen intarsia ei ole alt-

tiina mekaaniselle rasitukselle.  

 

 
Kuva 46 ja 47. Pohja ennen ja jälkeen konservoinnin (Kampe 2018) 
 

Sisäpuolen pohjan osat liimattiin paikalleen liimaseos A:lla. Aluksi vanha liima 

puhdistettiin ionivaihdetulla vedellä ja elvytettiin vesi-etanoli -liuoksella (1:1). 

Etanolia lisättiin pintajännityksen vähentämiseksi, jotta vesi tunkeutuisi syvem-

mälle ja liima kostuisi paremmin. Vanhan liiman päälle lisättiin ohut kerros lii-

maa ja messinkiosat asetettiin paikalleen. Päälle laitettiin polyesterikalvo (Me-

linex) ja akryylilevy (Perspex) sekä hiekkapussit painoksi. Irrallisten osien li-

säksi yksi messinkiosa oli vääntynyt ylöspäin. Se painettiin paikalleen varovai-

sesti luulastan avulla. Kuvissa 46 ja 47 näkyy sisäpuolen pohja ennen ja jäl-

keen liimauksen ja puhdistuksen. 

 

Sisäpuolen pohjan jälkeen siirryttiin konsolin intarsian liimaukseen. Konsolin 

oikeaan puoleen käytettiin liimaseos A:ta ja vasempaan puoleen liimaseos 

B:tä. Konservointitoimenpidepiirustuksissa (liitteet 8–9) on esitetty mikä osa 

on liimattu milläkin liimaseoksella kiinni. Konsolin liimaus tehtiin samalla peri-

aatteella kuin sisäpuolen pohjan liimaus.  
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Ennen liimausta katsottiin, että intarsian osat asettuvat kunnolla paikalleen. 

Paikoitellen aiemman restauroinnin yhteydessä osien alle oli laitettu uutta lii-

maa. Usein Boulle-esineitä on restauroitu jo monta kertaa, jolloin intarsian alla 

voi olla paksu liimakerros, josta johtuen messinkiosat eivät mene enää alkupe-

räiselle paikalleen. Liimakerrokset voivat olla hauraita ja irronneet toisistaan, 

mikä voi vaikuttaa liiman kestävyyteen. (Breidenstein 2013, 92–93.) Lisättyä 

liimaa poistettiin tarpeen mukaan. Se pehmennettiin vedellä ja poistettiin me-

kaanisesti kirurginveitsen ja kaapimien avulla. Myös jotkin aiempien restau-

rointien yhteydessä lisätyt naulat poistettiin, koska ne estivät intarsian asetta-

misen oikealle kohdalleen. 

 

Ennen liimausta messinkiosat olisi hyvä taivuttaa mahdollisimman lähelle al-

kuperäistä muotoaan, koska se vähentää jännitystä liimasaumassa ja paran-

taa liimauksen kestävyyttä. Messinkiosien muotoilu alkuperäiseen muotoonsa 

on haastavaa, sillä messingin patina vaurioituu herkästi. Perinteisesti messin-

kiosia on korjattu vasaroimalla niitä taustapuolelta. Ongelmana tässä tavassa 

voi olla kaiverrusten vääristyminen sekä pinnan suureneminen, jolloin reu-

noilta täytyisi leikata osa pois. (von Schoeler 2013, 26–28.) Yksi vaihtoehto 

olisi messingin lämmittäminen muokkaamisen helpottamiseksi, mutta se ei 

tule kyseeseen, koska tällöin kaiverrusten kitti menetettäisiin (Freyer 1992, 

26). Kumpikaan edellä mainituista tavoista ei toimi, jos messinkiosa ei ole ir-

rallaan vaan kiinni esineessä. Kiinni olevia osia täytyy yrittää muotoilla varo-

vasti muilla tavoin, esimerkiksi luulastan avulla. 

 

Muutamista kohdista kiinnitettävä intarsian osa putosi paikaltaan konservoin-

nin yhteydessä, koska se oli niin heikosti kiinni. Esimerkiksi konsolin alakoris-

teen oikean sivun messinkiosa irtosi paikaltaan kokonaan, mutta tällöin sen 

muotoilu oli helpompaa. Myös muutama pieni kilpikonnankuori- ja puuviilu ir-

tosi paikaltaan, mutta ne saatiin takaisin yleensä vain elvyttämällä vanhaa lii-

maa etanoli-vesi -liuoksella ja painamalla osa paikalleen. 

 



66 

  
Kuva 48. Irtonaisen messinkiosan muotoilu (Kampe 2018) 
 

Irtonaiset ja konservoinnin yhteydessä irronneet messinkiosat muotoiltiin run-

gon mukaisiksi, niin hyvin kuin mahdollista. Esimerkiksi konsolin etuosan irral-

linen messinkiosa oli suora eikä sopinut paikalleen. Se muotoiltiin käyttämällä 

apuna puristusmuottia, joka pehmustettiin nahalla (kuva 48). Muotoilu tehtiin 

nahkavasaralla ja luulastalla. 

 

Messinkiosat, jotka olivat vääntyneet, mutta kiinni esineessä, olivat haasta-

vampia muotoilla. Esimerkiksi, jos messingissä oli lommo tai se piti saada tai-

pumaan sisäänpäin, sen alle täytyi saada jokin, jota vasten messinkiä pystyi 

painamaan. Muotoiluun käytettiin nahalla pehmustettua pientä pallopääva-

saraa, luulastaa, puutuurnaa ja pehmustettuja pinsettejä. Messingin alla vas-

takappaleena käytettiin omavalmisteista pallopääpunsselia sekä bambu- ja 

hammastikkuja. Kuvassa 49 on joitain käytettyjä työvälineitä. Viereiset pinnat 

suojattiin pehmusteilla vaurioiden ehkäisemiseksi. 

 

 
Kuva 49. Välineitä messingin muotoiluun (Kampe 2018) 
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Joitain messinki-intarsian vääristymiä jätettiin kuitenkin korjaamatta, koska nii-

den oikaisu olisi voinut johtaa lisävaurioiden syntymiseen. Esimerkiksi messin-

kiosat, jotka olivat taipuneet kaksin kerroin, olisivat todennäköisesti katken-

neet, jos niitä olisi yritetty vääntää suoraksi. 

 

Kun kiinnitettävä osa asettui kunnolla paikalleen ja sitä oli muotoiltu tarpeeksi, 

vanha liima elvytettiin lämpimällä etanoli-vesi -liuoksella. Liuos laitettiin ruis-

kulla varoen, ettei se valu ja ylimääräinen liuos kuivattiin heti. Alueen päälle 

laitettiin muovikalvo hauteeksi ja sen annettiin vaikuttaa muutamia minuutteja. 

Kun vanha liima oli elpynyt, sen päälle lisättiin siveltimellä ujuttaen uutta lii-

maa. Sen jälkeen liimattava osa painettiin paikalleen ja ylimääräinen liima pyy-

hittiin pois niin hyvin kuin mahdollista. Päälle laitettiin muovikalvo ja osa puris-

tettiin paikalleen. Paikoitellen liimaa oli päässyt puristuksen aikana messingin 

päälle. Liimaa poistettaessa messingin patina puhdistui joistakin osista. Ku-

vassa 50 on konsolin etuosa, jonka keskeltä patinaa lähti liiman puhdistuksen 

yhteydessä. Tämän jälkeen pyrittiin pyyhkimään liima vielä tarkemmin pois en-

nen puristusta. Liiman puhdistusta vaikeutti kiire liimauksen aikana sekä puris-

tusten haastavuus. 

 

 
Kuva 50. Liima vei messingin patinaa (Kampe 2018) 
 

Intarsian liimauksessa on tärkeää saada hyvä ja tasainen puristus varsinkin 

messinkiosille, koska ne ovat jäykkiä ja pyrkivät nousemaan pinnasta ylös. 

Ennen varsinaista puristusta tehtiin kuivapuristus, jossa kokeiltiin, kuinka hyvin 

puristus onnistuu. Kuivapuristusta ei kuitenkaan voitu puristaa kunnolla kiinni 
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asti, sillä irtoamisvaarassa olevat osat olisivat voineet murtua ja pudota. Tästä 

johtuen joissain kohdissa varsinainen puristus ei onnistunut suunnitellusti. 

 

Puristus oli haastavaa etenkin kaarevien alueiden kohdalla ja siihen käytettiin 

erilaisia keinoja. Konsolin etuosaan ja sivuille tehtiin muotit haavasta ja jäy-

kästä uretaanilevystä. Muotti ei toiminut yksinään, vaan sen alle laitettiin pala 

kumimattoa, joka kohdisti puristuksen halutulle alueelle. Muotit eivät silti aina 

toimineet niin hyvin kuin haluttiin, joten puristuksessa käytettiin erilaisia apuvä-

lineitä, kuten rautalankaa, vanerin paloja, kumimattoa, nahkaa, bambutikkuja, 

kiiloja ja jousen palasia (kuvat 51 ja 52). Puristuksen suojaksi laitettiin aina 

muovikalvo. Vaikka puristukseen kokeiltiin useita erilaisia keinoja, paikoitellen 

puristusta ei saatu tasaiseksi ja messinki jäi irti rungosta. Osat liimautuivat kui-

tenkin kiinni.  

 

 
Kuva 51 ja 52. Erilaisia puristuksia (Kampe 2018) 
 

Liimauksessa oli haasteena joidenkin osien asetteleminen paikalleen. Puu-

runko oli elänyt ja halkeillut paikoitellen eikä messinki sopinut kaikilta osin pai-

kalleen. Esimerkiksi konsolin vasemmalla sivulla suuri messinkiosa irrotettiin 

kokonaan, koska jotkin sen kiinnittämiseen käytetyistä nauloista oli laitettu 

vääriin kohtiin. Osaa ei kuitenkaan saanut asettumaan täydellisesti alkuperäi-

selle paikalleen rungon elämisen vuoksi. Osa liimattiin vain paikoitellen niin, 

että vaurioitumiselle alttiimmat alueet ovat kiinni rungossa. Kuvissa 53 ja 54 

on vasen sivu ennen konservointia ja sen jälkeen. 
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Kuva 53. Konsolin vasen sivu ennen konservointia (Kampe 2018) 
 

 
Kuva 54. Konsolin vasen sivu konservoinnin jälkeen (Kampe 2018) 
 

Kun pahimmassa kunnossa olevat intarsian osat oli liimattu, konsolikello puh-

distettiin. Puhdistukseen käytettiin pumpulia, jota oli kostutettu hieman ioni-

vaihdetulla vedellä. Tarvittaessa pinta kuivattiin pumpulilla. Herkimmät pinnat, 

kuten konsolin ylä- ja takaosa sekä kellon soittokellon ympäristö, puhdistettiin 

vain varovasti imuroimalla. Niiden perusteellinen puhdistus olisi mahdollisesti 

vaatinut maalin kiinnittämistä, mikä on ajankohtaista ehkä tulevaisuudessa, 

jos kello menee näyttelyyn. 
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Kuva 55. Takaoven sisäpuolen intarsia puoliksi puhdistettuna (Kampe 2018) 
 

Kuvassa 55 on kellon takaoven sisäpuoli, jonka oikealta puolelta on puhdis-

tettu kiillotustahnan jäämiä. Likaa jäi vielä pintaan, mutta ovea ei haluttu puh-

distaa liikaa, vaan ainoastaan sen verran, että se näytti kauempaa yhtenäi-

semmältä eikä lika kiinnittänyt huomiota. 

 

 
Kuva 56. Konservoinnin aikana irronneet osat (Kampe 2018) 
 

Konsolin vasemmasta reunasta irtosi puhdistuksen yhteydessä muutama pieni 

viilun palanen, joille ei löydetty enää paikkaa. Lisäksi etuosasta katkesi mes-

singin muotoilun yhteydessä pieni kärki. Osat otettiin talteen, mutta ne jätettiin 

irtonaisiksi (kuva 56). Kuvassa alimpana on messinkiosa ja muut ovat puuvii-

luja. Näiden osien lisäksi messinkiosan alta löytyi konservoinnin yhteydessä 

irronnut puuviilu, joka saatiin liimattua takaisin paikalleen.  
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Kuva 57. Konsolin kilpikonnankuori osittain puhdistettuna (Kampe 2018) 
 

Puhdistuksen tarkoitus oli vain puhdistaa pahimmat irtoliat. Kello jäi vielä 

melko likaiseksi, sen pinnoilla on todennäköisesti kiillotustahnan tai öljyn jää-

miä, joita ei saanut pelkällä kevyellä puhdistuksella pois ja pinnat jäivät paikoi-

tellen harmaiksi ja mattapintaisiksi. Osa pinnoista kuitenkin puhdistui selke-

ästi, kuten konsolin alaosan kilpikonnankuori. Kuvassa 57 kilpikonnankuori on 

puhdistettu kahta kuvassa alinta osuutta lukuun ottamatta. Konservoinnin jäl-

keen konsolikello valokuvattiin (liitteet 10–11). 

 

10 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä oli ”Miten Lahden historiallisen museon 

konsolikello konservoidaan?” Alakysymyksiä olivat ”Miten kello on valmis-

tettu?” sekä ”Mitä materiaaleja kellossa on käytetty?” Vastauksien saamiseksi 

tutkittiin Boulle tekniikkaa ja siinä käytettyjä materiaaleja sekä luettiin konser-

vointi- ja restaurointiraportteja. Lisäksi tutkittiin hieman ranskalaisten kellojen 

tyylipiirteitä. Konservoitavasta konsolikellosta tehtiin kuntokartoitus ja materi-

aalitutkimus. Kerätyn tiedon perusteella laadittiin konservointisuunnitelma ja 

toteutettiin käytännön konservointi. 

 

Materiaalitutkimuksella saatiin uutta tietoa konservoitavan konsolikellon mate-

riaaleista. Ne olivat yhdenmukaisia muissa Boulle-esineissä olevien materiaa-

lien kanssa. Laadituista kuntokartoituksesta ja vauriokartoituspiirustuksista on 

museolle hyötyä, kun jatkossa suunnitellaan kellolle tehtäviä konservointitoi-

menpiteitä. 
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Käytännön konservoinnissa pyrittiin käyttämään materiaaleja, jotka eivät han-

kaloita kellon konservointia tulevaisuudessa. Boulle-esineet ovat tunnetusti 

herkkiä hajoamaan ja intarsian osat tulevat todennäköisesti irtoamaan jossain 

vaiheessa, varsinkin kaarevilta alueilta.  

 

  
Kuva 58. Konsolin etuosan intarsia ennen konservointia (Kampe 2018) 
 

  
Kuva 59. Konsolin etuosan intarsia konservoinnin jälkeen (Kampe 2018) 
 

Vaikka Boulle-esineiden konservoinnista löytyi suhteellisen paljon tietoa, ne 

olivat melko hajallaan eri konservointi- ja restaurointiraporteissa. Usein ongel-

mana oli myös tiedon soveltaminen konservoitavaan konsolikelloon, sillä jois-

sain tapauksissa Boulle-esineiden halutaan olevan lähes täydellisessä kun-

nossa ja ne restauroidaan yleensä melko perusteellisesti. Opinnäytetyön koh-

teena olevalle kellolle taas ei haluttu tehdä kuin välttämättömät toimenpiteet, 
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jotka edistävät sen säilymistä. Esimerkiksi paikallisesta korjauksesta, jossa 

osa messinki-intarsiasta jätettiin irti, ei löytynyt esimerkkiä luetuista rapor-

teista. Kuvassa 58 ja 59, sivulla 72 näkyy konservoinnin aste. Pahimmat vau-

riot on liimattu, mutta suuri osa messingistä on jätetty irti rungosta. 

 

Konservointi toteutettiin suunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta kellon ta-

kaoven alapuolisen kappaleen liimausta. Lisäksi konsolin alakoristeen liimauk-

sessa ilmeni lisätyötä, joka oli kuitenkin helposti ratkaistavissa. Kokonaisuu-

dessaan konservointi oli mielenkiintoista, mutta haastavaa, sillä aiempaa ko-

kemusta vastaavasta työstä ei ollut. Etenkin messingin käsittely sekä puristus-

ten suunnittelu ja toteutus kaarevilla pinnoilla olivat ongelmallisia. Juuri näissä 

toimenpiteissä tehtiin myös virheitä.  

 

Paikoitellen liimaa pääsi messingin pinnalle, jolloin patina puhdistui ja intarsian 

pintaan jäi vaalea läikkä. Patina lähti lisäksi joistain muotoiltavista kohdista, 

varsinkin niistä, joissa aiemman restauroinnin yhteydessä lisätyt naulat olivat 

hanganneet messinkiin. Ajan kuluessa messinki kuitenkin patinoituu eikä läi-

kät herätä enää huomiota. Puristus epäonnistui joissain kohdissa, jolloin mes-

sinki ei painunut kunnolla runkoon kiinni. Näissä paikoissa messinki pysyy 

kyllä paikallaan, mutta ei todennäköisesti niin kauan kuin kunnolla liimautu-

neissa kohdissa. Urean lisääminen liimaan kuitenkin helpotti puristuksia, kun 

liima kuivui hitaammin. Lisäksi messinkiosia ei joka paikassa saatu taivutettua 

niin, ettei niihin olisi jäänyt jännityksiä. Liimausten kestävyyteen vaikuttaa 

myös lika, joka on kerääntynyt vanhaan liimapintaan ja messinkiosien alapin-

taan vuosikymmenien aikana, kun messinki on ollut irti rungosta.  

 

Olosuhteilla on suuri merkitys konsolikellon säilymiseen. Puulle ihanteelliset 

olosuhteet olisivat tasainen lämpö 18–20 °C ja suhteellinen kosteus noin 45–

55 %. Metallille ihanteellista olisi mahdollisimman kuivat olosuhteet eli suhteel-

lisen kosteuden olisi hyvä olla alle 40 %. (Mattila ym. 2005, 100–101, 210.) 

Olosuhteiden välillä täytyy kuitenkin tehdä kompromissi, koska esineessä on 

useita erilaisia materiaaleja ja samoissa tiloissa on muitakin esineitä. Kaikkein 

tärkeintä ovat mahdollisimman tasaiset olosuhteet, jotta materiaalit eläisivät 

mahdollisimman vähän. Liika kuivuus on myös erittäin vahingollista, koska sil-

loin puu kutistuu sekä kilpikonnankuori ja eläinliima haurastuvat (Schellmann 

2007, 61). 
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Kuva 60. Kellon vasemman sivun intarsia ennen konservointia (Kampe 2018) 
 

  
Kuva 61. Kellon vasemman sivun intarsia konservoinnin jälkeen (Kampe 2018) 
 

Vaikka konservoinnissa oli haasteita, konsolikello onnistuttiin saamaan parem-

paan kuntoon, mikä edistää sen säilymistä. Liimatut intarsian osat eivät ole 

enää alttiina vahingoittumaan, vääntymään ja irtoamaan. Kuvassa 60 on kel-

lon vasemman sivun intarsia, joka repsotti paikoitellen vaarallisesti. Konser-

voinnin jälkeen messinkiosat ovat kiinni pinnassa eivätkä tartu vahingossa mi-

hinkään ja väänny (kuva 61). Konservoinnin ansioista kello olisi mahdollista 

laittaa taas näytteille, koska irtoamisvaarassa olevat osat on kiinnitetty paikal-

leen. Dokumentoinnin ansioista pystytään seuraamaan, kuinka tämän työn yh-

teydessä tehdyt liimaukset kestävät tulevaisuudessa. 
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11 POHDINTA 

Työn rajaus oli vaikeaa, sillä konsolikelloon ja Boulle-tekniikkaan liittyvistä ai-

heista olisi voinut kirjoittaa paljon laajemminkin. Tutkimusosuuteen yritettiin tii-

vistää perustietoa Boulle-tekniikasta ja ranskalaisten kellojen kehityksestä. 

Työstä rajattiin pois useita mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi polttokullattuja 

pronssiheloja käsiteltiin melko suppeasti. Myös Boulle-tekniikkaa, sen muita 

osaajia ja materiaaleja olisi ollut mielenkiintoista tutkia vielä lisää. Työssä kui-

tenkin pyrittiin keskittymään konsolikelloon liittyviin asioihin, vaikkakin rajauk-

sen olisi voinut tehdä vielä tarkemmin, esimerkiksi jättämällä materiaaleista 

kertovasta osiosta kelloon liittymättömät materiaalit pois. 

 

Työn tavoitteena oli konservoida konsolikellon pahimmin vaurioituneet osat ja 

siinä onnistuttiin melko hyvin. Kuvassa 62 on konsolikello konservoinnin jäl-

keen. Kokonaisuudessaan käytännön työ oli haastava, mielenkiintoinen ja mo-

nipuolinen. Työn edetessä ilmenneisiin ongelmiin löydettiin ratkaisu ja työn 

puitteissa opittiin paljon uutta.  

 

 
Kuva 62. Konsolikello konservoinnin jälkeen (Kampe 2018) 
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Metallien muotoilusta ei ollut aiempaa kokemusta ja palojen sovittaminen pai-

kalleen vaati tarkkuutta ja kärsivällisyyttä. Kokemattomuus johti virheisiin käy-

tännön työn alussa, mutta työn aikana kuitenkin kehityttiin ja onnistuttiin pa-

remmin.  

 

Kello jäi vielä melko likaiseksi, koska sitä ei puhdistettu tämän työn yhtey-

dessä perusteellisesti. Siitä olisikin mahdollisesti ainesta kokonaan uuteen 

opinnäytetyöhön, koska konsolikellossa on monenlaisia materiaaleja ja yksi-

tyiskohtia.  

 

Laadukkaita lähteitä työhön oli saatavilla suhteellisen paljon englanniksi, 

mutta tutkimuksesta olisi saanut vielä luotettavamman ja perusteellisemman, 

jos olisi voitu käyttää ranskan ja saksankielisiä lähteitä, sillä niitä löytyisi run-

saasti. Tutkimuksen aihe oli suurimmalta osaltaan uutta tietoa itselleni, joten 

tietoa piti lukea melko paljon. Englanninkielisen aineiston lukeminen oli hi-

dasta ainakin aluksi, kun tieto ja sanasto oli uutta. Koska lähteitä ei löytynyt 

montaakaan suomeksi, työn yhtenä tuloksena oli myös sellaisen tiedon kään-

täminen, jota ei ole aikaisemmin löytynyt suomenkielisenä. 

 

Tarkkojen vauriokartoituspiirustusten ja dokumentoinnin ansiosta voidaan seu-

rata, mikäli kellon kunnossa tapahtuu muutoksia tulevaisuudessa. Kokonai-

suudessaan opinnäytetyöstä saa hyvää pohjatietoa konsolikellon seuraaville 

konservointitoimenpiteille. 
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Konservoinnissa käytetyt materiaalit: 

 

Nahkaliima, Kremer Pigmente GmbH 

Jänisliima, Deffner & Johann GmbH 

Luuliima, Deffner & Johann GmbH 

Urea, Tehokomposti, Simotuote 

Etanoli, Industol 

Glyseroli 85 %, Oriola Oy 

Sitruunahappo 

Ionivaihdettu vesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


