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The moisture sensitivity of the colors used in ukiyo-e prints is well known. The aim of the 
thesis is to study the water sensitivity of the colors and the usage of water-based conser-
vation treatments for water-sensitive media. Especially different washing methods for uki-
yo-e prints are investigated. The technique and the materials used in the ukiyo-e method 
and the knowledge about ukiyo-e as an object are also described. 
 
Ukiyo-e prints from Visavuori were conserved. The prints had been glued on an acidic 
cardboard with starch paste, which caused the reason for conservation. The colors in the 
prints were barely water sensitive when tested. Prints were separated from the cardboards 
with Laponite gel poultice and an Aerosol Generator misting device. One of the prints was 
removed from the paper backing and washed successfully without a change in the colors.  
 
The water sensitivity of the colors was studied with water spot tests and analytical identifi-
cation. The colors were analyzed with X-ray Spectroscopy, Ultraviolet Fluoresence and 
Infrared light photography. With these methods, Prussian blue, vermilion and orpiment 
were possible to be identified, of which Prussian blue is water sensitive.  
 
The result of the study was that the water sensitivity of ukiyo-e prints is not self-evident 
and that, in addition to water solubility, other phenomena also occur. Besides the water 
soluble binding media, the sensitivity of the colors depends on the colorant used, the pene-
tration in the paper fibers and the aging and fading of the colors. Organic colorants in gen-
eral are moisture sensitive, of which aigami blue, beni red, ukon yellow and indigo are es-
pecially sensitive to moisture. Also aniline dyes appear as moisture sensitive colorants. 
 
Hence, ukiyo-e prints can be bathed in water within certain limitations. The water solubility 
of the colorants should always be tested. The best way to determine the water sensitivity 
of the colors is by doing spot tests for the object in question. 
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1 Johdanto 
 

Ukiyo-e-puupiirros on nimestään huolimatta grafiikanmenetelmä. Ukiyo-e-puupiirrokset 

eli japanilaiset moniväripuupiirrokset olivat merkittävä osa Japanin Edo-kauden (1600-

1868) kulttuuria ja tänä päivänä ne ovat arvostettua taidetta. Japanilaisten puupiirros-

ten tekoprosessi oli monivaiheinen ja vaati kokeneita käsityöammattilaisia. Haastavan 

prosessista tekee kunkin erivärisen painopinnan painaminen omalla laatallaan sekä 

painokuvien ohuet ja tarkat rajat. Japanilaisissa puupiirroksissa käytetyt materiaalit ja 

erityisesti painovärit tekevät niistä omanlaisensa konservointikohteen.  

 

Ukiyo-e-puupiirroksissa perinteisesti käytetyt painovärit ovat tunnetusti vedelle herkkiä. 

Juuri vesiherkät ja herkästi valon vaikutuksesta haalistuvat painovärit aiheuttavat suu-

rimmat haasteet japanilaisten puupiirrosten konservoinnille. Monissa paperikonser-

voinnissa käytetyissä toimenpiteissä käytetään kosteutta, ja opinnäytetyössäni konser-

voimani puupiirrokset vaativat vesipohjaisia toimenpiteitä. Tästä syystä tutkinkin opin-

näytetyössäni japanilaisten puupiirrosten painovärejä ja niiden vesiherkkyyttä. Opin-

näytetyössäni tutkin liuottimena vettä ja liukenevana aineena japanilaisten puupiirros-

ten painovärejä. En ota juuri kantaa muihin liuottimiin. 

 

Työni tavoitteena on selvittää, pitääkö tieto japanilaisten puupiirrosten painovärien ve-

siherkkyydestä paikkaansa, mitkä asiat vesiherkkyyteen vaikuttavat, ja ovatko jotkin 

käytetyt väriaineet toisia herkempiä vedelle. Näitä asioista käsittelen luvussa 3. Tutkin 

myös liukoisuutta itsenäisenä ilmiönä, ja pyrin erottamaan sen painovärien irtoamises-

ta. Tämän vuoksi pyrinkin käyttämään opinnäytetyössäni sanaa vesiherkkä vesiliukoi-

sen sijaan.  

 

Opinnäytetyöni käytännön osuudessa (luvut 5 ja 7) konservoin kolme ukiyo-e-

puupiirrosta. Puupiirrokset ovat peräisin Visavuoren taiteilijakodista, jonne ne ovat pää-

tyneet todennäköisesti Pariisin kautta 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussa. Kon-

servoinnin kannalta näiden puupiirrosten suurin ongelma on, että ne on liimattu suo-

raan kulmistaan happamalle taustapahville. Liimana on käytetty vesipohjaista tärkke-

lysliisteriä, joten sen poisto onnistuisi kosteuden avulla. Lisäksi yhden puupiirroksen 

paperi on huomattavan huonossa kunnossa likaisuuden ja todennäköisesti happamuu-

den vuoksi, joten vesipesu voisi olla sille hyväksi.  
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Opinnäytetyössäni pyrin soveltamaan tutkimustuloksiani käytännön konservointikohtei-

siini ja löytämään sopivat konservointimetodit kohteilleni. Tutkin vesipohjaisten mene-

telmien ja vesipesun mahdollisuutta näille puupiirroksille sekä ukiyo-e-puupiirroksille 

yleensä. Luvussa 4 pyrinkin erittelemään sopivia vesipohjaisia konservointi- ja erityi-

sesti pesumenetelmiä vesiherkkiä väriaineita sisältävien kohteiden käsittelyyn. 

 

Konservoinnin edetessä kävi ilmi, että kaksi puupiirroksista on taustapahviin kiinnityk-

sen lisäksi myös taustattu paperilla. Tämä luo konservoinnin kannalta uuden ongel-

man, sillä taustapaperien happamuuden lisäksi taustauksen voidaan katsoa häiritsevän 

läpinäkyvän ja paperiltaan keveän japanilaisen puupiirroksen esineluonnetta. Tausta-

uksen poistamisessa on kuitenkin myös riskinsä. Taustaus aiheutti yllättäviä käänteitä 

konservointiprosessissa, minkä vuoksi konservointi jatkuu vielä kirjallisen työn palau-

tuksen jälkeen. 

 

Painoväreihin keskittymisen lisäksi koin tärkeäksi kirjoittaa melko laajan tieto-osion 

ukiyo-e-puupiirrosten taustoista eli esineluonteesta, niissä käytetyistä materiaaleista ja 

niiden syntyprosessista (luku 2). Konservoitaessa johonkin tiettyyn esineryhmään kuu-

luvaa esinettä on oleellista ymmärtää sen syntyprosessi ja materiaalien ominaisuudet. 

Lisäksi yksi opinnäytetyöni tavoite onkin luoda tiivistetty suomenkielinen tietopakkaus 

japanilaisista puupiirroksista ja sivuta niiden aiheuttamia haasteita konservoinnin kan-

nalta. Halusin ottaa konservointiosiossa huomioon myös ukiyo-e-puupiirroksessa ole-

van paperimateriaalin vaatimukset konservoinnin kannalta. Otin laajan taustoista kirjoit-

tamisen sekä väriaineiden tunnistamisosion osaksi työtäni myös siksi, että tekemäni 

käytännön konservointiosuus oli ajallisesti suhteellisen suppea.  

 

Japanilaisista puupiirroksista ja etenkin niiden painoväreistä on tehty paljon englannin-

kielisiä tutkimuksia. Tietoa opinnäytetyöhön keräsinkin pääosin kirjallisuudesta. Tämän 

lisäksi lähetin sähköpostitse haastattelun muutamille suomalaisille paperikonservaatto-

reille, jotta saisin rajatumpaa tietoa painoväreistä ja tehdyistä konservointitoimenpiteis-

tä juuri ukiyo-e-piirroksien suhteen. (Liite 1.) Sain vastauksen paperikonservaattori Tina 

Lindgreniltä sähköpostitse ja paperikonservaattori Anna Aaltoselta suullisesti. Käytän 

hyväkseni haastatteluista saamiani tietoja tekstissä. Keräsin tietoa tutkimukseeni myös 

itse tekemilläni havainnoilla ja analyyseillä konservointikohteistani.  

 

Yksi tutkimukseni osuudesta on myös tutkia, minkälaisia keinoja voidaan käyttää to-

dentamaan painovärien vesiherkkyyttä. Tekemiäni analyysejä olivat vesiliukoisuuden 
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tutkiminen veden ja pumpulipuikon avulla tehtävillä liukoisuustesteillä sekä väriaineiden 

tunnistamisella. Tunnistusanalyysit tehtiin XRF-laitteella sekä uv-fluoresenssi- ja ir-

valokuvauksella. Väriaineille tehtävien analyysien perimmäisenä tarkoituksena oli do-

kumentoinnin lisäksi tutkia, onko konservointikohteissa vedelle hyvin herkkiä väriainei-

ta. Tutkimusmenetelmät valikoituivat niiden saatavuuden ja ukiyo-e-puupiirroksien väri-

aineille sopivuuden mukaan. Tekemäni analyysit esittelen luvussa 6. 

 

Kirjallisessa osiossani on paljon japaninkielisiä termejä, ja olen pyrkinyt yhdistämään 

ne mahdollisimman sujuvasti suomenkieliseen tekstiin. Joillekin japaninkielisten väriai-

neiden nimille oli vaikea löytää suomenkielistä vastinetta, joten olen käyttänyt niiden 

japaninkielistä nimeä. Kuitenkin myös länsimaissa käytetyistä väriaineista olen pyrkinyt 

käyttämään niiden länsimaista tai suomenkielistä nimeä. Konservointiosuudessa käy-

tän sanaa japaninpaperi kuvaamaan kōzo-, gampi- tai mitsumata-paperin kuiduista 

tehtyä usein konservoinnissa käytettävää pitkäkuituista paperia. Konservointikohteista-

ni puhun tekstissä niiden aiheita kuvaavilla nimillä: Kabuki-mieshahmo, Kabuki-

naishahmo ja maisemakuva. 

 

Japanilainen puupiirros on kehittyessään muuttunut, ja tekniikoita on erilaisia. Opinnäy-

tetyössäni keskityn kuitenkin Edo-kauden (1600-1868) aikaisiin monivesiväripuupiirrok-

siin, vaikkakin yksi konservoimistani puupiirroksista osoittautui ajoitukseltaan uudem-

maksi tarkemman dokumentoinnin jälkeen. Tekstissäni käytän termejä japanilainen 

puupiirros, puupiirros, ukiyo-e-puupiirros ja vedos kuvaamaan Edo-kauden monivesivä-

ripuupiirroksia, ellei toisin mainita. 

 

Konservoimani japanilaiset puupiirrokset tai osa niistä on tarkoitus saada esille Visa-

vuoressa toukokuussa alkavaan Emil Wikströmin 150-vuotisjuhlanäyttelyyn. Näyttelyn 

interiöörimäinen esillepano kuvaa Emil Wikströmin Pariisin-ajan ateljeeta, mikä tulee 

puupiirrosten esineluonteen lisäksi ottaa huomioon kohteiden esillepanossa. Kehystyk-

sen toteutus tehdään tämän työn ulkopuolella. 

2 Japanilaiset puupiirrokset 
 
Tässä luvussa kerrotaan japanilaisesta puupiirroksesta esineenä, niiden taustoista ja 

konservoinnista. Ukiyo-e-taiteilijat Hiroshige ja Kunisada esitellään, sillä he ovat suun-

nitelleet konservointikohteina olevat puupiirrokset. 
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2.1 Ukiyo-e esineenä 
 

2.1.1 Japanilaisten puupiirrosten historia 
 
Ensimmäisiä japanilaisia puupiirroksia olivat buddha-munkkien kirjoissa olevat kuvituk-

set jo 700-luvulla. Kirjasta itsenäiseksi esineeksi puupiirrokset erkaantuivat vuoden 

1700 tienoilla taiteilija Hishikawa Moronobun myötä. (Moilanen 2009, 99.) Ensimmäiset 

japanilaiset puupiirrokset olivat mustavalkoisia sumizuri-e-piirroksia, kunnes niitä alet-

tiin värittää käsin. Näitä käsin väritettyjä piirroksia kutsuttiin nimellä tan-e. (Moilanen, 

Laitinen, Tanttu 1999, 22.) 1740-luvun lopulla aloitettiin värien vedostus omilla paino-

laatoillaan eli niin kutsuttujen beni-e-piirroksien teko (Kanada 1989, 13). Tällöin sumi-

mustan lisäksi käytettyjä värejä olivat vain ruusunpunainen eli beni ja mineraalivihreä 

(Keyes, Coombs 2002, 185). Ensimmäinen tunnettu moniväripuupiirros oli Suzuki Ha-

runobun kalenterissa vuonna 1765 (Kanada 1989, 14). Näitä moniväripuupiirroksia 

kutsuttiin nimellä nishiki-e sekä yleisemmin nimellä ukiyo-e (Kanada 1989, 14).  

 

Ukiyo-e-piirrokset syntyivät siis Japanissa Edo-kaudella (1600-1868) Edossa eli nykyi-

sessä Tokiossa. Piirrosten syntyyn vaikutti Edon jälleenrakentaminen ja kaupungistu-

minen, jotka loivat Edoon uuden kaupunkilaisen elämäntavan huvituksineen. Näitä hu-

vituksia eli Kabuki-teatteria, sumopainia ja geisha-taloja ukiyo-e-piirroksissa kuvataan. 

Suora käännös ukiyo-e-piirrokselle onkin kelluvan tai leijuvan elämän kuva. Termillä 

viitataan näiden kaupunkielämän huvituksien katoavaisuuteen. (Moilanen 2009, 99-

100.)  

 

Nimi on osuva, sillä kuvatut aiheet olivat tekohetkelleen ajankohtaisia ja vaihtuivat no-

peasti. Piirroksissa esiintyvät näyttelijät olivat viimeisimmästä Kabuki-näytelmästä ja 

kimonoissa näkyivät uusimmat muoti-ilmiöt. (Kanada 1989, 11.) Myöhemmin ukiyo-esta 

on tullut yleisnimitys japanilaiselle vesiväripuupiirrokselle, joten termillä kutsutaan myös 

maisemia, lintu- tai kukka-asetelmia sekä samuraita kuvaavia puupiirroksia. (Moilanen 

2009, 99-100.) 

 

Edo-kauden valtio sääteli ukiyo-e-piirroksissa esiintyviä aiheita, jottei niissä näkyvä 

hyvinvointi olisi kärjistänyt taloudellista epätasa-arvoa. 1600-luvun alusta saakka paino-

tuotteet tulikin hyväksyttää sensorilla, ja esimerkiksi pröystäilevien aiheiden kuten sa-

murai-luokan sekä poliittisten aiheiden kuvaus oli kielletty. (Kanada 1989, 27; Tinios 

2010, 38.) Aiheiden säätely edisti ukiyo-e-tekniikoiden kehittymistä, sillä tämä jäi aino-
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aksi keinoksi kehittää taiteenlajia eteenpäin (Kanada 1989, 11). Vuosina 1791-1842 

sensorin hyväksymiin vedoksiin vedostettiin pyöreä kiwame-hyväksymisleima, ja vuo-

desta 1853 eteenpäin sen korvasi aratame-leima (Kanada 1989, 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kiwame-leima ja kaksi erilaista aratame-leimaa (vasemmalta oikealle). 
 

Ukiyo-e-piirrokset olivat aiheidensa ja suhteellisen edullisen ja nopean valmistustapan-

sa vuoksi Edo-kauden Japanissa käyttötavaran asemassa. Ukiyo-e-piirroksia ei pidetty 

taiteena, vaan pikemminkin edullisena käsityönä, joka oli myös keskiluokkaisten ihmis-

ten saatavilla. Niitä voisi verrata aikamme julkisuudenhenkilöiden ihailijakuviin tai mai-

noksiin. (Tinios 2010, 22; Kanada 1989, 10.) Puupiirroksia myytiin irtolehtisinä tai kirjoi-

hin sidottuina, eikä niiden kallista kehystämistä katsottu tarpeelliseksi (Lee, Kamba, 

Tsuchiya, Lin 2013, 186).  Ukiyo-e-piirroksia jopa lainattiin kirjaston kirjojen tavoin (Moi-

lanen 2009, 99).  

 

Eurooppaan ukiyo-e-piirrokset saapuivat 1860-luvulla ja saivat hyvin erilaisen roolin 

Japaniin verrattuna (Tinios 2010, 17). Tuohon aikaan Euroopassa vaikutti ilmiö nimeltä 

japonismi ja chinoiserie, joissa ihannoitiin idän eksotiikkaa, ja Eurooppaan tuotiin ukiyo-

e-piirrosten lisäksi sisustusesineitä ja taidetta Japanista sekä Kiinasta (Wichmann 

1981, 8). Impressionisteilla oli iso rooli puupiirrosten arvostuksen luomisessa Euroo-

passa. He ostivat puupiirroksia ja ripustivat niitä ateljeidensa seinille. Pian taidekeräili-

jätkin alkoivat ostaa ukiyo-e-piirroksia kokoelmiinsa. Näiden myötä Eurooppaan ja 

etenkin Pariisiin muodostui markkinat puupiirrosten myynnille. (Tinios 2010, 12-21.) 

Ukiyo-e-piirroksia ja niiden aiheita ei Euroopassa täysin ymmärretty, vaan niissä kieh-

toivat lähinnä kirkkaat värit ja eurooppalaiseen grafiikkaan verrattuna aiheiden erilainen 

asettelu (Tinios 2010, 17).  
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1800-luvun alkua voidaan pitää ukiyo-e-taiteen kulta-aikana, jolloin tuotettujen puupiir-

rosten määrä, laatu ja kysyntä olivat suurimmillaan. Pian Japanin avauduttua maailmal-

le 1868 ja kysynnän yhä kasvaessa alettiin puupiirroksissa käyttää aikaisempaa huo-

nompilaatuisia materiaaleja. Näitä olivat muun muassa synteettiset Euroopasta tuodut 

aniliinivärit. Samalla tekoprosessin nopeus kasvoi ja laatu laski. Tämä sekä kirjapainon 

ja valokuvien käyttöönotto kilpailevina menetelminä edistivät ukiyo-e-taiteen hiipumista 

1800-luvun lopulla. (Moilanen yms. 1999, 23; Malme 2000, 12.) Tästä huolimatta käsi-

työperinne elää vielä nykypäivänkin Japanissa, mutta on katoamisuhan alla. Vaikkakin 

puupiirroksen tekijöitä löytyy Japanista vielä kourallinen, on nuoria hankala saada opis-

kelemaan alaa pitkän opiskeluajan ja huonojen työllistymismahdollisuuksien vuoksi. 

(Moilanen yms. 1999, 2; Kanada 1989, 79-80.) 

 

2.1.2 Kunisada ja Hiroshige 
 

Tokutarō Andō eli Utagawa Hiroshige oli yksi viimeisistä suurista ukiyo-e-taiteilijoista 

ennen taiteenlajin hiipumista (Kobayashi 2006, 94). Hiroshige eli vuosina 1797 - 1858. 

Hän syntyi samurai-luokkaan ja peri Edon palolaitoksen viran isältään. Tästä huolimat-

ta hän aloitti opiskelun ukiyo-e-taiteen johtavassa koulussa Utagawassa vuonna 1811. 

Ensimmäisen puupiirroksensa hän julkaisi vuonna 1818. (Kanada 1989, 18; Fahr-

Becker 2002, 195.)  

 

Aluksi Hiroshige kuvasi teoksissaan aikalaistensa tavoin kauniita naisia, sotureita ja 

näyttelijöitä. Vuoden 1830 jälkeen hän alkoi kuvata taiteelleen ominaisia maisemia Ja-

panin maaseudulla. Suositun taiteilijan hänestä teki vuosina 1833-34 julkaistu sarja 

”Tōkaidon tien 53 pysähdyspaikkaa”, jonka aiheet perustuivat hänen matkaansa Edos-

ta Kiotoon. Hiroshigen taiteelle olivat ominaista tunnelmalliset värit, joilla hän kuvasi 

maisemissa olevaa vuodenaikaa tai säätilaa, sekä maanläheinen tapa kuvata asioita. 

(Fahr-Becker 2002, 195; Malme 2000, 29.) Maalaismaisemien lisäksi Hiroshige kuvasi 

piirroksissaan muun muassa tunnettuja paikkoja Edossa vuosina 1856-58 julkaistussa 

sarjassaan ”Sata kuuluisaa näkymää Edosta” sekä lintu- ja kukka-asetelmia. (Ko-

bayashi 2006, 94-95; Fahr-Becker 2002, 195.)  

 

Hiroshige vaikutti paljon 1800-luvun lopun eurooppalaisten impressionistien taiteeseen. 

Hänen puupiirroksiaan olikin esillä Pariisin maailmannäyttelyissä 1800-luvun loppupuo-
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lella. (Fahr-Becker 2002, 195.) Hiroshigen vedoksista tiedetään tehdyn paljon jälkipai-

noksia ja huonoja kopioita (Malme 2000, 29). 

 

Tsunoda Shōzō eli Kunisada eli vuosina 1786 - 1864 (Smith 1988, 28). Myös hän sai 

oppinsa Utagawa-koulusta ja oli aikansa suosituimpia ja tuottoisimpia ukiyo-e-

taiteilijoita. Hänen piirroksiaan on säilynyt runsaasti tähän päivään saakka. (Kanada 

1989, 18-19; Malme 2000, 25.) Kunisada oli tärkeä hahmo Utagawa-koulun toiminnas-

sa (Fahr-Becker 2010, 197). 

 

Keskeinen aihe Kunisadan tuotannossa olivat Kabuki-teatterin näyttelijät. Muita hänen 

kuvaamiaan aiheita olivat esimerkiksi kurtisaanit. (Fahr-Becker 2002, 197). Tyyliltään 

Kunisada oli edeltäjiään realistisempi, ja hän sijoitti puupiirroksissaan henkilöt luonnol-

lisiin ympäristöihinsä (Malme 2000, 25). Opettajansa Toyokunin kuoltua Kunisada otti 

tämän nimen ja vuoden 1844 jälkeen signeerasi työnsä nimellä ”Toyokuni II” (Fahr-

Becker 2002, 197). 

 

2.2 Materiaalit 
 
Edo-kauden japanilainen moniväripuupiirros koostuu eläinliima-alunasekoituksella pin-

taliimatusta ja yleisimmin kōzo-kuiduista valmistetusta japaninpaperista ja painoväreis-

tä. Painoväreissä on lähes aina sideaineena gelatiini ja väriaineena orgaaninen kasvi-

peräinen aine tai mineraalipohjainen pigmentti. Väreihin on sekoitettu lisäksi riisitärkke-

lysliisteriä. Joissakin puupiirroksissa on kiiltojauhetta tai kultausta. (Kanada 1989, 21 ja 

37-38.) 

 

2.2.1 Painopaperi 
 
Japanilaisissa puupiirroksissa käytetyn paperin tulisi olla vahvaa kestääkseen hanka-

usta, ja lisäksi sen pitäisi olla kostuessaan melko venymätöntä (Moilanen tms. 1999, 

196). Tämä on tärkeää vedostusvaiheessa, jotta eri väripintojen oikea kohdistus onnis-

tuu. Painopaperina japanilaisissa puupiirroksissa käytetään lähes poikkeuksetta washi-

paperia, joka eroaa länsimaisista papereista pidemmillä ja vahvemmilla kuiduillaan ja 

puhtaalla raaka-ainekoostumuksellaan. (Kanada 1989, 21.) Useimmin painopaperina 

käytetty paperilaatu on kōzo-mulperikasvin kuiduista tehty washi-paperi. Etenkin si-
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leäpintainen, kevyt ja läpinäkyvä masa-paperi on japanilaisissa puupiirroksissa yleisesti 

käytetty washi-paperilaatu. (Kanada 1989, 21.) 

 

Ominaista japanilaiselle puupiirrokselle on paperin läpikuultavuus ja siis painokuvan 

näkyminen myös versopuolelle (Keyes 1988, 31). Toinen tärkeä ominaisuus on värin 

imeytyminen paperikuitujen sisälle, jolloin paperikuidut ja pintastruktuuri ovat selkeästi 

osa esinettä (Moilanen ym. 1999, 196). Painopaperit yleensä pintaliimataan eläinliiman 

ja alunan sekoituksella eli dosalla. Pintaliimaus tehdään, jotta väri ei leviäisi paperissa 

ja painokuva olisi tarkka. (Keyes 1988, 30; Moilanen ym. 1999, 199.) Pintaliimaus an-

taa paperille tunnuksenomaisen kellertävän sävyn (Kanada 1989, 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Japanilaisille puupiirroksille tyypillisiä piirteitä: painovärin uppoutuminen paperikuitui-
hin (vasemmalla) ja sen näkyminen paperin läpi (oikealla). Vasemman puoleinen kuva on 
otettu Dino-Lite Pro -mikroskoopilla. 

 

Paperiarkkien koot ja muodot vaihtelivat vakiintuneiden standardikokojen mukaan. Käy-

tetyt standardikoot ovat ō-ōban (60 cm x 32 cm), ōban (39 cm x 26 cm), nagaban (52 

cm x 24 cm), chūban (28 cm x 20 cm), hosoban (30 cm tai 33 cm x 15 cm) ja hashira-e 

(70 cm x 12 cm). Koot saattoivat hieman vaihdella leikkaustavan mukaan. (Kobayashi 

1997, 95; Tinios 2010, 11.) 

 

2.2.2 Painovärit 
 
Väriaineet Edo-kauden japanilaisessa moniväripuupiirroksessa ovat perinteisesti joko 

orgaanisia kasveista saatavia väriaineita tai mineraaleista saatavia epäorgaanisia väri-

aineita eli pigmenttejä (Moilanen ym. 1999, 203; Kanada 1989, 37). 1600- ja 1700-
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lukujen vedoksissa valolle herkät kasviperäiset värit ovat hallitsevia, kun taas 1800-

luvulla alettiin lännen vaikutuksesta käyttää myös kestävämpiä epäorgaanisia ja teolli-

sesti valmistettuja pigmenttejä (Kanada 1989, 37-39). Esimerkiksi Euroopasta tuotua 

preussinsinistä alettiin käyttää 1800-luvun alussa (de Tristan 2002, 191). Japanin 

avauduttua maailmalle vuoden 1868 jälkeen väriltään huomattavasti kirkkaammat ani-

liinimusteet lähes syrjäyttivät perinteisten väriaineiden käytön (Moilanen yms. 1999, 

23).  Aniliinimusteet ovat synteettisesti kivihiilitervasta valmistettuja väriaineita (Dube 

1998). 

 

Musta väri japanilaisissa puupiirroksissa on aina orgaanista lamppumustaa eli sumia.   

Käyttämällä sumia eri vahvuuksina voidaan muodostaa kaikki käytetyt erilaiset mustan 

sävyt. (Kanada 1898, 37.) Joidenkin tietojen mukaan sumia valmistettiin myös savus-

tettujen männynneulasten noesta (Moilanen yms. 1999,202). Perinteisesti käytettyjä 

orgaanisia punaisia väriaineita olivat benihana-kukasta valmistettu beni ja brasilian-

puusta valmistettu suo (Keyes 1988, 31.) Joidenkin lähteiden mukaan japanilaisissa 

puupiirroksissa on käytetty myös krappilakkaa eli akania sekä karmiininpunaista eli 

enjiä (Fiske, Morenus 2004, 23-26). Orgaanisia keltaisia värejä olivat puolestaan kur-

kumiini eli ukon, gummigutta eli shio, pagoda-puusta valmistettu enju, zumi-puun kuo-

resta valmistettu zumi, korkkipuusta valmistettu kihada, myrica rubra –kasvin marjoista 

valmistettu yamamomo, miscanthus-heinäkasvista valmistettu kariyasu sekä keikarin-

kukasta eli gardeniasta valmistettu kuchinashi. Orgaanisia sinisiä olivat indigo eli ai ja 

tsuyukusa-kasvin kukan terälehdistä valmistettava aigami. (Keyes 1988, 31; Moilanen 

ym. 1999, 202.) Tarkemmat tiedot orgaanisten väriaineiden alkuperästä ovat taulukos-

sa liitteenä. (Liite 2.) 

 

Epäorgaanisia japanilaisissa puupiirroksissa käytettyjä punaisia väriaineita olivat si-

nooperi eli shu, lyijynpunainen eli tan sekä hematiitti eli benigara. Benigarasta käyte-

tään myös nimeä punasimpukka. Käytettyjä epäorgaanisia sinisiä olivat puolestaan 

preussinsininen eli bero-ai, azuriitti eli gunjō sekä joidenkin lähteiden mukaan myös 

smaltti. (Keyes 1988, 31; West FitzHugh 1998, 31.) Nimellä gunjō saatetaan joskus 

tarkoittaa myös ultramariinia, jonka käytöstä ukiyo-e-piirroksissa ei kuitenkaan ole pal-

jon näyttöä (West FitzHugh 1998, 21; Moilanen yms. 1999, 202). Keltaisia epäorgaani-

sia väriaineita olivat orpimentti eli kio tai sekiō sekä keltaokra eli odo. Ainoa vihreä ja-

panilaisissa puupiirroksissa käytetty väriaine oli epäorgaaninen malakiitti eli rokusho. 

Ruskea käytetty epäorgaaninen väriaine oli okra eli taisha.  (Keyes 1988, 31.) 
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Vihreän ja violetin sekä joskus ruskean sävyt saatiin edellä mainituista väriaineista se-

koittamalla tai painamalla kaksi väripintaa päällekkäin. Violetteja sekoitettiin benistä ja 

aigamista, benistä ja indigosta sekä suosta ja indigosta. Vihreät värit muodostettiin 

malakiitin lisäksi indigosta ja orpimentista, indigosta ja gummigutasta, aigamista ja 

gummigutasta tai preussinsinisestä ja jostakin orgaanisesta keltaisesta sekoittamalla. 

(Keyes 1988, 31; Keyes, Coombs 2002, 188; Kanada 1989, 37.) Indigo oli vihreissä 

väriaineissa useimmin käytetty sininen väriaine (Fiske, Morenus 2004, 29). Ruskeita ja 

oransseja värejä sekoitettiin gummigutasta ja benistä, hematiitista ja sumista, gummi-

gutasta ja sinooperista sekä zumista ja benistä (Kanada 1989, 37-38). 

 

Valkoinen väri toteutettiin yleensä vedostamisen sijaan jättämällä tähän kohtaan pape-

rin väriä näkyviin (Kanada 1989, 37). Käytettyjä valkoisia väriaineita olivat epäorgaani-

set kalsiumkarbonaatti eli gofun sekä lyijyvalkoinen eli empaku (West Fitzhugh 2009, 5-

6; Keyes 1988, 31).  Perinteisesti painovärien pinta japanilaisissa puupiirroksissa on 

läpinäkyvä, mutta 1800-luvun loppupuolella tuli yleisemmäksi sekoittaa lyijyvalkoista 

värien sekaan, jolloin painojäljestä tuli peittävämpi (de Tristan 2002, 190). Ennen 1800-

luvun loppua Edo-kauden puupiirroksissa tummuusasteet kuitenkin säädettiin yleensä 

värin paksuudella eikä sekoittamalla väriin valkoista tai mustaa (Kanada 1989, 41). 

Monien japanilaisissa puupiirroksissa käytettyjen väriaineiden pH-arvo on hapan 

(Keyes 1988, 34). 

 

2.2.3 Sideaineet 
 
Sideaineena väreissä on lähes aina eläinliima eli nikawa, joka on usein lisätty kiintei-

den värien sekaan valmiiksi (Kanada, 1989, 37). Joskus sideaineena saattaa olla myös 

arabikumi (Moilanen 1999, 203). 
 
Vedostuksen helpottamiseksi painovärin sekaan lisätään myös riisitärkkelysliisteriä eli 

noria. Nori edistää värin levittymistä tasaisemmin, hidastaa sen kuivumista ja estää sitä 

uppoamasta painolaatan puukuituihin. (Moilanen yms. 1999, 205.) Nori parantaa myös 

värin imeytymistä paperiin ja on hyödyksi värien muokkaamisessa etenkin liukuvärjä-

tyissä kohdissa eli bokasheissa (Keyes, 1988, 30).  
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2.2.4 Kiilteet 
 
Toisinaan japanilaisissa puupiirroksissa käytetään tehokeinoina kiillejauheita tai kulta- 

ja hopealehtiä. Kiillejauheet vaihtelevat kulta-, hopea, pronssi- ja mica-luonnonkivestä 

saatavan kira-jauheen välillä. Jauheet kiinnitetään painokuvaan vedostamalla ne omilla 

laatoillaan vedostuksen loppuvaiheessa, ja kulta- ja hopealehdet liimataan painoku-

vaan gelatiinilla. (Moilanen yms. 1999, 203.) 

 

2.3 Valmistusprosessi 
 

2.3.1 Eri ammatinharjoittajat valmistusprosessissa 
 
Ukiyo-e-puupiirroksen tekoprosessiin osallistui neljä eri ammattiryhmää: kustantaja, 

taiteilija, laatankaivertaja sekä vedostaja. Kustantajan tehtävä oli hallita ukiyo-e-

piirroksen tekoprosessia. Kustantaja päätti aiheen ja tarkisti eri vaiheiden välissä tehdyt 

muutokset. Taiteilija puolestaan suunnitteli kustantajan antamasta aiheesta kuvan ja 

teki siitä luonnoksen eli hanshitan minogami-paperille. Taiteilijalla ei todellisuudessa 

ollut paljon tekemistä lopullisen vedoksen kanssa. Kustantajan ja taiteilijan nimet ovat 

aina ukiyo-e-vedoksissa. (Kanada 1989, 25-27.)  

 

Laatan kaivertajien ammattikunnassa vallitsi tarkka hierarkia. Aloittaessaan kaivertajina 

oppipojat pääsivät aluksi kaivertamaan kirjaimia, sitten ukiyo-e-piirroksissa olevia suu-

ria pintoja ja tämän jälkeen tarkempia kuvioita kuten käsiä, pukuja ja jalkoja. Tämän 

jälkeen vain taidokkaimmat kaivertajat pääsivät kaivertamaan kasvoja sekä lopuksi 

hiuksien viimeisiä kerroksia. Kaivertajan koulutus kesti jopa kymmenen vuotta. (Kana-

da 1989, 29.) Laatan kaivertajan nimi luki vedoksessa toisinaan (Kanada 1989, 35). 

 

Vedostaja oli ukiyo-e-piirrosten tekemiseen osallistuvista ammattiryhmistä vähiten ar-

vostettu. Tästä kertoo se, että vedoksissa mainittiin harvoin vedostajan nimi. Todelli-

suudessa vedostajalla oli kuitenkin paljon valtaa esimerkiksi lopullisten sävyjen valin-

nassa. (Kanada 1989, 35.) 
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2.3.2 Laatan kaiverrus 
 
Ukiyo-e-piirros on kohopainomenetelmä. Tämä tarkoittaa, että painolaatassa koholla 

olevat kohdat muodostavat painokuvan, kun taas pois leikattu alue jää valkoiseksi. 

Ukiyo-e-piirroksen painokuvan eriväriset alueet on jokainen painettu omalla laatallaan 

(Kanada 1989, 34). 

 
Painolaatta ukiyo-e-puupiirrosten vedostamiseen tehdään noin kaksi senttimetriä pak-

suun kirsikkapuulevyyn. Kirsikkapuu eli sakura soveltuu vedostuslaataksi, koska se on 

tarpeeksi kovaa kestääkseen useita vedostuskertoja. Kirsikkapuun tiukkasyinen pinta 

myös mahdollistaa piirrosten tarkkojen rajojen vedostuksen. (Moilanen yms. 1999, 

192.) 

 

Ensin leikataan ääriviivalaatta. Tätä varten puulevylle liimataan taiteilijan tekemä luon-

nos kuvapuoli alaspäin. Liimaus tehdään sivelemällä laatalle ensin ohentamatonta no-

ria ja karhentamalla liisteri sitten kädellä. Karhennus mahdollistaa luonnospaperin lii-

kuttamisen tarvittaessa ennen sen lopullista liimaantumista. Tämän jälkeen paperi ase-

tetaan norin päälle ja hangataan siihen kiinni. Paperin kostuttua sitä hangataan lisää, 

jotta paperin pintakerros irtoaisi ja paperista tulisi läpinäkyvämpi. Molemmissa vaiheis-

sa on työskenneltävä nopeasti. (Moilanen yms 1999, 241.) 

 

Laattojen kaiverruksessa käytetään erilaisia ja –kokoisia työkaluja. Aluksi kaivertaja 

leikkaa kuvien ääriviivat veitsellä. Leikkaus tapahtuu siten, että veistä vedetään itseä 

kohti. Tämän jälkeen leikatuille viivoille tehdään vastaviillot, jolloin leikkausjäljestä tulee 

v:n mallinen. Ääriviivojen jälkeen suuret pinnat leikataan marunomilla eli suurella kou-

rutaltalla. Leikkauskulma on melko matala, ja lastut leikataan työntävällä liikkeellä. Ma-

runomin leikkausjälki on karhea, joten pinnat työstetään sileiksi hiranomilla eli suurella 

tasataltalla. Tämä vaihe on tärkeä, jottei väri vedostettaessa paakkuunnu ja suttaannu. 

Viimeiseksi kaivertaja kaivertaa kuvioiden väliin jäävät pienet ja kapeat pinnat ja yksi-

tyiskohdat. Työkaluina tässä vaiheessa ovat aisuki eli pieni tasataltta ja komasuki eli 

pieni kourutaltta. (Moilanen yms. 1999, 243-246.) 

 

Leikkaus tapahtuu horidain eli leikkauspöydän päällä. Leikkauksen aikana puunsirut 

puhdistetaan säännöllisesti, etteivät ne häiritse siistiä leikkausjälkeä tai kuluta leikkaus-

teriä. Leikkausjäljen epäonnistuttua puunsirujen tai käden lipsahtamisen takia laatta 
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voidaan jälkikäteen korjata esimerkiksi puu-upotuksilla tai kiiloilla. (Moilanen yms. 

1999, 246.)  

 

Ääriviivalaatan leikkaamisen jälkeen sillä tehdään koevedos, jonka taiteilija hyväksyy. 

Koevedoksen avulla leikataan jokaiselle värille omat laattansa. Ennen varsinaista ve-

dostusta jokaisesta painolaatasta otetaan koevedokset, joiden avulla niihin tehdään 

tarvittavat korjaukset. (Kanada 1989, 34-36.) 

 

2.3.3 Vedostus 
 
Ennen puupiirrosten vedostamista paperit kostutetaan. Kostutus tapahtuu sivelemällä 

vettä joka neljännelle tai viidennelle paperiarkille pinossa ja pitämällä pinoa painojen 

alla muutaman tunnin ajan, jotta kosteus pääsee tasaantumaan. On tärkeää, että pape-

rit ovat tasaisesti kosteita ja venymättömiä koko vedostuksen ajan, jotta eri laatoilla 

painetut painopinnat kohdistuvat oikein toisiinsa nähden. (Kanada 1989, 38.) Kosteutta 

pidetään yllä säilyttämällä papereita pinossa kostutettujen pahvien välissä vedostusker-

tojen välissä (Moilanen yms. 1999, 258). 

 

Vedostus tapahtuu matalalla vedostuspöydällä, johon laatta ankkuroidaan nahkean 

kankaan avulla. Vedostuslaatta kostutetaan vedellä, minkä jälkeen vedellä ohennettu 

väriaine ja nori sekoitetaan toisiinsa sen päällä. Oikeaan koostumukseen muokattu 

valmis väriaine levitetään tasaisesti painolaatalle. Bokashit eli liukuvärjätyt kohdat teh-

tiin ohentamalla väriä vedellä laatan päällä. (Kanada 1989, 41.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Bokashi-tekniikalla tehtyä painopintaa. 
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Seuraavaksi kostutettu paperiarkki asetetaan laatan päälle laattaan kaiverrettujen koh-

distus- eli kentō-merkkien avulla. Väri hangataan paperiin kiinni taustapuolelta. (Kana-

da 1989, 42-43.) Hankauksessa käytetään barenia, joka on kiekkomainen yhteen liima-

tuista paperikerroksista, naruytimestä ja bambunlehtipäällyksestä koostuva työväline 

(Moilanen yms. 1999, 226). Ennen vedostusta baren saatetaan käsitellä seesamiöljyllä. 

Vedostus aloitetaan yleensä alanurkasta, jolloin paperin liikkumiselta vältytään var-

mimmin. (Kanada 1989, 42-43.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 4. Vedostustyökalu baren sekä kuva vedostustilanteesta. (Kuva 1) 
 

Joskus väristä tehtiin intensiivinen painamalla se samalla laatalla useaan kertaan. Esi-

merkiksi viimeistelty pinta hiuksissa saatiin aikaiseksi painamalla se kolme kertaa kah-

della eri laatalla. (Kanada 1989, 34 ja 42.) Samalla laatalla painettava väri vedostettiin 

yhdellä kertaa kaikkiin vedostettaviin vedoksiin, minkä jälkeen siirryttiin toisen värisiin 

painopintoihin. (Kanada 1989, 42.) 

 

2.4 Ukiyo-e konservointikohteena 
 

Suurimmat haasteet ukiyo-e-piirrosten säilyvyyden ja konservoinnin kannalta ovat pai-

novärien ominaisuuksissa. Monet väriaineet japanilaisissa puupiirroksissa ovat jossakin 

määrin vesiliukoisia, mitä todistaa jo ennen vedostusta tehtävä painovärien ohennus 

vedellä (McAusland, Stevens 1997, 10). Lisäksi painovärit haalistuvat tai muuttuvat 

herkästi sävyltään sekä intensiteetiltään esimerkiksi valon, ilmankosteuden vaihtelui-

den ja säilytysmateriaalien vaikutuksesta (Keyes 1988, 32 ja 36; Keyes, Coombs 2002, 
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184). Erään luokituksen mukaan ukiyo-e-piirrokset luokitellaan museoissa valolle her-

kimmiksi esineiksi (Keyes 1988, 35). 

 

Varsinkin orgaaniset painovärit ovat herkkiä niin vedelle kuin valollekin (Keyes, 1988, 

30-31.) Joskus haalistuneessa vedoksessa orgaaniset väriaineet saattavat olla muut-

tuneet niin paljon, että koko vedoksen värimaailma on muuttunut alkuperäisestä läm-

pimästä kylmäksi. Näin käy esimerkiksi, kun preussinsinistä ja orgaanista keltaista vä-

riaineitta sisältävässä vihreässä värissä oleva keltainen haalistuu. (Keyes, Coombs 

2002, 188.) Erityisesti orgaaniset siniset väriaineet kuten aigami ja ai ovat herkkiä haa-

listumaan valon vaikutuksesta (Keyes, Coombs 2002, 187). 

 

Värien herkkä luonne rajoittaa etenkin kohteille tehtäviä vesikäsittelyitä sekä kohteiden 

esillepanoaikaa. Uv-valosuotimilla ei näyttäisi olevan vaikutusta herkkien ukiyo-e-

piirrosten painovärien suojauksessa, vaan säteilymäärän vähentäminen tulisi tehdä 

enemmänkin esillepanoaikaa rajoittamalla (Keyes 1988, 35). Uv-valosuojauksessa 

tulee kuitenkin ottaa huomioon myös kantajamateriaalina oleva paperi, joka itsessään 

vaurioituu uv- ja näkyvän valon vaikutuksesta.  

 

Väriaineiden vuoksi ukiyo-e-puupiirroksia tulisi myös säilyttää neutraaleissa olosuhteis-

sa, sillä happamuutensa vuoksi jotkin orgaaniset väriaineet saattavat muuttua väriltään 

myös emäksisissä olosuhteissa (Keyes 1988, 34; Aitchison ym. 1985, 2.) Siksi ukiyo-e-

piirroksia ei tulisi kiinnittää puskuroituun taustapahviin. Lyijyä sisältäville väriaineille 

kuten lyijynpunaiselle ja -valkoiselle on yleistä myös lyijyn tummuminen (Keyes 1988, 

34). 

 

Väriaineiden lisäksi tyypillisiä vaurioita ukiyo-e-puupiirroksissa aiheuttavat ominaisuu-

det pohjamateriaalina olevassa ohuessa ja pehmeässä washi-paperissa. Pehmeän ja 

huokoisen pintansa vuoksi piirroksiin kertyy helposti pinttynyttä likaa, jonka puhdista-

minen voi olla haastavaa. Paperin pinta myös hankautuu ja nuhraantuu helposti. 

(Keyes 1988, 31 ja 33.) Paperin ohuus luo haasteita lisäksi mekaanisesti tehtäviin kon-

servointitoimenpiteisiin. Varsinkin kostuessaan washi-paperi heikkenee lujuudeltaan, ja 

käsittelyssä täytyy varoa mekaanisten vaurioiden aiheutumista (Aaltonen 2014).  

 

Washi-paperilla on kuitenkin puhtaan raaka-ainekoostumuksensa vuoksi hyvät valmiu-

det pysyä melko neutraalina ja vahvana ikääntyessään (Keyes 1988, 31). Kemiallisesti 

stabiilin luonteensa vuoksi se tuntuu säilyttävän vahvuutensa joidenkin väriaineiden 
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sekä pintaliimauksessa olevan alunan happamuudesta huolimatta. Ukiyo-e-piirrosten 

painovärien happamuuden aiheuttamista vaurioista ei löytynyt tietoa, mutta esimerkiksi 

kuparipitoisten värien paperia syövyttävä vaikutus on yleisesti tiedossa (Aitchison yms. 

1985, 1). 

 

Keskeinen kysymys ukiyo-e-puupiirroksien konservoinnissa on myös, pitäisikö niissä 

olevat taustaukset poistaa. Perinteisesti Japanissa puupiirrokset myytiin irtonaisina ja 

taustaamattomina (Lee yms. 2013, 186). Kuitenkin tiedetään, että joskus ukiyo-e-

puupiirroksia taustattiin japaninpaperilla ja vehnätärkkelysliisterillä myös Japanissa ja 

etenkin 1800-luvulla taustapapereihin liimattuina sitomista varten (McAusland, Stevens 

1997, 10; Enshaian 1988, 38). Kuitenkin ukiyo-e-puupiirroksien esineluonteeseen kuu-

luu paperin sekä painovärien keveä tekstuuri ja läpikuultavuus, jotka kärsivät taustauk-

sessa. Taustauksen poistoa puoltaa myös versopuolella näkyvät barenin hankausjäljet, 

jotka ovat tärkeä puupiirroksen syntyprosessista kertova piirre. (Keyes 1988, 31-32.)  

Taustauksessa käytetty liima saattaa myös aiheuttaa väreissä kemiallisen reaktion ja 

muuttaa niiden sävyjä (McAusland, Stevens 1997, 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kuva 5. Barenin jälki puupiirroksen versopuolella. 
 

Ennen kaikkea tulee muistaa, että ukiyo-e-puupiirrokset ovat paperiesineitä. Ne tulisi 

siis säilyttää neutraaleissa ja puhtaissa materiaaleissa suojattuna pölyltä, ilmankosteu-

den vaihteluilta ja valolta (Kecskeméti 2008, 184 ja186-187). 
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3 Vesiherkät painovärit 
  
Opinnäytetyöni käytännön osuuden konservointikohteina olevat piirrokset on liimattu 

vesiliukoisella vehnätärkkelysliisterillä huonolaatuiseen taustapahviin, minkä lisäksi 

kaksi niistä on taustattu japaninpaperilla ja vehnätärkkelysliisterillä. Toisin sanoen koh-

teiden konservoinnissa vesipohjaiset konservointimenetelmät voisivat olla avuksi. Tä-

män takia opinnäytetyöni kannalta keskeisiksi ongelmiksi nousevatkin japanilaisten 

puupiirrosten painovärien vesiherkkyys sekä vesipesun mahdollisuuden tutkiminen. 

Mielenkiintoisen painovärien vesiherkkyyden tutkimisesta tekevät myös juuri tämä ve-

sipohjaisella liimalla tehty liimaus ja se, ettei kohteissa näy siitä aiheutunutta värien 

leviämistä.  

 

3.1 Liukeneminen 
 
Liukeneminen tapahtuu kahden aineen, liuottimen ja liukenevan aineen välillä. Liuotin 

on yleensä neste ja liukeneva aine kiinteä kiteinen aine, jonka atomit, molekyylit tai 

ionit ovat kiinni toisissaan erilaisin sidoksin. Liukeneminen tarkoittaa sitä, että liuotin 

hajottaa liukenevan aineen kidehilan eli sen osasten väliset sidokset ja erottaa ne toi-

sistaan. Liuottimen tehtävä on myös pitää partikkelit toisistaan erillään sitomalla ne 

omiin partikkeleihinsa. Liukeneminen on mahdollista, jos liuottimen ja liukenevan ai-

neen välinen vetovoima on suurempi kuin liukenevan aineen sisäiset vetovoimat. (Ba-

nik 2011, 36; Perkiömäki 2010.) 

 
Liukenemisessa on oleellista liuottimen ja liukenevan aineen sopivuus toisilleen. Usein 

sanotaankin, että samanlainen liuottaa samanlaista. Tällä tarkoitetaan aineiden pooli-

suutta. Pooliset eli sähköisesti varautuneet ja suuremman elektronegatiivisuusarvon 

omaavat liuottimet liuottavat poolisia yhdisteitä, ja poolittomat eli elektronegatii-

visuusarvoltaan pienemmät liuottimet liuottavat poolittomia yhdisteitä. (Perkiömäki 

2010.) Liuottimessa olevan kineettisen liikkeen kasvaessa eli lämpötilan noustessa 

liukeneminenkin on tehokkaampaa (Banik 2011, 36). 

 

Aineen sisältämien poolisten molekyyliryhmien määrä vaikuttaa kiinteän aineen liukoi-

suuteen. Lisäksi siihen vaikuttavat aineen kiteisyysaste, molekyylien välisten sidosten 

vahvuus, molekyylien koko ja rakenne sekä niiden kietoutuminen toisiinsa. Tämän takia 

aineet voivat täydellisen liukenemisen lisäksi liueta liuottimeen vain osaksi eli muodos-
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taa heterogeenisen geelin tai vain turvota liuottimen vaikutuksesta. Suuren kiteisyysas-

teensa ja molekyylikokonsa vuoksi esimerkiksi poolinen selluloosa ainoastaan turpoaa 

vedessä. (Banik 2011, 38-39; Perkiömäki 2014.) 

 

Vesi on poolinen liuotin ja liuottaa pääasiassa ioniyhdisteitä sekä poolisia orgaanisia ja 

epäorgaanisia molekyyliyhdisteitä. Myös jotkin poolittomat yhdisteet ovat hieman vesi-

liukoisia. (Banik 2011, 36.) Veden liuottava ominaisuus perustuu sen sisältämiin vah-

voihin happi- ja vetyatomien muodostamiin hydroksyyliryhmiin, joiden avulla se muo-

dostaa vetysidoksia siihen liukenevien aineiden kanssa (Perkiömäki 2010, Kurssimate-

riaalit). Vedelle ominainen piirre liottimena onkin ilmiö nimeltä hydraatio. Hydraatiossa 

vesimolekyylit ympäröivät siihen liuenneet ionit ja näin estävät vastakkaisesti varautu-

neita ioneita sitoutumasta toisiinsa. (Banik 2011, 36-37.) 

 

3.2 Vesiherkät painovärit japanilaisissa puupiirroksissa 
 

Monien painovärien väriaineet ovat itsessään vesiliukoisia (McAusland, Stevens 1997, 

10). Väriaineiden liukoisuuden voisi kuitenkin sanoa usein perustuvan pikemminkin 

niissä olevan sideaineen vesiliukoisuuteen ja väriaineen irtoamiseen sideaineen muka-

na (Perkiömäki, 2.4.2014).  Painoväreissä sideaineena oleva gelatiini sekä väriin sekoi-

tettu riisitärkkelys-nori ovat molemmat jossakin määrin vesiliukoisia. Gelatiini liukenee 

20 - 40 °C veteen ja turpoaa sitä kylmemmässä vedessä (Banik 2011, 38; Horie 2010, 

232). Myös tärkkelys turpoaa jo kylmässä vedessä. 

 

Yleisesti ottaen orgaanisilla kasviperäisillä väriaineilla sekä synteettisillä aniliinimusteil-

la on enemmän taipumusta olla vesiherkkiä kuin epäorgaanisilla väriaineilla. Lisäksi 

joidenkin yksittäisten väriaineiden on havaittu olevan muita herkempiä vedelle. Tällaisia 

väriaineita ovat aigami (sininen), beni (punainen), näistä sekoitettu violetti, ukon (kur-

kumiini) sekä ai (indigo) (Keyes 1988, 31). Aigamin on todettu olevan vedelle niin herk-

kä, että veteen joutuessaan se saattaa hävitä kuvasta kokonaan (Sasaki, Webber 

2001, 186). Tunnetusti vedelle herkkiä ovat myös sumi (musta), tan (lyijynpunainen), 

bero-ai (preussinsininen), enji (keltainen), mica (kira-jauhe) sekä monet aniliinimusteet 

(de Tristan 2002, 192-195; Enshaian 1988, 38). Väriaineiden vesiherkkyydestä löytyvä 

tieto on toisinaan ristiriitaista, sillä esimerkiksi erään lähteen mukaan sumi pienen par-

tikkelikokonsa sekä poolittomuutensa vuoksi ei liukene veteen, kun taas toisaalla sen 

on todettu reagoivan veteen (de Tristan 2002, 191; Enshaian 1988, 38; Perkiömäki, 

2.4.2014). 
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Kuva 6. Oikeanpuoleisessa vedoksessa (Kuniyasu (n. 1810–20), Man and Bonsai) sininen 
väri mekossa on todennäköisesti aigamia ja vasemmanpuoleisessa vedoksessa (Eizan 
(1800–1867), Modern Seven Komachi) oleva punainen beniä. (Kuva 2) 

 

Väriaineiden liukoisuus perustuu orgaanissa väriaineissa niiden sisältämiin funktionaa-

lisiin poolisiin molekyyleihin. Esimerkiksi vedelle hyvin herkkä sininen aigami sisältää 

glukoosimolekyylejä, jotka ovat poolisia (Sasaki, Webber 2002, 186). Epäorgaaniset 

pigmentit ovat usein itsessään melko liukenemattomia veteen suuren partikkelikokonsa 

ja kidehilassa olevien partikkelien sisäisten vetovoimien vuoksi (Perkiömäki, 2.4.2014). 

Aniliinimusteiden vesiliukoisuus puolestaan voisi selittyä niiden sisältämillä aromaattisil-

la bentseenirengasyhdisteillä, jotka poolisuutensa vuoksi liukenevat veteen (Perkiömä-

ki, 2.4.2014). 

 

Värien vesiherkkyyteen vaikuttaa se, kuinka imeytyneitä värit ovat paperikuituihin. 

Etenkin kuituihin imeytymättömät partikkelit saattavat liukenemisen lisäksi myös irrota 

mekaanisesti pohjastaan. Tämä irtoaminen voi tapahtua veden liikkeen vaikutuksesta 

tai muusta mekaanisesta rasituksesta johtuen ja tulisi erottaa ilmiönä liukenemisesta. 

Irtoamisen ja liukenemisen erona on, ettei irtoamisessa tapahdu kemiallista reaktiota, 

vaan ilmiö on puhtaasti mekaaninen. Lisäksi partikkelit ovat kooltaan suurempia kuin 

liukenemisessa. Esimerkiksi mica-partikkelien vesiherkkyys selittyy enemmänkin niiden 

irtoamisella kuin liukenemisella, sillä ne eivät suuren partikkelikokonsa vuoksi uppoa 
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paperinkuituihin vaan jäävät sen pinnalle (de Tristan 2002, 191). Usein juuri suurempi-

kokoiset partikkelit sekä paksummat värikerrokset irtoavatkin mekaanisesti herkemmin 

kuin ohuet. Yleisesti japanilaisten puupiirrosten värit ovat kuitenkin paperikuituihin 

imeytyneitä, joten mekaaninen irtoaminen on oletettavasti vähäistä. 

 

Tämän lisäksi japanilaisten puupiirrosten väriaineiden vesiherkkyyteen vaikuttavat pai-

nokuvan ikä ja kunto. Haalistuneiden painovärien on todettu olevan selkeästi vettä kes-

tävämpiä kuin tuoreiden tai haalistumattomina säilyneiden painovärien. Huomattavan 

haalistuneita vedoksia on Keyesin mukaan mahdollista jopa pestä. (Keyes 1988, 32.) 

Tämä vesiherkkyyden väheneminen perustuu konservoinnissa yleisesti tunnettuun 

ilmiöön, jossa materiaalien ikääntyessä niiden kemiallinen rakenne saattaa muuttua. 

Ne voivat muodostaa esimerkiksi ristisidoksia ja siksi muuttua liukoisuudeltaan.  Toi-

saalta kemiallinen muuttuminen voi olla myös painovärin rakennetta heikentävää, jos 

esimerkiksi sideaineet kuivuvat vanhentuessaan, jolloin ikääntyminen edistää painovä-

rien irtoamista (Aitchison yms.1985, 1). 

 

Kirjallisuudessa japanilaisten puupiirrosten painovärejä pidetään yleisesti vedelle herk-

kinä. Tunnetun tutkimustiedon vuoksi tämä on hyvä suuntaa-antava oletus, ja kaikki 

painovärit tulisi testata vesiliukoisuuden varalta, jos tehdään vesipohjaisia käsittelyjä. 

Orgaanisten väriaineiden yleisesti suuremmasta vesiherkkyydestä huolimatta myös 

epäorgaanisten väriaineiden on todettu reagoivan veteen jossakin määrin (de Tristan 

2002, 195). Todellisuudessa japanilaisissa puupiirroksissa käytettyjen painovärien ve-

siherkkyydessä on yksilöllisiä eroja, ja jokainen kohde on vesikäyttäytymiseltään erilai-

nen. 

 

3.3 Vesiherkkien värien aiheuttamat haasteet konservoinnissa 
 

 

Vesiherkät painovärit aiheuttavat riskin konservoinnin kannalta silloin, kun toimenpi-

teessä käytetään kosteutta. Tavallisimpia paperikonservoinnissa tehtäviä vesipohjaisia 

toimenpiteitä ovat vesipesut, kohteen kostuttaminen geelien, kosteuskammion tai Ae-

rosol Generator -höyrytinlaitteen avulla, imupaperihauteet sekä vesipohjaisten liimojen 

kuten tärkkelysliisterin käyttö liimauksessa tai taustauksessa. Painovärien leviäminen 

on aina tapahtumana peruuttamaton ja saattaa olla kohteelle tuhoisa. Vedelle herkkiä 

värejä sisältävien kohteiden suhteen järkevintä olisikin jättää vesipohjaiset konservoin-

titoimenpiteet tekemättä, jos toimenpide ei ole kohteen säilyvyyden kannalta välttämä-
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tön. Vesikäsittelyjä tehtäessä väriaineiden vesiliukoisuus tulisi aina testata tarkasti ja 

toimenpiteen riskit ja hyödyt punnita tarkkaan. 

 

Vesikäsittelyiden aiheuttama värien leviäminen voi aiheuttaa erilaisia vaurioita koh-

teessa. Leviäminen voi tapahtua siten, että värit kelluvat veden mukana kohteesta pois, 

jolloin kohteen alkuperäistä ainetta kulkeutuu pois. Väriaineen ollessa hyvin vesiliukoi-

nen jopa koko kuva saattaa hävitä. Joskus värit saattavat laskeutua veden mukana 

kohteen pinnalla väärään paikkaan ja näin aiheuttaa värien leviämistä ja kuvan sut-

taantumista paperin pinnalla. Ukiyo-e-piirroksissa kosteus saattaa aiheuttaa myös väri-

en muuttumista ja tummumista (de Tristan 2002, 192-195). 

 

Niukemmalla vedellä tehdyssä toimenpiteessä on vaarana värien leviäminen kapillaari-

sen ilmiön vuoksi paperikuitujen sisällä. Tällöin kohteeseen syntyy tarkkarajaisia koste-

usvauriotahroja, joita on vaikea puhdistaa jälkeenpäin. Lisäksi etenkin imupöytäpesus-

sa, jossa veden kulkusuunta kulkee alaspäin, värit saattavat imeytyä paperinkuituihin, 

jolloin kuva-alueen pintastruktuuri voi muuttua ja latistua ja väriaine imeytyä kuituihin 

(Kosek 2011, 317).  

 

Pesun aikana vedelle herkät väripinnat myös pehmentyvät, mikä voi edistää värien 

mekaanista irtoamista. Pehmentynyt väripinta saattaa altistua vaurioille myös kuivatuk-

sen aikana prässissä tarttuessaan Hollytex-polyesterikuitukankaaseen tai imupaperiin 

(Lindgren 2014). Myös taustaaminen aiheuttaa riskejä vesiliukoisissa väreissä. Tausta-

uksessa käytetty vesiliukoinen liima voi aiheuttaa värien siirtymistä kohteen versopuo-

lelle ja taustapaperiin (Keyes 1988 32).  

4 Vesikäsittelyt vesiherkille väreille 
 

Vesikäsittelyihin liittyvistä riskeistä huolimatta vedelle herkkiä kohteita on joskus mah-

dollista ja tarpeen käsitellä kosteudella. Ne saattavat tarvita esimerkiksi suoristuksen, 

puhdistuksen tai irrottamisen taustapahvistaan tai taustauksestaan. Päättäessään kos-

teuskäsitellä vedelle herkän kohteen on konservaattorin huomioitava riskit ja tiedettävä, 

miten toimia värien mahdollisesti levitessä. Kohdetta tulee tarkkailla jatkuvasti toimen-

piteen aikana. Joitakin konservointimenetelmiä voidaan pitää tällaisille kohteille hellä-

varaisempina kuin toisia, ja näin voidaan vähentää riskejä toimenpiteen aikana. Tässä 

kappaleessa pohditaan vesikäsittelyjen tekemistä erityisesti ukiyo-e-piirroksille. 
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Äärimmäinen esimerkki kosteuskäsittelystä on pesu, jossa kohde upotetaan kokonaan 

veteen. Pesua hellävaraisemmat toimenpiteet ovat melko riskittömiä ukiyo-e-

puupiirroksille, joiden värit eivät ole juurikaan reagoineet vesiliukoisuustesteissä, sillä 

niissä kohteeseen kohdistettava kosteusmäärä on suhteellisen pieni ja hyvin hallittavis-

sa. Siksi tässä luvussa keskitytäänkin suureksi osaksi juuri vesipesuihin ja pohditaan 

tavallisimpien pesumenetelmien soveltumista vesiherkille väreille. Entsyymikäsittelyihin 

ja valkaisuihin ei oteta kantaa. 

 

4.1 Pesua hellävaraisemmat vesipohjaiset toimenpiteet 
 

Vesipohjaiset konservointimenetelmät vaihtelevat sen mukaan, missä muodossa vettä 

käytetään. Vettä voidaan käyttää nesteenä, höyrynä tai geelinä imeytettynä johonkin 

materiaaliin. Vesipohjaisista käsittelyistä yksi hellävaraisimmista ovat geelikäsittelyt. 

Geelien avulla kohteesta irrotettavia osia ja liimoja voidaan pehmentää, ja kosteuden 

määrä on helposti hallittavissa ja rajattavissa. Kostutuksessa käytettäviä geelejä ovat 

esimerkiksi puolisynteettinen selluloosajohdannainen metyyliselluloosa, silikaattijoh-

dannainen laponiitti sekä kasviperäinen gellam gum. Työn aikana saatiin hyviä koke-

muksia geelihauteiden käytöstä hellävaraisena kostuttimena ukiyo-e-puupiirroksille, 

joiden värit eivät testeissä osoittautuneet kovin vesiherkiksi. Geelien käyttö taustan-

poistossa voi kuitenkin aiheuttaa värien muuttumista, jos kohteessa on vedelle hyvin 

herkkiä väriaineita kuten beniä ja ukonia (de Tristan 2002, 194).  

 

Hellävarainen keino ukiyo-e-puupiirrosten sekä muiden vesiherkkiä värejä sisältävien 

kohteiden käsittelyyn on myös kosteuskammiokäsittely, jossa kostutus tapahtuu esi-

merkiksi kostutetuista imupapereista nousevan vesihöyryn avulla. Käsittelystä saadaan 

mahdollisimman hellävarainen asettamalla imupaperien ja kohteen väliin gore-tex-

kangas, joka estää vesipisaroiden läpäisyn kohteeseen. Kostutuskammiokäsittelyssä 

täytyy varoa kondensaatioilmiötä eli vesihöyryn tiivistymistä vedeksi. Kostutuskammio-

käsittelyllä on saatu hyviä tuloksia japanilaisten puupiirrosten konservoinnista painovä-

rien kärsimättä (Aaltonen 2014; de Tristan 2002, 193).  

 

Kostutuskammiota tehokkaammin kostutuksen voi toteuttaa käsittelemällä kohdetta 

suoraan vesihöyryn avulla. Vesihöyrykäsittely tehdään Aerosol Generator –laitteella, 

joka altistaa kohteen vain hienopisaraiselle vesihöyrylle. Omien kokemuksieni mukaan 

ukiyo-e-piirroksia voidaan käsitellä vesihöyryllä, jos värit eivät ole testattaessa osoittau-

tuneet kovin vesiherkiksi. 
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Myös vesipohjaisilla liimoilla, kuten tärkkelysliisterillä liimausta tai taustausta voidaan 

pitää vesipohjaisena käsittelynä. Kun käytetään vesiliukoista liimaa vesiherkälle koh-

teelle, tulisi liiman olla mahdollisimman kuivaa. Ukiyo-e-piirroksia konservoitaessa vai-

keutena on kuitenkin myös ohuen paperin vaatima liiman ohuus. Ongelmaa voi yrittää 

ratkaista kuivattamalla ohutta liimaa hetken lasilevyn päällä ennen liimausta. 

 

4.2 Vesipesut 
 
Pesussa puhdistuminen perustuu liukenemiseen, jossa paperista poistettavat yhdisteet 

liukenevat veteen. Liuottimena voidaan käyttää vesijohtovettä, puhdistettua vettä sekä 

etanoli-vesiseoksia ja erilaisia puhdistusaineita sekoitettuna veteen. Vesiherkkiä värejä 

sisältäviä kohteita pestessä voi kuitenkin olla viisasta käyttää vesijohtovettä, sillä veden 

puhdistaminen saattaa lisätä sen liuottavia ominaisuuksia. Konservointitoimenpiteenä 

paperin peseminen on hellävarainen tapa poistaa paperista happamuutta. Pesemällä 

voidaan lisäksi puhdistaa tahroja ja keltaisuutta, poistaa paperista liimajäämiä sekä 

siinä vielä olevia taustapahvinpaloja ja konservointitoimenpiteissä kuten esimerkiksi 

entsyymikäsittelyissä tai valkaisussa käytettyjä kemikaaleja (Kosek 2011, 314). Pesulla 

voidaan myös suoristaa ja rentouttaa deformoitunutta paperia, ja pesun voidaan myös 

nähdä antavan kohteelle joustavuutta ja lujuutta.  

 

Edellisessä luvussa esiteltiin pesun aiheuttamia riskejä vesiherkille väreille. Näiden 

lisäksi vesipesu on aina riski myös itse paperille. Kostuessaan paperi venyy ja siinä 

olevat vetysidokset avautuvat ja muodostuvat eri kohtiin. Toisin sanoen paperin raken-

ne aina hieman muuttuu pesussa. (Brückle 2011a, 97-98.) Samalla paperin mittasuh-

teet ja pintastruktuuri saattavat muuttua (Brückle 2011b, 425).  Lisäksi paperi heikke-

nee vetolujuudeltaan kostuessaan, jolloin riski sen repeämiseen kasvaa pesun aikana 

(Brückle 2011a, 112). Ristiriitaisia näkökulmia vesipesun kannattavuudesta antaa myös 

tutkimustieto, jonka mukaan vesipesu heikentää paperin vetolujuutta jossakin määrin 

sen kuivuttuakin (Zervos, Barmpa 2011, 131-132).  

 

4.2.1 Upotuspesu 
 
Upotuspesu tapahtuu pesualtaassa, ja siinä nimensä mukaisesti upotetaan koko kohde 

pinnan alle. Kohde voidaan pitää pesun ajan Hollytexien välissä, jolloin vettyneeseen ja 
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näin vetolujuudeltaan heikentyneeseen kohteeseen itseensä ei kohdistu mekaanista 

rasitetta. Upotuspesussa kohde kastuu kauttaaltaan, jolloin kohteen puhdistuminen on 

tehokasta (Kosek 2011, 323-324). 

 

Upotuspesu ei sovellu kohteille, joissa on vedelle herkkiä väriaineita, sillä pesutapah-

tuman hallitseminen on vaikeaa. Kun kohde on laitettu altaaseen, ei värien leviämistä 

voi hallita. Kohteen nostaminen altaasta värien leviämisen aiheuttamatta lisävauriota 

saattaa myös olla hankalaa. Upotuspesussa on vaarana myös paperin runsas turpoa-

minen ja sen aiheuttama heikosti kohteessa kiinni olevien partikkelien irtoaminen. (Ko-

sek 2011, 323-324.) Upotuspesun pintapuolisesta riskialttiudesta huolimatta onnistu-

neita tuloksia ukiyo-e-piirrosten upotuspesusta ovat saaneet muun muassa paperikon-

servaattori Tina Lindgren sekä Pamela de Tristan, vaikkakin jälkimmäinen huomasi 

toimenpiteen aiheuttaneen muutoksia preussinsinisen värissä (Lindgren 2014; de Tris-

tan 2002, 195).  

 

Upotuspesussa kuten muissakin pesumenetelmissä värien mahdollista leviämistä voi-

daan ohjailla ja rajata paperin huokoisuudesta johtuvan kapillaari-ilmiön avulla (Ukko-

nen 2014). Ennen pesua voidaan väriaineen ympärille tai suoraan merkintäaineeseen 

sivellä vettä ja näin impregnoida kohta paperissa jo valmiiksi. Näin värin leviäminen 

ympäristöönsä pesussa minimoidaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Hieman vesiherkän merkinnän ympärille sivellään vettä. 
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4.2.2 Kellutuspesu 
 
Kellutuspesussa kohdetta kellutetaan veden pinnalla, jolloin vain versopuoli on kontak-

tissa veden pinnan kanssa. Ennen kohteen kelluttamista on tärkeää, että se on kostu-

tettu kosteuskammiossa. Rektopuolen puhdistuminen tapahtuu paperin kyllästyessä 

vedellä ja kapillaari-ilmiön aiheuttamalla epäpuhtauksien siirtymisellä veteen versopuo-

len kautta. Kellutuspesussa on tärkeää, ettei kohde uppoa veteen. Apuna saatetaankin 

käyttää silkkikehikkoa, imupaperipinoa, kapillaarimattoa tai Hollytex-kuitukangasta. 

Silkkikehikko mahdollistaa kohteen turvallisen käsittelyn pesun aikana sekä pesun hal-

litun keskeyttämisen. Kellutuspesu toimii hyvin pestäessä kohteita, jotka eivät kestä 

upotusta veteen, mutta sietävät jonkin asteisen vedellä kyllästymisen. (Kosek 2011, 

324-325.) 

 

Kellutuspesu on vesiherkälle kohteelle hellävaraisempi kuin upotuspesu, ja siinä koh-

teeseen kohdistettava kosteusmäärä on helpommin hallittavissa. Paperin ollessa pinta-

liimattu tai muutoin huonosti vettyvä voi paperi kellutuspesussa jopa suojella väriaineita 

kontaktilta vedelle. Kuitenkin myös väriaineet turpoavat kyllästyessään vedellä ja saat-

tavat myös kellutuspesussa levitä. (Kosek 2011, 324-325.) Turvotessaan väriaineet 

ovat alttiimpia myös mekaaniselle irtoamiselle. Ukiyo-e-puupiirrokset pintaliimaukses-

taan huolimatta ovat ohuutensa vuoksi melko nopeasti vettyviä. Paperin ohuuden 

vuoksi tulisikin pohtia, toimiiko kellutuspesun värejä suojaava ominaisuus ukiyo-e-

piirrosten pesussa.  

 

Kellutuspesuun verrattavissa on myös perinteisessä japanilaisessa konservoinnissa 

käytetty menetelmä, jossa kohde pestään pöydän päällä vähäisen veden ja imupaperi-

en avulla. Tämä menetelmä on osoittautunut hyväksi japanilaisten puupiirrosten pe-

sussa. (Lindgren 2014; Théodore 2014.) 

 

4.2.3 Imupaperipesu 
 
Imupaperipesussa hieman kosteiden imupaperien päälle asetetulle kohteelle sumute-

taan vettä. Vesi ja siihen liuenneet epäpuhtaudet imeytyvät hiljalleen kohteen läpi sitä 

kuivempaan imupaperiin. Imupaperipesu voidaan toteuttaa myös sandwich-

menetelmänä kahden kostutetun imupaperin välissä painon alla. Imupaperipesun etu 

on, että pesu voidaan suorittaa kohteen kyllästymispisteen alapuolella, jolloin täydeltä 

paperin turpoamiselta voidaan välttyä. (Kosek 2011, 327.) 
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Huonona puolena menetelmässä on sen hitaus, jonka takia värit altistuvat pidempään 

kosteudelle. Myös sumutetun veden lammikoituminen painovärien päälle saattaa edis-

tää painovärien leviämistä. (Kosek 2011, 327.) Lisäksi painovärin pinta saattaa kärsiä 

painon vuoksi (Kosek 2011, 330). Voisi sanoa, ettei imupaperipesu sovellu vesiherkki-

en japanilaisten puupiirrosten pesuun. Etenkään sandwich-menetelmää ei voida pitää 

niille hyvin soveltuvana, sillä painovärien käyttäytymistä ei voida tarkkailla käsittelyn 

aikana (Kosek 2011, 330).  

 

4.2.4 Imupöytäpesu 
 
Imupöytä on Kosekin (2011, 330) mukaan ”Ontto päältä rei’itetty laatikko, jonka sisällä 

syntyy alipainetta pumpun tai puhaltimen avulla ”. Imupöytäpesussa kostutettu kohde 

asetetaan imupöydälle ja kohteen päälle sumutetaan vettä. Imua pidetään päällä koko 

pesun ajan ja vesi ja sen mukana pesutuotteet imeytyvät suoraan kohteen läpi alla 

olevaan imupaperiin tai kankaaseen. (Kosek 2011, 330-332.) 

 

Imupöytäpesussa värien mahdollisesti liuetessa ne imeytyvät suoraan kohteen läpi 

vastaanottavaan materiaaliin eivätkä leviä rekto-puolelle. Värien liukenemisesta koitu-

vat vauriot on siis minimoitu imupöytäpesulla. Lisäksi veden määrää voidaan kontrol-

loida imun avulla, ja tarvittaessa pesutilanne voidaan lopettaa turvallisesti. Vaarana 

imupöytäpesussa on kuitenkin värien imeytyminen kohteen läpi, jolloin väriaineen pin-

tastruktuuri saattaa muuttua. (Kosek 2011, 332.) Kova imu saattaa vaurioittaa myös 

paperin pintatekstuuria.  

 

Imupöytä on ollut toimiva japanilaisten puupiirrosten pesussa (Lindgren 2014). Imupöy-

täpesua voidaan pitää melko hyvin puupiirroksien väreille sopivana menetelmänä, 

vaikkakin puupiirroksen pehmeälle ja hienopintaiselle paperille sekä painovärien pin-

nalle imupöytäpesu saattaa olla liian raju toimenpide. Imupöytäpesussa täytyy olla 

tarkka imun voimakkuuden sopivuudessa. 

 

4.2.5 Vesi-etanolipesu 
 

Vaihtoehtoisena liuottimena pesussa voidaan käyttää etanoli-vesiseoksia erilaisissa 

sekoitussuhteissa. Alkoholiosuus veden seassa voi muuttaa veden liuottavia ominai-
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suuksia ja näin suojata vedelle herkkiä väriaineita. Tämä perustuu alkoholimolekyylei-

hin eristeinä veden ja värin välissä. (Brückle, Banik 2011, 281.) Kohde voidaan myös 

ensin kyllästää alkoholilla, jolloin vesi ei pääse imeytymään jo kyllästyneisiin kuituihin. 

Alkoholikäsittelyn haittapuoli on, että se täytyy pesun jälkeen huuhdella vedellä pois. 

Siksi sen vesipesua parempaa soveltumista vesiherkkiä värejä sisältäville kohteille 

voidaan pitää kyseenalaisena. 

 

4.2.6 Konsolidointi 
 
Painovärit voidaan myös konsolidoida eli kiinnittää pesun ajaksi. Paperikonservoinnis-

sa konsolidoinnissa on perinteisesti käytetty vesiliukoisia orgaanisia aineita kuten gela-

tiinia, arabikumia sekä puolisynteettistä metyyliselluloosaa ja Klucel G:tä (Horie 2010, 

211). Nämä vesiliukoisuudestaan huolimatta kykenevät suojaamaan kohteen värejä 

vesikäsittelyissä jonkin verran. Näiden lisäksi voidaan käyttää synteettistä Paraloid B 

72:sta sekä syklododekaania (Horie 2010, 117). Ukiyo-e-piirroksissa on kuitenkin 

yleensä niin suuri väripinta, että olisi eettisesti väärin lisätä kohteeseen näin suuri mää-

rä ylimääräistä ainetta. Paperin huokoisuuden vuoksi kiinnitysaineen pitävyydestä pe-

sun aikana ei myöskään koskaan voida olla varmoja.  

 

4.2.7 Kuivaus pesun jälkeen 
 

Vedelle herkkien väriaineiden vaurioitumiselta pesun jälkeen voidaan välttyä myös va-

litsemalla oikeanlainen kuivausmenetelmä pesun jälkeen. Kovaa prässäystä tulisi vält-

tää, jotteivät pesussa pehmenneiden väriaineiden pinnat vaurioittuisi. Parasta olisi kui-

vata ukiyo-e-piirrokset esimerkiksi Hollytexin ja huovan alla ja käyttää vain vähän pai-

noa. Väriaineiden vaurioitumiselta voidaan välttyä esimerkiksi ensin ilmakuivaamalla 

kohde, kostuttamalla se sitten maltillisemmin kosteuskammiossa ja prässäämällä se 

vasta lopuksi Hollytexien välissä (Lindgren 2014). Väripintaa voidaan suojata kuivauk-

sessa myös käyttämällä perinteisestä japanilaisesta mizubari-taustauksesta muokattua 

kuivaustapaa. Tässä ohut japaninpaperi kiinnitetään vähäisen kosteuden ja kitkan avul-

la suojaksi kohteeseen, ja nämä laitetaan yhdessä painon alle. (Keyes 1988, 33.) 
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4.2.8 Vesipesun soveltuminen ukiyo-e-puupiirroksille 
 

Ukiyo-e-puupiirrosten vedelle herkästä luonteesta huolimatta niiden peseminen on tie-

tyissä puitteissa mahdollista. Ennen pesua ukiyo-e-puupiirroksen painovärien vesi-

liukoisuus tulisi tutkia tarkasti ja pesumenetelmäksi valita painoväreille mahdollisimman 

hellävarainen menetelmä kuten imupöytäpesu, kellutuspesu silkkikehikon avulla tai 

pöytäpesu. Pesutoimenpidettä tehtäessä on myös oleellista, että siitä saatavat hyödyt 

kohteelle ovat suuremmat kuin riskit ja että se on kohteen säilyvyydelle välttämätön. 

5 Konservointikohteet 
 
Opinnäytetyöni käytännön osuudessa konservoin kolme japanilaista Ukiyo-e-

puupiirrosta. Puupiirrokset omistaa Visavuoren museosäätiö, ja ne ovat mitä todennä-

köisimmin peräisin Pariisista, josta Emil Wikström toi ne 1800-luvun lopussa tai 1900-

luvun alussa (Myllylä, Myllylä 2013). 

 

5.1 Emil Wikström ja Visavuori 
 

5.1.1 Emil Wikström 
 

Emil Wikström syntyi vuonna 1846 Turussa köyhään perheeseen. Wikströmin aloitti 

kansakoulun jälkeen työt Turun lennätinlaitoksessa, jossa hänen kuvataiteellinen lah-

jakkuutensa huomattiin. Rahallisten tukijoiden avulla poika aloitti opiskelun Turun Tai-

deyhdistyksen piirustuskoulussa. Vuonna 1882 Wikström muutti Helsinkiin opiskellak-

seen Helsingin Taideyhdistyksen piirustuskoulussa, minkä jälkeen hän lähti monien 

aikalaisten tavoin ensin opiskelemaan Wieniin ja Gallen-Kallelan houkuttelemana Parii-

siin Académie Julianiin. (Lindqvist, Ojanen 2006, 135.) 

 

Helsinkiin Wikström palasi vuonna 1886 (Lindqvist, Ojanen 2006, 135). Hän meni nai-

misiin Alice Högströmin kanssa ja asui perheineen Pariisissa vuosina 1897-1902 (Tirk-

konen 1997, 181). Tämän jälkeen perhe asui pääosin Visavuoressa vuoteen 1919 

saakka (Lindqvist, Ojanen 2006, 149). 

 

Wikström oli jo elinaikanaan suosittu kuvanveistäjä ja sai paljon niin julkisia kuin yksi-

tyisiäkin tilauksia. Hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat Säätytalon päätykolmio, Kansal-
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lismuseon graniittikarhu, Helsingin rautatieaseman lyhdynkantajapatsaat sekä Elias 

Lönnrotin ja J. V. Snellmannin muistomerkit. Aiheet Wikströmin taiteessa ovat pääosin 

kansallisromanttisia. (Visavuori 2014a.) Pulavuosina 1920-1930-luvuilla Wikströmin 

taiteen kysyntä kuitenkin laski, ja taiteilijan piti elättää itsensä pienimuotoisilla tilaustöil-

lä, kuten mitaleilla ja hautamuistomerkeillä (Lindqvist ym. 2006, 150). 

 

5.1.2 Visavuori 
 

Suomen taiteen kultakautena 1800-luvun lopussa alussa monet suomalaiset taiteilijat 

rakensivat kansallisuusaatteesta inspiroituneina taiteilijakoti-ateljeen itselleen maaseu-

dulle (Lindqist, Ojanen 2006, 6). Visavuori oli näistä ensimmäinen (Visavuori 2014b). 
 
Emil Wikström suunnitteli ja rakensi Visavuoren vuosina 1893-1894. Alkuperäinen ra-

kennus kuitenkin tuhoutui tulipalossa vuonna 1896, ja mukana tuhoutui kaikki talon 

irtaimisto. Tilalle Wikström suunnitteli vuonna 1902 valmistuvan asuinrakennuksen se-

kä erillisen ateljeerakennuksen, joka valmistui seuraavana vuonna. (Lindqvist, Ojanen 

2006, 149.) Visavuori on tunnettu persoonallisesta arkkitehtuuristaan, jossa on vaikut-

teita niin itäkarjalaisesta tyylistä, keskieurooppalaisesta jugendista sekä ajan epäsym-

metrisyydestä (Tirkkonen 1997, 183-186).  

 

Visavuoren sisustus oli ranskalaishenkistä, ja suuri osa esineistöstä oli ajan muodin 

mukaan itämaista. Huonekalut, koriste-esineet sekä taideteokset tuotiin ulkomailta ku-

ten Pariisista. Wikström rakensi ateljeerakennuksen yhteyteen myös Suomen ensim-

mäisen pronssivalimon sekä tähtitornin. (Lindqvist, Ojanen 2006, 144-149.) 

 

Visavuori on toiminut interiöörimuseona vuodesta 1967 edeltävänä vuonna perustetun 

Visavuorimuseosäätiön myötä. Visavuoren museo koostuu Visavuoren kaksirakennuk-

sisesta interiööristä alkuperäisine huonekaluineen, 1990 rakennetusta näyttelytila Kari-

paviljongista sekä Emil Wikströmin pojanpojan pilapiirtäjä Kari Suomalaisen piirrosko-

koelmasta. (Visavuori 2014c.) 

 

5.2 Kohteiden kuvailu, säilytyshistoria ja vauriot 
 

Puupiirrokset löytyivät vuonna 1999 Visavuoren asuinrakennuksen ullakkohuoneesta 

rakennuksen kunnostuksen yhteydessä. Ullakkohuoneessa ei ole lämmitystä, joten 
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olosuhteet vaihtelevat säiden mukaan, ja piirrosten löytyessä huoneessa oli jopa vettä. 

(Lehtinen 2014.) Puupiirroksia on säilytetty taustapahveihin liimattuina. Taustapahveis-

sa on huomattava määrä hyönteistenjätöksiä, tahroja ja foxingia, mistä voisi tulkita  

niiden olleen säilytyksessä huonosti suojattuina. Taustapahveissa on neulanjäljet kul-

missa, joten puupiirrokset ovat todennäköisesti olleet joskus seinällä kehystämättömi-

nä. 

 

Puupiirroksissa on japaninkielistä tekstiä, jonka suomentamisessa konservointiopiskeli-

ja Naoko Pellinen sekä Kai Nieminen auttoivat. Tekstin perusteella voi tulkita kahden 

puupiirroksista esittävän Kabuki-teatterin hahmoja (Pellinen 2013). Kooltaan Kabuki-

näyttelijöitä kuvaavat vedokset ovat korkeudeltaan noin 35 senttimetriä ja leveydeltään 

noin 24 senttimetriä eli ōban-standardikoon mitoissa. Ōban-kokoiset Kabuki-kuvat oli-

vat yleensä osia puupiirrostriptyykeistä (Malme 2014). Kolmas puupiirros esittää Oojin 

Inari-pyhäkköä (Nieminen 2014). Tämä vedos on korkeudeltaan noin 23 senttimetriä ja 

leveydeltään noin 34 senttimetriä. Se ei tunnu osuvan mihinkään standardikokoon. 

 

Kaikki puupiirrokset on liimattu kulmistaan happamaan taustapahviin liimalla, joka tun-

nistettiin jodi-kaliumjodiditestillä tärkkelysliisteriksi (Perkiömäki 2011). Puupiirroksissa 

on liimauksen vuoksi kulmien ympärillä deformaatiota ja jännitettä. Lisäksi ne ovat li-

kaisia, pölyisiä ja niissä on paikoittain hyönteisenjätöksiä. 

 

Kohteet dokumentointikuvattiin Canon EW-60C Japan –kameralla ja Profoto Air Studio 

Kit D1 –salamavaloilla. Tavallisten kuvien lisäksi kohteista otettiin sivuvalokuvat. (Liite 

3.) 

 

5.2.1 Kabuki-mieshahmo 
 

Puupiirros kuvaa mieshahmoa lumisessa maisemassa. Painoväreinä on käytetty kahta 

erisävyistä punaista, neljää erisävyistä sinistä, harmaata, mustaa, keltaista, valkoista 

sekä ihon väriä. Painovärit ovat melko peittävät ja yläreunassa taivaassa on bokashia 

eli liukuvärjäystä. Puupiirroksen vasemmassa reunassa on punaisissa laatikoissa japa-

ninkielistä tekstiä. Tekstien suomennoksista saadun tiedon mukaan voidaan tulkita 

vedoksen olevan Toyokunin eli Kunisadan suunnittelema ja esittävän Saimyoji Tokiy-

ori-nimistä Kabuki-teatterin hahmoa (Pellinen 2013). Kohde on väreistä ja paperista 

päätelleen 1860-luvulta (Malme 2014). Piirros on todennäköisesti Kabuki-triptyykin oi-

kea puoli, sillä eräältä internet-sivustolta löytyi puupiirros, joka kuva-aiheensa, merkin-
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töjensä ja ajoituksensa vuoksi voisi olla triptyykin toinen osa. Vedos on näytelmästä 

”Koharu no En Mitsugumi Sakazuk” vuodelta 1858. (Aragorȏ 2014.) (Liite 4.) 

 

Paperi on ohuehkoa washi-paperia, jonka kuidut ovat nähtävissä painokuvan läpi. Va-

sen reuna on revityn oloinen. Kohde on taustattu kahdella japaninpaperilla ja todennä-

köisesti tärkkelysliisterillä. Taustauksesta ei voida silmämääräisesti päätellä, onko se 

tehty Japanissa vai Pariisissa. Taustapaperien sauma kulkee keskellä paperia vertikaa-

lisesti ja siinä on punaisia ja keltaisia värin siirtymiä. Taustaus ei ole vaaraksi puupiir-

roksen säilyvyydelle eikä kaipaa poistoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Kabuki-mieshahmo ennen konservointia. 
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Itse paperi tuntuu olevan melko hyvässä kunnossa, vaikkakin taustaus on aiheuttanut 

siinä hieman jäykkyyttä. Lisäksi hapan taustapahvi on todennäköisesti kiihdyttänyt pa-

perin happamoitumista. Kohde on kauttaaltaan likainen, ja etenkin vaaleissa painopin-

noissa on likaa. Yläreunassa on kiiltäviä irtohippusia, jotka mikroskoopilla katsottuna 

näyttävät suolakiteiltä. Vasemmassa yläkulmassa on tahra ja paikoitellen kohteessa on 

myös foxingin kaltaisia tahroja. Vasemmassa yläkulmassa on kaksi pientä reikää. Tar-

kemmat vauriot löytyvät liitteenä olevasta kuvasta. (liite 5.) 

 

5.2.2 Kabuki-naishahmo 
 

Puupiirros kuvaa naishahmoa kukallisessa asussa vihreällä taustalla. Nainen on sidottu 

puuhun kiinni, ja hänen jaloissaan on kaksi rottaa. Painoväreinä on käytetty turkoosia, 

kolmea erisävyistä punaista, kolmea erisävyistä sinistä, vihreää, mustaa, keltaista, 

harmaata, vaaleanruskeaa ja ihon väriä. Ylä- ja alareunoissa taustassa on bokashia. 

Kuvassa on punaisissa ja keltaisissa laatikoissa japaninkielistä tekstiä yläreunassa, 

vasemmassa reunassa ja oikeassa alakulmassa. Teksteissä lukee: ”Toyokuni”, ”Maru-

tetsu”, ”Mitsumori”, ”Karaito”, ”Horitake” ja ”Ichikawa Kodanji” (Pellinen 2013). Nämä 

tarkoittavat vasemmalta oikealle vedoksen suunnitellutta taiteilijaa, painotaloa, Kabuki-

teatterin hahmoja ja Kabuki-teatterin näyttelijää (Pellinen, 19.12.2013). Kohde on väri-

ensä ja paperinsa perusteella peräisin 1860-luvulta (Malme 2014). Tekstien perusteella 

teoksen tarkaksi tekovuodeksi voidaan arvioida vuotta 1861, sillä tuolloin Ichikawa Ko-

danji esitti Karaitoa näytelmässä ”Aioi Genji takasago no matsu”. (Graebner 2001) Li-

säksi kaivertaja Horitaken tiedetään työskennelleen vuosina 1850-60-luvuilla (V&A, 

Search the Collections 2014). 

 
Puupiirroksen paperi on washi-paperia, joka tuntuisi olevan samankaltaista kuin Kabu-

ki-mieshahmoa kuvaavassa vedoksessa. Kohteen oikeaan reunaan on liimattu verso-

puolelle koko reunan pituudelta japaninpaperisuikale, jolle painokuva jatkuu hieman 

erivärisenä ja huonosti kohdistettuna. Tämä saattaisi olla osa Kabuki-triptyykin toisesta 

vedoksesta. Kaikki reunat ovat hieman epätasaiset. 

 

Paperi on hyväkuntoisen oloinen. Puupiirroksessa on muutamia taitteita sekä huomat-

tava määrä vaakasuuntaisia rullausvaurioita etenkin oikealla puolella ja vasemmassa 

alakulmassa. Lisäksi kulmat ovat deformoituneet liimauksen vuoksi. Kohteessa on 

hieman foxing-tahroja sekä samanlaisia kidemäisiä partikkeleita kuin Kabuki-
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mieshahmoa kuvaavassa puupiirroksessa. Tarkemmat vauriot löytyvät liitteenä olevas-

ta kuvasta. (liite 5.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Kabuki-naishahmo ennen konservointia. 
 

5.2.3 Maisemakuva 
 

Puupiirros esittää maisemaa, jossa on peltoa, taloja ja metsäinen kukkula. Vedoksessa 

on käytetty sinistä väriä, kolmea eri vihreän sävyä, punaista, harmaanvihreää sekä 

sumi-harmaata. Yläreunassa on bokashia. Vedoksessa on yllättävän paljon paljasta 

painoväritöntä paperia.  
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Puupiirroksessa on japaninkielistä tekstiä molemmissa yläkulmissa sekä oikeassa ala-

kulmassa. Teksteistä selviää, että kustannuspaikka on Edo. Loput teksteistä ovat: ”Hi-

roshige ga” eli Utagawa Hiroshige sekä ”Tooto Meisho: Ooji Inari” eli ”Itäisen pääkau-

pungin kuuluisia paikkoja: Oojin Inari-pyhäkkö”. Puupiirroksen on siis suunnitellut taitei-

lija Hiroshige ja se kuvaa Oojin Inari-pyhäkköä. (Nieminen 2014.) Kohde on huonolaa-

tuisen oloisesta paperista ja laattojen huolimattomasta kohdistuksesta päätellen mat-

kamuistografiikaksi tehty kopio 1800-luvun lopusta tai 1900-luvun alusta. Alkuperäinen 

vedos samasta kuvasta saattaisi olla vuodelta 1838-42. (Liite 6.) Tästä huolimatta ve-

doksessa on pyöreä kiwame-merkki, sillä kopioihin kopioitiin myös alkuperäisen vedok-

sen tekstit ja merkinnät. (Malme 2014.) 

 

Puupiirroksen paperi ja aihe poikkeavat huomattavasti ensimmäisestä kahdesta. Pape-

ri on huomattavan kellertävää sekä kuivan ja hauraan oloinen. Paperin pH on todennä-

köisesti melko hapan. Kohde on kauttaaltaan laikukkaasti pinttyneen likainen, mikä on 

tyypillistä Hiroshigen maisemavedoksille (Malme 2014). Osa tahroista näyttää kosteus-

vaurion aiheuttamilta. Paperi on kellastunut epätasaisesti ja yläreunassa on muuta pa-

peria vaaleampi noin 25 senttimetrin pituinen kaistale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Maisemakuva ennen konservointia. 
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Kohde on taustattu kahdella happamalla ja ligniinipitoisen oloisella paperilla. Liimana 

on käytetty tärkkelysliisteriä. Taustaus on todennäköisesti tehty Pariisissa (Malme 

2014). Puupiirroksessa on useassa kohdassa reikiä, joista huomattavasti kohdetta vaa-

leampi taustauspaperi näkyy häiritsevästi läpi. Osa niistä on myös paikattu häiritseväs-

ti. Oikealla puolella on kiinni liimattu repeämä, jonka liimaussaumaan on kertynyt likaa. 

Ylä- ja alareunoissa on ohut kerros paperia taittuneena kaksinkerroin, ja joissakin koh-

dissa puupiirrosta on paksumpaa paperia puupiirroksen ja taustauksen välissä. Tar-

kemmat vauriot löytyvät liitteenä olevasta kuvasta. (liite 5.) 

 

5.3 Analyysit paperille ja taustapahville 
 
Kuituanalyysit tehtiin Kabuki-naishahmon ja maisemakuvan paperille sekä taustapah-

ville. Kabuki-mieshahmosta ei siinä olevan taustauksen ja marginaalien puuttumisen 

vuoksi saatu otettua tarpeeksi suurta näytettä. Paperi on myös silmämääräisesti arvioi-

tuna samanlainen kuin Kabuki-naishahmossa, joten näytteenottoa ei nähty tarpeellise-

na. 

 

Kuituanalyysejä varten paperikuiduista ja taustapahvista valmistettiin mikroskooppipre-

paraatit TAPPI standard T 401 –standardia mukaillen (Knuutinen 2011a). Testi tehtiin 

kuitenkin siten, että kohteista pyrittiin ottamaan mahdollisimman pienet näytteet. Prepa-

raatin valmistuksessa kuidut erotetaan ja puhdistetaan lisäaineista analysointia varten. 

Tunnistamisessa käytetään värjäysliuoksia, joilla voidaan erottaa erilaiset paperimas-

sat, sekä verrokkikuvia tunnetuista kuiduista. Näytteitä tarkasteltiin Leica DMLS -

valomikroskoopin ja seuraavan taulukon avulla. Kuvat näytteistä otettiin mikroskooppiin 

kiinnitetyllä Leica DFC420 -kameralla. 

 
Taulukko 1. Tulkinnat Herzbergin ja Lofton Merrittillä värjätyistä kuiduista (Knuutinen 2011a) 

 
Näyte Herzberg Lofton Meritt 
Mekaaninen massa Keltainen Sinivihreä 

Kemiallinen massa: Hioke 

(valkaisematon) 

Sinivioletti Sinivihreä 

Kemiallinen massa: Sulfiitti-

sellu (valkaisematon) 

Sinivioletti Violetti 

Valkaistu kemiallinen massa Sinivioletti Väritön 

Puuvilla  Punainen Väritön 
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Kabuki-naishahmosta otettu näyte värjättiin seuraavilla liuoksilla: Herzberg, Lofton me-

ritt ja Graffin C. Maisemakuvasta otettua näytettä oli niin pieni määrä, että se värjättiin 

vain Herzbergillä. Taustapahvi värjättiin Herzbergillä, Lofton merittillä ja floroglusiinilla. 

Floroglusiinin aiheuttama punainen väri paljastaa paperin sisältävän ligniiniä (Banik 

2011, 482). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Valomikroskooppikuvia kohteiden kōzo-kuiduista. Oikealla näkyy hieman irrallaan 
oleva ulommainen seinämä.  

 

Värjäysliuokset eivät kertoneet puupiirroksista otettujen kuitujen koostumuksesta rele-

vanttia tietoa, sillä niillä kyetään lähinnä tunnistamaan erilaiset massanvalmistusmene-

telmät toisistaan (Knuutinen 2011a). Kuitunäytteet tunnistettiin Fiber Atlas -kirjan (Il-

vessalo-Pfäfflie 1995, 348-349). verrokkikuvien avulla kōzo-kuiduksi. Kuidut olivat pit-

kiä, eripaksuisia, juovaisia, suippokärkisiä ja hieman kierteellä. Lisäksi näytteissä näh-

tiin kōzo-kuiduille tyypillinen läpinäkyvä kalvomainen hieman irrallaan oleva ulommai-

nen seinämä. (Ilvessalo-Pfäfflie 1995, 348-349.) 

 

Taustapahvin kuidut värjäytyivät Herzbergillä värjättyinä keltaisiksi ja ruskeanvioleteik-

si, Lofton Merittillä värjättyinä violeteiksi, sinisiksi ja värittömiksi ja floroglusiinilla värjät-

tyinä punaisiksi. (Liite 7.) Taustapahvi on siis ligniinipitoista eli ei sovellu paperiesineen 

säilytysmateriaaliksi. Värien perusteella taustapahvi voisi olla sulfiittimenetelmällä val-

mistettua, mutta joukossa näyttäisi olevan myös mekaanista massaa. Sen voidaan 

tulkita olevan peräisin aikaisintaan 1870-luvulta (Häggblom-Ahnger, Komulainen 2003, 

13). Pahvin analysoinnissa oli oleellista lähinnä sen sopimattomuus puupiirrosten säily-

tykseen, joten kasvikuitujen tarkempaa tunnistusta ei katsottu tarpeelliseksi. Näytteissä 
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pystyttiin kuitenkin todennäköisesti tunnistamaan niin puukuituja kuin puuvillaakin (Il-

vessalo-Pfäfflie 1995, 33-42 ja 356-357). 

 

Lisäksi taustapahvien sekä maisemakuvan taustapaperin happamuus mitattiin. Hap-

pamuus mitattiin Schott Instruments pH 330i –pintaelektrodilla, joka kalibroitiin kalib-

rointiliuoksilla. Mittaukset otettiin paperin pinnalle tiputetun ionisoidun vesipisaran pääl-

tä. Tulokset vaihtelivat 3,76:n ja 4,0:n välillä eli materiaalit ovat liian happamia paperi-

aineiston säilytysmateriaaliksi (Kesckeméti 2008, 184) Puupiirroksista ei mitattu hap-

pamuutta, jottei niihin olisi tullut kosteusvauriota mittaukseen tarvittavasta vesitipasta. 

Lisäksi todennäköinen happamuus voitiin arvioida jo silmämääräisesti paperin väristä 

ja säilytysmateriaalien perusteella. 

6 Analyysit painoväreille 
 
Painoväreille tehtävien analyysien tarkoituksena on pääasiassa selvittää niiden vesi-

liukoisuutta. Silmämääräisen arvion perusteella tutkimuksia kaipaavat erityisesti Kabu-

ki-mieshahmossa olevat sinisen sekä kaikissa kohteissa olevat punaiset sävyt, sillä 

näiden voidaan olettaa olevan vedelle hyvin herkkiä. Väriaineille tehtävillä liukoisuus-

testeillä on kaksi tavoitetta: halutaan ottaa selvää, leviävätkö värit veden vaikutuksesta, 

sekä selvittää, onko kyseessä väriaineiden liukeneminen vai partikkelien irtoaminen. 

 

6.1 Vesiliukoisuustestit 
 
Painovärien vesiherkkyys testattiin. Testissä painoväripinnoille tiputettiin pieni pisara 

vettä siveltimellä, minkä jälkeen sitä painettiin pumpulipuikolla. Tuloksia seurattiin ste-

reomikroskoopin avulla. Testi tehtiin kolmeen kertaan samasta pisteestä. Testi tehtiin 

ensin viiden sekunnin vaikutusajalla ja pumpulipuikolla painamalla, viiden sekunnin 

vaikutusajalla ja pumpulipuikolla pyörittämällä sekä 60 sekunnin vaikutusajalla ja pum-

pulipuikolla painamalla. Testeissä puupiirrosten väripinnoissa ei näkynyt minkäänlaista 

muutosta, joten tulkinnat on tehty silmämääräisesti pumpulipuikkoon jääneen värin 

perusteella. Osalle väreistä tehtiin testit vielä uudestaan varman tuloksen saamiseksi. 

 

Liukoisuustesteissä on tärkeää pyrkiä selvittämään, onko kyseessä värin liukeneminen 

vai partikkelien irtoaminen. Lisäksi yleisesti vaikeutena liukoisuustesteissä on niissä 

käytettävän vesimäärän suhteuttaminen todelliseen pesutilanteeseen. Liian suuren 
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vesimäärän käyttäminen voi aiheuttaa likaraitoja kohteessa. Pesua varten tehtävässä 

liukoisuustestissä on kuitenkin tärkeää saada vesi imeytymään kuituihin. Vesi tuntui 

imeytyvän näihin kohteisiin melko hitaasti, minkä vuoksi värinkään mahdollinen liuke-

neminen ei olisi tapahtunut heti.  

 

Seuraavissa taulukoissa näkyvät vesiliukoisuustestien tulokset. Painovärit, jotka rea-

goivat testeissä, on merkitty plus-merkillä (+) ja painovärit, joissa ei havaittu reaktiota, 

miinus-merkillä (-). Silmämääräisesti keskimääräistä runsaammin veteen reagoivia 

painovärejä on merkitty kahdella plus-merkillä (++). 

 
Taulukko 2. Vesiliukoisuustestit Kabuki-mieshahmoa kuvaavan puupiirroksen väreille 

 

 

Taulukko 3. Vesiliukoisuustestit Kabuki-naishahmoa kuvaavan puupiirroksen väreille 

 
Painoväri Pumpulipuikolla 

painamalla, vaiku-
tusaika 5 sekuntia 

Pumpulipuikolla 
pyörittämällä, vaiku-
tusaika 5 sekuntia 

Pumpulipuikolla 
painamalla, vaiku-
tusaika 60 sekuntia 

Turkoosi (tausta) - ++ - 

Kirkkaanpunainen - + - 

Ruusunpunainen + / -  + / - - 

Vaaleanpunainen - - - 

Painoväri Pumpulipuikolla 
painamalla, vaiku-
tusaika 5 sekuntia 

Pumpulipuikolla 
pyörittämällä, vaiku-
tusaika 5 sekuntia 

Pumpulipuikolla 
painamalla, vaiku-
tusaika 60 sekuntia 

Kirkkaanpunainen - ++ - 

Vaaleanpunainen - + - 

Harmaansininen (tai-

vas) 

- + - 

Vaaleansininen - + - 

Sininen (vyö) - - - 

Kirkas vaaleansininen - + - 

Tummanharmaa (ää-

riviivat) 

- + - 

 

Harmaa - - - 

Keltainen - + - 

Ihon väri - + - 

Valkoinen - - - 
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Harmaansininen 

(mekko) 

- + - 

Kirkkaansininen 

(mekko) 

- + - 

Vaaleansininen (mek-

ko) 

- - - 

Vihreä - + - 

Musta (ääriviivat) - + + 

Ihon väri - - - 

Keltainen - + - 

Harmaa - - - 

Vaaleanruskea - - - 

 
Taulukko 4. Vesiliukoisuustestit maisemakuvaa kuvaavan puupiirroksen väreille 

 
Painoväri Pumpulipuikolla 

painamalla, vaiku-
tusaika 5 sekuntia 

Pumpulipuikolla 
pyörittämällä, vaiku-
tusaika 5 sekuntia 

Pumpulipuikolla 
painamalla, vaiku-
tusaika 60 sekuntia 

Punainen - + - 

Vaaleansininen - + - 

Tummansininen - + - 

Vaaleanvihreä - + - 

Tummanvihreä - ++ - 

Harmaanvihreä - + - 

Musta (ääriviivat) - + - 

Keskivihreä - ++ - 

 

Yleisesti vesiliukoisuustestien tuloksista voidaan sanoa, etteivät värit juurikaan reagoi-

neet veteen viiden sekunnin vaikutusajalla pumpulipuikolla painamalla, mutta pumpuli-

puikolla pyörittämällä ne pääsääntöisesti reagoivat. Pelkästään väripartikkelien irtoami-

sesta ei kuitenkaan ollut kyse, sillä mikroskoopilla tarkastellessa näkyivät pumpuli-

puikon kuidut selkeästi myös värjäytyneen. Pidempi 60 sekunnin vaikutusaikakaan ei 

edistänyt suurimman osan värien liukenevuutta. 

 

Vaaleiden värien liukoisuutta oli vaikea todeta valkoista pumpulia vasten. Lisäksi tes-

teissä tuli ristiriitaisia tuloksia. Esimerkiksi Kabuki-naishahmossa oleva sumi-musta 

liukeni ensimmäisen minuutin testauksen jälkeen runsaasti, mutta kun testi toistettiin, ei 

pumpuliin jäänyt väriä yhtään. Lisäksi harmaa väri maisemakuvassa liukeni hieman 
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viiden sekunnin vaikutusajalla, mutta ei reagoinut mitenkään 60 sekunnin vaikutusajal-

la. Ruusunpunainen väri Kabuki-naishahmoa kuvaavassa piirroksessa oli ainoa väreis-

tä, joka mikroskoopilla tutkittaessa liukeni viiden sekunnin vaikutusajalla ja pumpuli-

puikolla painamalla. Kun testi toistettiin, ei liukenemista kuitenkaan havaittu.  

 

Värien lisäksi pumpulipuikkoon liukeni runsaasti paperin keltaisuutta, minkä totesin 

pyörittämällä kostutettua pumpulipuikkoa paperin painovärittömällä pinnalla maisema-

kuvapiirroksessa. Tästä päätellen pesu olisi kohteille varmasti hyväksi. 

 

6.2 Väriaineiden tunnistus 
 

Väriaineiden tunnistamisessa käytettiin XRF-menetelmää sekä analyyttisen valokuva-

uksen menetelmiä UV-fluoresenssi - ja IR-menetelmiä. Nämä menetelmät valikoituivat 

non-destruktiivisuutensa vuoksi sekä siksi, että Metropolialla on mahdollisuus niihin. 

Non-destruktiivisuudella tarkoitetaan sitä, ettei kohteesta tarvitse ottaa näytettä analyy-

sia varten. Käytetyillä menetelmillä mahdollisuudet orgaanisten väriaineiden tutkimi-

seen jäivät kuitenkin melko vähäiseksi. Lisätietoa orgaanisista materiaaleista olisi saa-

nut esimerkiksi destruktiivisella FTIR-analyysillä (infrapunaspektroskopia) sekä SEM-

mikroskopialla (pyyhkäisyelektronimikroskopia) (Kuojärvi-Närhi, Santala, Tanhuanpää, 

Forss 2005, 238). 

 

Kabuki-hahmoja kuvaavien puupiirrosten ajoituksesta ja maisemakuvan painovärien 

hillityistä sävyistä voidaan arvioida, ettei kohteissa ole käytetty huomattavan räikeitä 

aniliinivärejä. Ne on jätetty analyysien ulkopuolelle. 

 

6.2.1 XRF-tutkimus 
 
XRF- eli X-ray Fluorescence Spectroscopy -menetelmällä (röntgenfluoresenssispektro-

skopia) voidaan tutkia materiaaleissa olevia alkuaineita ja niiden pitoisuuksia. XRF:llä 

voidaan havaita vain magnesiumia raskaampia alkuaineita, joten sen avulla voidaan 

tutkia vain epäorgaanisia aineita. (Stuart 2007, 234.)  

 

XRF-laite toimii röntgensäteilyllä. Menetelmässä ammutaan kohteen pintaa röntgensä-

teilyllä, mikä saa aikaan elektronien irtoamista atomin sisemmiltä elektronikuorilta. Tä-

mä elektronivaje puolestaan korvautuu ylemmältä kuorelta siirtyvillä elektroneilla. Ilmiö 
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synnyttää fluoresenssisäteilyä, joka heijastuu kohteesta laitteen detektorille. (Stuart 

2007, 234-237.) Jokaisella alkuaineella on omanlaisensa säteily, minkä perusteella 

voidaan mitata kohteissa olevia alkuainepitoisuuksia ja niissä käytettyjä pigmenttejä 

(Stuart 2007, 240-241). 

 

XRF-mittaukset tehtiin kolmen puupiirroksen kaikista tunnistettavasti erilaisista sävyistä 

suoraan kohteiden pinnalta. Mittaukset tehtiin Oxford Instruments X-MET 7500 -

röntgenfluoresenssilaitteella, mittausasetus oli ”Soil” ja mittausaika 20 sekuntia.  

 

Kaikissa mitatuissa väriaineissa oli paljon kalsiumia, kaliumia, titaania ja klooria. Nämä 

ovat paperin täyte- ja lisäaineina käytettyjä mineraaleja, eikä niiden avulla siksi voida 

suoraan päätellä väriaineiden koostumuksia. Samoin oli kaikissa mitatuissa kohteissa 

havaittavissa rautaa, mikä voi johtua paperissa olevista epäpuhtauksista. Epäpuhtauk-

sien vuoksi monien väriaineiden koostumuksesta ei XRF:n perusteella voida sanoa 

varmaa tietoa. XRF-mittauksia häiritsivät myös puupiirrosten väripintojen pienet koot 

verrattuna mittauslaitteen detektoriin, minkä vuoksi mitattavalle alueelle saattoi tulla 

myös viereistä väriainetta. Väriaineiden tunnistamiseksi tarvitaan muita analysointikei-

noja. 

 

XRF-mittausten tulokset olen tulkinnut perustuen Ulla Knuutisen kurssimateriaaleihin ja 

tietoihin japanilaisissa puupiirroksissa käytetyistä pigmenteistä (Knuutinen  2011b). 

Tähän on eritelty väriaineista löytyneitä alkuainepitoisuuksia, joiden perusteella osalle 

väriaineista voidaan antaa todennäköisiä tulkintoja. Muista väreistä ei mitattu informa-

tiivisia alkuainepitoisuuksia. On mahdollista, että nämä alkuaineet ovat orgaanisia kas-

viperäisiä väriaineita. Mistään väreistä ei löytynyt kuparia, joka näkyisi varmasti kupari-

pitoisista väriaineista otetuissa XRF-mittauksissa (Perkiömäki 2014). Kohteissa ei siis 

ole kuparipitoisia väriaineita kuten pariisinvihreää, malakiittia tai azuriittia. XRF-

mittaustulokset ovat taulukossa liitteenä. (Liite 8.) 

 

6.2.1.1 Kabuki-mieshahmo 

 

Molemmissa punaisissa väreissä oli huomattava määrä rautaa (29479 ja 27079 ppm). 

Nämä saattaisivat siis olla epäorgaanista hematiittia. Vaaleimmassa sinisessä hahmon 

viitassa oli lyijyä (27211 ppm), eli se saattaisi sisältää lyijyvalkoista. Värissä oli myös 

arseenia (3262 ppm), vaikka mikään sininen väriaine ei tunnetusti sisällä arseenia. 
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(Knuutinen 2011b.) Samoja alkuaineita eli lyijyä ja arseenia sisälsi myös viitassa oleva 

harmaampi sävy. 

 

Myös keltainen väri sisältää huomattavan määrän arseenia (4435 ppm). Tämän voi sen 

vuoksi tulkita olevan japanilaisissa puupiirroksissa usein käytettyä orpimenttia (West 

FitzHugh 2003, 12-13). Väriaineessa mitattiin myös huomattava määrä lyijyä (37696 

ppm), joka johtuu todennäköisesti orpimentin sekaan sekoitetusta lyijyvalkoisesta.  

 

6.2.1.2 Kabuki-naishahmo 

 

Kirkkaammasta punaisesta hahmon hameen helmassa mitattiin huomattava määrä 

elohopeaa (57022 ppm) sekä rautaa (65679 ppm). On todennäköistä, että värissä on 

sinooperia sekä hematiittia. Vaatteessa oleva kirkas sininen puolestaan sisältää huo-

mattavan määrän rautaa (49348 ppm), mistä voisi päätellä sen mahdollisesti olevan 

preussinsinistä. (Knuutinen 2011b.) 

 

Vihreä väri kohteen yläreunassa sisälsi arseenia (16476 ppm). Se saattaisi olla orpi-

mentin ja indigon tai muun sinisen väriaineen sekoitus. 

 

6.2.1.3 Maisemakuva 

 

Kaikissa kolmessa vihreässä väriaineessa oli arseenia (1770 ppm, 986 ppm ja 2715 

ppm), joten niiden voisi tulkita olevan orpimentin ja indigon tai preussinsinisen sekoitus. 

Vaaleimmassa vihreässä myös raudan määrä oli huomattava (53394 ppm), mikä viit-

taisi preussinsiniseen. Lisäksi 1820-luvulta lähtien maisemavedoksissa oli tunnetusti 

usein vihreänä värinä preussinsininen ja siihen sekoitettu keltainen (Keyes, Coombs 

2002, 189.)  

 

Punaisessa värissä on huomattava määrä rautaa (68821 ppm), joten se voisi olla he-

matiittia. Harmaanvihreässä värissä huomionarvoisia pitoisuuksia oli antimonia (2462 

ppm) tinaa (2488 ppm) ja lyijyä (1735 ppm). Näiden perusteella sitä ei kuitenkaan voida 

tunnistaa. 
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6.2.2 UV-fluoresenssi- ja IR-valokuvaus 
 
UV-fluoresenssi- ja IR-valokuvaus ovat menetelmiä, joilla saadaan kohteista informaa-

tiota, jota ei nähdä näkyvän valon aallonpituuksilla. (Stuart 2007, 72.) Menetelmien 

avulla voidaan tunnistaa visuaalisesti ja non-destruktiivisesti joitakin japanilaisissa puu-

piirroksissa olevia väriaineita (Fiske, Stiber Morenus 2004, 21; Stuart 2007, 77). Väriai-

neiden tunnistaminen UV-fluoresenssi- ja IR-menetelmillä on suuntaa antava ja tarvit-

see lisäkseen jonkin toisen analysointimenetelmän. 

 

UV-fluoresenssikuvauksessa kohde valaistaan UV-valolla, joka aiheuttaa siinä olevissa 

aineissa fluoresenssi-ilmiön eli niiden hohtamisen tietyn värisenä. Fluoresenssi-

ilmiössä UV-säteily aiheuttaa kohteen elektroneissa viritystiloja, jotka purkautuvat edel-

leen. Tämä elektronien liike nähdään UV-valoa pitempiaaltoisena näkyvän valon sätei-

lynä, joka heijastuu kohteesta laitteen detektorille. Väriaineiden tunnistaminen perustuu 

tietoon niille tunnuksenomaisesta fluoresenssisäteilyn väristä, joka voidaan tallentaa 

kameralla. (Stuart 2007, 75.)  

 

IR-kuvauksessa kohdetta valaistaan infrapunasäteilyllä eli lämpösäteilyllä, jonka aal-

lonpituus on pidempi kuin näkyvän valon. Väriaineiden tunnistus perustuu niiden erilai-

siin kykyihin imeä tai heijastaa IR-säteilyä. IR-kuvat ovat mustavalkoisia, joten väriaine 

näkyy niissä tummana säteilyn imeytyessä siihen, harmaana säteilyn heijastuessa siitä, 

läpinäkyvänä eli samanvärisenä kuin paperi säteilyn läpäistessä sen tai paperia kirk-

kaampana säteilyn aiheuttaessa luminesenssi-ilmiön. (Fiske, Stiber Morenus 2004, 23; 

Stuart 2007, 73.) IR-säteilyllä voidaan nähdä myös kohteessa ylempien kerrosten alla 

piilossa olevia merkintöjä (Stuart 2007, 73). 

 

UV-fluoresenssi-kuvat otettiin Canon EW-60C Japan –kameralla, UV-suodattimien ja 

UV-lampun kanssa. IR-kuvauksessa käytettiin Artist-kameraa. Valoina käytettiin G. 

Engelbrecht -päivänvalolamppuja, joissa on kuvaukseen tarvittavaa IR-säteilyä. 

 
Taulukko 5. Eräiden japanilaisissa puupiirroksissa käytettyjen väriaineiden reaktiot UV- ja IR-

valossa. (Fiske, Morenus 2002, 26 ja 31) 

 
Väriaine Väri UV-valossa Valon absorboituminen IR-

valossa 

Beni (ruusunpunainen) Kirkas hehkuva oranssi Luminesenssi-ilmiö eli vaa-
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leampi kuin paperi 

Akane (Krappilakka) Keltapunainen Ei tulkintaa 

Suo (punainen) Vaaleanpunainen tai orans-

sinpunainen 

Vahva luminesenssi-ilmiö eli 

selkeästi vaaleampi kuin pa-

peri 

Enji (Karmiini) Vaaleanpunainen Ei tulkintaa 

Suo (Sinooperi) Absorboi Heijastaa eli samanvärinen 

tai vaaleampi kuin paperi 

Tan (Lyijynpunainen) Absorboi Absorboi eli tummanharmaa 

Bero-ai (Preussinsininen) Tumma tai keskisininen Tummanharmaa 

Ai (Indigo) Vaihtelee vaaleasta kes-

kisävyiseen siniharmaaseen 

Vaaleanharmaa 

Aigami (vaaleansininen) Vaihtelee lämpimän harmaas-

ta keskiharmaaseen ja -

siniseen 

Vaaleanharmaa 

  

Lisäksi maalauksissa esiintyville väriaineille tunnettuja UV-fluoresenssivärejä ovat azu-

riitin tummansininen, smaltin vaaleanvioletti, lyijynvalkoisen ruskeanvaaleanpunainen 

sekä orpimentin vaaleankeltainen fluoresenssi-ilmiö. Hematiitti ei fluoresoi lainkaan, 

vaan esiintyy UV-valossa tummana. (Stuart 2007, 77.) Nämä tiedot väriaineiden fluore-

senssiväreistä liittyvät kuitenkin maalauksiin, joten ei voida olla varmoja niiden soveltu-

vuudesta ukiyo-e-puupiirrosten värien tutkimiseen. 

 

Kaikissa kohteissa havaittiin uv-valolla jonkin verran näkyvässä valossa näkymättömiä 

foxing-tahroja. Myös maisemakuvassa olevat vesivauriotahrat, paperissa olevat eriväri-

set ja ohuemmat kohdat sekä muut vauriot näkyvät UV-valossa selkeämmin. Verso-

puolelta otetut UV-fluoresenssikuvat ovat liitteenä. (Liite 9.)  

 

Kabuki-mieshahmossa selkeästi UV-valossa fluoresoivia värejä olivat kirkkaampi pu-

nainen (oranssinpunaisena) sekä keltainen (kirkkaankeltaisena). XRF-mittausten sekä 

UV- ja IR-kuvausten perusteella voisi tulkita viitassa olevan sinisen olevan indigoa tai 

azuriittia sekä lyijyvalkoista. Aigamia sininen väri ei varmaankaan ole, sillä 1820-

luvusta lähtien muut siniset värit olivat jo lähes korvanneet sen käytön, ja vedelle hyvin 

herkkä aigami olisi varmasti kohteen taustauksen yhteydessä liuennut veteen (Keyes, 

Coombs 2002, 187-188). Viitan harmaa väri saattaisi olla puolestaan sumia ja lyijyval-

koista. UV- ja IR-kuvien perusteella vyössä oleva sininen saattaisi olla preussinsinistä. 

Kirkkaampi punainen väri näyttäisi fluoresenssinsa vuoksi joltakin orgaanisista punai-
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sista. Ruskeahkon punainen voisi puolestaan olla hematiittia näkyvän valon värinsä, 

UV-fluoresenssin puuttumisen sekä XRF-tulosten perusteella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. UV-fluoresenssi- ja IR-valokuvat Kabuki-mieshahmosta ja -naishahmosta. 
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Kabuki-naishahmossa punaisten värien UV-fluoresenssissa oli havaittavissa selkeitä 

eroja: kukissa oleva ruusunpunainen esiintyi kirkkaanoranssina, tummempi kylteissä 

oranssinpunaisena, hameen helmassa oleva tummanpunainen vain hieman kirkkaam-

pana kuin näkyvässä valossa ja hennon vaaleanpunainen kukissa näkyi myös lähes 

samanvärisenä kuin näkyvässä valossa. Myös keltainen väri fluoresoi.  

 

Käytettyjen analyysimenetelmien avulla tunnistettavia väriaineita olivat helmassa oleva 

punainen, joka sisältää varmasti sinooperia ja sen lisäksi todennäköisesti hematiittia. 

Muut punaiset näyttäisivät fluoresenssi-ilmiöidensä vuoksi joltakin orgaaniselta punai-

selta. Kukkien terälehdissä oleva ruusunpunainen saattaisi olla beniä perustuen sä-

vyynsä näkyvässä valossa sekä fluoresenssi-ilmiöihinsä, mutta siitä ei voida sanoa 

varmaa tietoa. Toinen melko varmasti tunnistettu väri on hahmon asussa oleva kirk-

kaansininen, joka osoittautui preussinsiniseksi tehtyjen menetelmien perusteella. 
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Kuva 13. UV-fluoresenssi- ja IR-valokuvat maisemakuvasta. 
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Maisemakuvaa esittävässä piirroksessa sininen väri näyttäisi UV- ja IR-kuviensa vuoksi 

olevan indigo. Kaikissa kolmessa vihreässä värissä oleva sininen puolestaan näyttäisi 

olevan UV- ja IR-valon perusteella melko selkeästi preussinsinistä. Tätä puoltaa myös 

XRF-tuloksissa oleva rauta. Punaisen värin olematon fluoresenssi UV-valossa näyttäisi 

puolestaan tukevan XRF-mittauksien perusteella tehtyä tulkintaa hematiitista. 

 

6.3 Tulokset ja niiden soveltuminen vesiherkkyyden tutkimiseen 
 
Puupiirroksissa näyttäisi olevan niin epäorgaanisia mineraalivärejä, orgaanisia kasvivä-

rejä kuin uudempia synteettisesti tuotettuja pigmenttejäkin. Kohteessa oli neljä vä-

riainetta, joiden tunnistaminen käytössä olevilla analyysimenetelmillä voidaan sanoa 

lähes varmaksi. Nämä olivat sinooperi, hematiitti, preussinsininen ja orpimentti. Muita 

mahdollisesti tunnistettuja väriaineita olivat lyijyvalkoinen, indigo, sumi ja beni. Mielen-

kiintoista tuloksissa oli maisemakuvan vihreän todennäköinen koostuminen orpimentis-

ta ja preussinsinisestä, sillä tällaista väriyhdistelmää ei mainittu missään käyttämissäni 

lähteissä.  

 

Mahdollisesti tunnistetuista väriaineista preussinsinisen, benin, indigon ja sumin on 

havaittu olevan vedelle herkkiä. Väriaineiden analysoinnilla ja tunnistamisella voidaan-

kin saada arvokasta lisätietoa painovärien vesiherkkyydestä tunnistamalla vedelle her-

kempiä väriaineita. Kuitenkin japanilaisten puupiirrosten väriaineiden vesiliukoisuutta 

voidaan tutkia kattavasti myös ilman niiden tunnistamista analyyttisten menetelmien 

avulla. Vesiherkkyyden tutkimisessa oleellisempia ovat liukoisuustestien tekeminen 

sekä kirjallisuudesta ja konservaattorien kokemuksista saatava informaatio värien vesi-

käyttäytymisestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Kabuki-naishahmossa oleva ruusunpunainen väri (vasemmalla) sekä sinooperi ja 
preussinsininen (oikealla). Preussinsinistä on valkoisin laatikoin kuvioidussa kohdassa. 
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Huomionarvoista on, että väriaineiden tunnistamiseksi tehtävistä analyyseistä, vesi-

liukoisuustesteistä ja kirjallisuudesta saatava tieto saattavat olla ristiriidassa keske-

nään. Esimerkiksi tehtyjen analyysien mukaan Kabuki-naista kuvaavassa vedoksessa 

saattaisi olla vedelle hyvin herkkää beniä, mutta tehdyissä liukoisuustesteissä tämä 

väri ei kuitenkaan selkeästi reagoinut veteen. Lisäksi sumille tehdyt vesiliukoisuustestit 

vahvistivat kirjallisuudesta saatuja ristiriitaisia tietoja sen vesiherkkyydestä. Siksi paras 

ja ainoa keino väriaineiden todellisen herkkyyden tutkimiseen onkin vesiliukoisuustesti-

en tekeminen itse ja juuri konservoitavalle kohteelle. 

7 Kohteiden konservointi 
 
Tässä luvussa kerron konservointimenetelmien valinnasta, tekemistäni toimenpiteistä 

sekä kohteiden esillepanosta. 

 

7.1 Konservointisuunnitelma 
 

Puupiirrokset kuivapuhdistetaan. Tämän lisäksi niiden säilyvyyden kannalta on tärkeää, 

että ne irrotetaan happamista taustapahveistaan. Näin vältytään niiden altistamiselta 

happamiin olosuhteisiin, jotka ovat vaaraksi paperin säilyvyydelle kemiallisen heiken-

tymisen vuoksi. Taustapahvin poisto aloitetaan mekaanisesti ja sitä jatketaan pehmen-

tämällä niitä geeleillä, jotka koen näille puupiirroksille parhaiten sopivaksi menetelmäk-

si. 

 

Vesipesu olisi puupiirroksille hyväksi, sillä sen avulla niihin taustapahvista oletettavasti 

siirtynyt happamuus ja keltaisuus vähenisivät. Lisäksi Kabuki-mieshahmoa ja maise-

makuvaa kuvaavissa puupiirroksissa olevat taustapaperit saataisiin irti. Pesu nähtiin 

tarpeelliseksi toteuttaa kuitenkin vain maisemakuvan suhteen, sillä se on häiritsevän 

likainen ja kellertävä. Lisäksi siinä olevat häiritsevät aukkokohdat tulisi paikata. Pesua 

tukee myös taustauksen aiheuttama jännite puupiirroksessa. Koen, että sen ansaitse-

ma esteettinen arvostus ja näin myös säilyvyys toteutuu paremmin pesun jälkeen.  

 
Lopuksi kohteet kiinnitetään uusiin taustapahveihin ja suojataan kehyksillä. Näin herk-

kiä vedoksia suojataan ilmankosteuden vaihteluilta, ilman epäpuhtauksilta ja mekaani-

silta vaurioilta. 
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7.2 Konservointikertomukset 
 
Aluksi kaikki puupiirrokset kuivapuhdistettiin lateksisienellä. Puhdistus oli tehtävä hellä-

varaisesti paperin helposti kuiduttuvan pehmeän pinnan sekä painovärien vuoksi. Puh-

distusta tehtiin paikallisten hyönteisenjätöksien poistamiseksi myös skalpellilla.  

 

Taustapahvien poisto aloitettiin mekaanisesti. Poistossa käytettiin apuna saksia ja pa-

lettiveistä, ja puupiirrokset suojattiin poiston ajaksi Melinex-polyesterikalvon ja pahvin 

avulla. Taustapahvi saatiin poistettua mekaanisesti lukuun ottamatta puupiirroksiin lii-

mattuja taustapahvin kulmia. 

 

7.2.1 Kabuki-mieshahmo 
 

Taustapahvin paloja kulmissa pehmennettiin ensin 5-prosenttisella metyyliselluloosalla 

(3000), mutta pian päädyttiin käyttämään 5-prosenttista laponiittia sen osoittauduttua 

tehokkaammaksi. Laponiitti on silikaattijohdannainen geeli, joka tehtiin puhdistettuun 

veteen. Parhaiten pehmennys onnistui sivelemällä taustapahvin päälle noin 3 millimet-

rin paksuinen kerros laponiittia ja antaen sen imeytyä muutamia minuutteja Melinexin 

alla. Tämän jälkeen taustapahvi oli pehmentynyt niin paljon, että se voitiin rullata skal-

pellin ja pinsettien avulla pois. Kaiken pahvin poistaminen ei onnistunut, sillä laponiitti 

pehmensi helposti myös japaninpaperitaustauksen. Viimeiset kerrokset poistettiin me-

kaanisesti skalpellin avulla. Jotta kohteen tai sen taustauksen repeämiseltä vältyttäisiin, 

päädyttiin siihen jättämään ohut kerros taustapahvia. 

 

Taustapahvin poiston yhteydessä osa taustapaperista alkoi laminoitumaan irti puupiir-

roksesta. Irtoavat kohdat liimattiin takaisin kiinni ohuehkolla vehnätärkkelysliisterillä 

(noin 1:5). Pienet reiät paperissa tuettiin versopuolelta vehnätärkkelysliisterillä ja 13-

grammaisella Tengujo Tissue -japaninpaperilla ja retusoitiin vedellä kostutetulla pastel-

lijauheella. Myös häiritsevä tahra vasemmassa yläkulmassa retusoitiin piiloon vedellä 

kostutetulla pastellijauheella. 

 

Konservoinnin jälkeen siinä oleva lika vähentyi ja puupiirroksen värit kirkastuivat selke-

ästi. Myös paperissa oleva jännite väheni. Väreissä ei ole havaittavissa muutosta taus-
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tanpoiston tai liimauksen vuoksi. Kuva kohteen versopuolesta konservoinnin jälkeen on 

liitteenä. (Liite 10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15. Kabuki-mieshahmo konservoinnin jälkeen. 
 

7.2.2 Kabuki-naishahmo 
 

Taustapahvin poisto tehtiin kuten Kabuki-mieshahmon yhteydessä kerrotaan, mutta 

taustanpoisto tehtiin vain 5-prosenttisella laponiitilla. Puupiirrokseen liimatut taustapah-

vin palaset saatiin poistettua lähes kokonaisuudessaan eikä värissä tapahtunut muu-

tosta. Joitakin selkeimpiä tahroja peitettiin vedellä kostutetulla pastellijauheella. Puupiir-

roksen värit kirkastuivat konservoinnissa selkeästi, ja paperissa oleva jännite katosi. 

Kuva kohteen versopuolesta konservoinnin jälkeen on liitteenä. (Liite 10.) 
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Kuva 16. Kabuki-naishahmo konservoinnin jälkeen. 
 

7.2.3 Maisemakuva 
 

Taustapahvipalasia kulmissa ohennettiin 5-prosenttisella laponiitilla kuten edellisissä 

tapauksissa. Taustauksen liima todettiin vesiliukoiseksi liukoisuustesteillä. Tämän pe-

rusteella taustaus päätettiin poistaa vesipesun avulla.  

 

Ennen pesua puupiirros esikostutettiin vesihöyryllä Aerosol Generator –höyryttimen, 

ritilän ja muovihupun avulla muodostetussa kosteuskammiossa. Kostutusta kesti noin 

40 minuuttia, minkä aikana vedoksen painoväreissä ei tapahtunut muutosta. Kuitenkin 

taustapaperissa vedokseen liimatulla puolella paljastui vesiherkällä värillä piirretty viiva 
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oikealla reunalla. Kosteuden takia siitä imeytyi puupiirroksen paperin läpi vain heikosti 

havaittava jälki oikeaan yläkulmaan.  

 

Suuremmalta värien leviämiseltä välttymiseksi päätettiin taustapaperi poistaa skapellin 

ja pinsettien avulla. Toimenpiteestä tehtiin hellävaraisempi pehmentämällä taustapape-

ria ensin paikallisesti höyryttimellä. Melko runsasta paikallista kostutusta ja lämmintä 

vesihöyryä voitiin käyttää värien kärsimättä. 

 

Taustapaperin poisto onnistui hyvin, vaikkakin epätasaisen liimauksen vuoksi puupiir-

roksen versopuolelle jäi joitakin kerroksia paperikuitua paikoitellen. Versopuolella va-

semmalta paljastui taustauksen alta merkintöjä, joista osa hieman reagoi veteen. Puu-

piirrokseen jääneiden limajäämien aiheuttaman paperin aaltoilun sekä paperin huonon 

kunnon, tummuuden ja happamuuden vuoksi kohde vielä pestiin. Pesu tehtiin kellutus- 

ja upotuspesun välimuotona, koska tarkoituksena oli myös yrittää poistaa versopuolelle 

jääneitä kuitukerroksia. Kohde pestiin silkkikehikon ja harson päällä siten, että vettä 

silkkikehikon ja kohteen välissä oli noin kolme senttimetriä. Pesu tehtiin vesijohtovedel-

lä, joka vaihdettiin kerran. Pesu kesti yhteensä noin 20 minuuttia, sillä pidempää pesu-

aikaa ei painovärien vuoksi katsottu turvalliseksi. 

 

Kohdetta ei esikostutettu, jottei vedelle hieman herkkä merkintä taustapuolella olisi 

lähtenyt leviämään kapillaarisesti. Merkinnän mahdollista leviämistä pyrittiin rajoitta-

maan kapillaari-ilmiötä hyväksikäyttäen eli sivelemällä sen ympärille vettä ennen pe-

sua. Väri ei levinnyt pesussa, mutta sen sijaan paperista irtosi keltaisuutta. Kaikkia 

taustapaperikuituja ei saatu poistettua pesussa. Pesun jälkeen puupiirroksen annettiin 

ilmakuivua hetki Hollytexin alla, minkä jälkeen se laitettiin kuivumaan Hollytexien, villa-

huopien ja vähäisen painon alle. 

 

Reikäkohdat paikattiin kahdella kerroksella noin 16-grammaisella japaninpaperilla ja 

värjättiin ennen liimausta Winsor & Newton –akvarelliväreillä. Liimana käytettiin ohueh-

koa vehnätärkkelysliisteriä. Paikkapaloja häivytettiin sekä selkeästi kuluneita kohtia 

väripinnassa retusoitiin vedellä kostutetulla pastellijauheella. 

 

Konservoinnin jälkeen paperin on huomattavasti puhdistunut ja sen värit ovat kirkastu-

neet. Painovärit eivät muuttuneet silmämääräisesti arvioituna pesussa tai prässäykses-

sä. Pesun ansiosta puupiirros myös suoristui ja tuli joustavammaksi, vaikkakin se kai-

paa vielä kosteuskammiokäsittelyn ja prässäyksen suoristuakseen kunnolla. Toimenpi-
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de tehdään kirjallisen työn palautuksen jälkeen. Kuva kohteen versopuolesta konser-

voinnin jälkeen on liitteenä. (Liite 10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Maisemakuva, konservoinnin jälkeen. 
 

7.3 Esillepano ja säilytyssuunnitelma 
 

Osana konservointia toteutetaan myös kohteiden kiinnitys taustapahveihin sekä kehys-

tys. Kehystys tehdään kirjallisen työn palauttamisen jälkeen. Toiveena museolla oli 

mahdollisimman huomaamaton esillepano, sillä puupiirrokset tai osa niistä menevät 

toukokuussa Visavuoressa alkavaan näyttelyyn, jonka aiheena on Emil Wikströmin 

Pariisin-ajan ateljee. Toteutus tulee siis tehdä niin, että kohteet olisivat esillä mahdolli-

simman autenttisesti niin Pariisin-aikaan kuin ukiyo-e-puupiirrosten esineluonteeseen-

kin nähden. Esillepanossa otetaan huomioon myös pitkäaikainen säilytys. 

 

Japanissa puupiirrokset olivat esillä irtonaisina ilman kehystä, ja Pariisissa niitä toden-

näköisesti pidettiin liimattuina taustapahveihin ja kiinnitettyinä nauloilla seinään. Puu-

piirrosten autenttinen esillepano ilman kehystä ei kuitenkaan tule kyseeseen. Paperi-
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pohjaiset taideteokset tulee suojata ilmankosteuden vaihteluilta, ilman epäpuhtauksilta 

sekä lialta ja pölyltä. Kehys suojaa teosta myös mekaanisilta vaurioilta.  

 

Ihanteellisin suoja ukiyo-e-puupiirrokselle olisi aukkopahvillinen neutraali puuvillapahvi 

ja kehys. Näin molemmilta puolilta hengittävällä ja neutraalilla materiaalilla suojattuna 

puupiirros saisi parhaan puskurisuojan ilmankosteuden vaihteluilta ja ilman epäpuhta-

uksilta. Autenttisuuden vuoksi konservoidut puupiirrokset kuitenkin kiinnitetään tausta-

pahviin kelluvasti. Kelluvalla kiinnityksellä tarkoitetaan kohteiden kiinnittämistä tausta-

pahviin japaninpaperihenkseleillä ilman aukkopahvia. Aukkopahvin sijaan puupiirrokset 

eristetään lasista pastellilistojen avulla. Kehyslista tulee olemaan mahdollisimman ohut 

ja huomaamaton. 

 

Japanilaisten puupiirrosten väriaineiden valolle herkästä luonteesta johtuen tulisi esillä-

pitoaika näyttelyssä pitää minimissä ja kohteisiin tuleva valomäärä mielellään alle pa-

periaineistolle yleisesti suositellun 50 luksin. Vuodessa suositeltava valomäärä niille on 

korkeintaan 500 luksituntia (Keyes 1988, 35). Sopivan luksituntimäärän suhteutettuna 

näyttelyaikaan voi laskea seuraavalla kaavalla (Koskivirta 2013): 

 

näyttelyaika tunteina x luksimäärä = luksituntimäärä 

 

Paperiaineiston säilytykseen suositeltava lämpötila on +18°C ±2°C ja ilman suhteelli-

nen kosteus 50% ± 5%. Lisäksi olosuhteiden tulisi olla mahdollisimman tasaiset. 

(Kecskeméti 2008, 187-188.) Visavuoressa kohteet menevät säilytykseen Kari-

paviljongissa olevaan säilytyshuoneeseen. Kari-paviljongissa olosuhteet vaihtelivat 

syyskuusta 2011 marraskuuhun 2012 otetuissa mittauksissa suosituksia enemmän 

(Liite 11.), joten puupiirroksia suositellaan säilytettäväksi kehystettyinä. Säilytyksessä 

kehyksen tulisi olla mieluiten vaakatasossa tai pystyasennossa, eikä kehyksen sisällä 

oleva puupiirros saisi roikkua ylösalaisin säilytyksen aikana. Lisäksi puupiirrokset tulisi 

suojata valolta myös säilytyksen ajaksi. 

8 Lopuksi 
 

Opinnäytetyössäni tutkin japanilaisissa puupiirroksissa käytettyjä vesiherkkiä painovä-

rejä, vesiherkkyyden syitä sekä keinoja todentaa painovärien vesiherkkyyttä. Kirjoitin 

myös tietopakkauksen japanilaisista puupiirroksista esineenä sekä niiden aiheuttamista 

haasteista konservoinnissa. Opinnäytetyössäni tutkin myös vesipohjaisia käsittelyjä ja 
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vesipesumenetelmiä vesiherkille väriaineille ja erityisesti ukiyo-e-puupiirroksille. Lopuk-

si irrotin kolme ukiyo-e-puupiirrosta taustapahveistaan vesipohjaisin menetelmin. Li-

säksi konservoitujen puupiirrosten painovärit analysoitiin XRF-menetelmän sekä UV-

fluoresenssi- ja IR-valokuvauksen keinoin. Tunnistettuja väriaineita olivat sinooperi, 

hematiitti, preussinsininen ja orpimentti. 

 

Prosessina opinnäytetyöni oli suureksi osaksi tiedon etsintää kirjallisuuden, suullisten 

lähteiden ja omien havaintojen ja analyysien kautta. Lähteistä keräämäni tiedon ja kon-

servointikohteille tekemieni testien perusteella tulin lopputulokseen, ettei painovärien 

vesiherkkyys ukiyo-e-puupiirroksissa ole itsestään selvää ja eri väriaineiden herkkyyk-

sissä on eroja. Kirjallisuuden perusteella selvitin, että vedelle erityisen herkkiä ovat 

aigami (vaaleansininen), beni (ruusunpunainen), ukon (keltainen) sekä ai (indigo). Li-

säksi orgaaniset väriaineet ja aniliinimusteet ovat yleensä vedelle herkempiä kuin epä-

orgaaniset väriaineet.  

 

Tutkimukseni edetessä kävi ilmi yhä selvemmin, että yksi tutkimukseni tavoitteista oli 

myös määritellä, onko japanilaisten puupiirrosten vesiherkkyys kiinni liukoisuudesta, vai 

tapahtuuko myös muita ilmiöitä. Selvisikin, että painovärien vesiherkkyys johtuu usein 

myös partikkelien irtoamisesta. Useimmiten painovärien liukoisuudessa on myös kyse 

enemmänkin sideaineen liukenemisesta ja väriaineen irtoamisesta sen mukana, eikä 

itse väriaineen liukenemisesta. Vaikkakin kaikki ukiyo-e-puupiirroksissa olevat painovä-

rit ovat vesiliukoisen sideaineensa vuoksi jossakin määrin herkkiä vedelle, vaikuttavat 

niiden vesiherkkyyteen myös itse väriaine, värin imeytyminen kuituihin sekä sen ikään-

tyminen ja haalistuminen. 

 

Mietin pitkään, käytänkö japanilaisten puupiirrosten veteen reagoimisesta sanaa ”vesi-

liukoisuus” vai ”vesiherkkyys”. Kirjallisuudessa käytetään molempia sanoja, vaikkakin 

useammin sanaa ”vesiherkkä”. Tuntui, että kirjallisuudessa näitä sanoja saatettiin käyt-

tää sekaisin ottamatta kantaa termien todellisiin merkityksiin. Päädyin kuitenkin lopulta 

sanaan ”vesiherkkyys”, sillä se kuvaa kattavammin kaikkia veden aiheuttamia reaktioita 

japanilaisten puupiirrosten väreissä. Kaiken kaikkiaan koen pystyneeni selvittämään 

japanilaisissa puupiirroksissa käytettyjen painovärien vesiherkkyyttä melko kattavasti.  

 

Tutkimuksessani tulin johtopäätökseen, että ukiyo-e-puupiirrosten peseminen tiettyjen 

ehtojen täyttyessä on mahdollista. Konservointikohteilleni tekemieni liukoisuustestien 

avulla totesin niissä olevat painovärit melko veteen liukenemattomiksi. Näihin ja lähteis-
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tä löytyviin referenssitapauksiin perustuen yksi puupiirroksista pestiin onnistunein tu-

loksin. Painovärit eivät muuttuneet silmämääräisesti pesun aikana. Lisäksi vesiliukoi-

suuden määrittelemisessä parhaaksi keinoksi totean yksinkertaisesti pumpulipuikon 

avulla tehtävien vesiliukoisuustestien tekemisen. Analyyttisten keinojen avulla voidaan 

tunnistaa yksittäisiä vedelle herkkiä väriaineita, mutta niillä ei saada suoraa tietoa vesi-

liukoisuudesta. 

 
Suurimmiksi vaikeuksiksi opinnäytetyöni tekemisessä koin tutkimuskysymyksen asette-

lun ja rajauksen. Tietoa ja artikkeleita ukiyo-e-puupiirrosten konservoinnista, niissä käy-

tetyistä väriaineista ja analyyttisten menetelmien soveltamisesta väriaineiden tunnis-

tukseen löytyi paljon, vaikkakin toisinaan niihin oli vaikea päästä käsiksi. Vaikeuksia 

aiheutti myös japaninkielisen termistön ja etenkin väriaineiden nimien suomentaminen. 

Koen kuitenkin onnistuneeni hyvin korrektin tiedon tuottamisessa. 

 

Oman haasteensa vesiliukoisuuden tutkimiseen toivat myös ristiriitaiset tutkimustulok-

set niin tekemissäni liukoisuustesteissä kuin kirjallisuudessakin. Jotkin painovärit liuke-

nivat eri tavoin eri testikerroilla, ja kirjallisuudessa muun muassa sumi-mustan vesi-

herkkyydestä oltiin kahta mieltä. Lisäksi tekemissäni vesiliukoisuustesteissä painovärit 

osoittautuivat melko vedelle liukenemattomiksi vastoin kaikkia odotuksiani, minkä 

vuoksi omiin tuloksiin oli aluksi vaikea luottaa. Yksi itselleni suurimmista haasteista ja 

samalla opettavaisista piirteistä opinnäytetyön tekemisessä oli oppia hallitsemaan itse 

näin laajaa kirjallista kokonaisuutta. Kaiken kaikkiaan koen opinnäytetyöni hyvin opet-

tavaisena kokemuksena myös ammatillisessa mielessä. 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni uppouduin japanilaisissa puupiirroksissa käytettyihin paino-

väreihin niin kokonaan, että huomasin melkein unohtaneeni paperin itsessään. Paino-

värien herkkyyden lisäksi myös paperi itsessään on herkkä materiaali ja vaatii konser-

vointia. Siksi toteankin, että japanilainen puupiirros on ennen kaikkea paperipohjainen 

esine, mikä tulisi huomioida niin ennaltaehkäisevässä kuin käytännössäkin tehtävässä 

konservoinnissa. 

 

Tutkimuksia japanilaisten puupiirrosten vesiliukoisuudesta on maailmalla tehty jonkin 

verran ja niistä löytyy tietoa melko kattavasti. Aiheesta löytyy kuitenkin melko vähän 

suomenkielistä tietoa varsinkin konservaattorin näkökulmasta. Tämän vuoksi koenkin 

oman oppimisprosessini lisäksi tehneeni tärkeää työtä. Onnistuin mielestäni muodos-

tamaan tiiviin suomenkielisen tietopakkauksen ukiyo-e-puupiirrosten valmistusproses-
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sista, niissä käytetyistä materiaaleista, konservoinnista ja etenkin niissä käytetyistä 

vesiherkistä painoväreistä. Toivon sen olevan hyödyksi kaikille asiasta kiinnostuneille 

ja ammatillista tietoa etsiville. 
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Haastattelukysymykset     Liite 1 (1/2) 
 
 
 

1. Oletko tehnyt vesipesuja tai muita vesipohjaisia konservointitoimenpiteitä Ukiyo-e-
piirroksille? Minkälaisia menetelmiä käytit? 

 
2. Huomasitko värien liukenevan ja missä määrin? 

 
3. Liukenivatko jotkin värit muita enemmän? Mitkä? 

 
4. Vastasiko värien liukeneminen liukoisuustestien tuloksia? 

 
5. Oletko kokenut jonkin vesipesumenetelmän muita paremmaksi Ukiyo-e-piirrosten / töiden, 

joissa vedelle herkkiä värejä, pesemisessä? 
 
 
Jos sinulla ei ole kokemusta juuri Ukiyo-e-piirrosten konservoinnista, voit vastata haastatteluun 
myös muiden vesiväripuupiirrosten tai vesiliukoisia värejä sisältävien kohteiden konservoinnista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vastaukset haastattelukysymyksiin     Liite 1 (2/2) 

Tina Lindgren (Lindgren 2014) 

  

1. Olen tehnyt erilaisia vesipesuja; uppopesu, pöydän pinnalla pesu, imupaperipesu jne.  

2. Sama kuin kolme.  

3. Värit eivät ole liuenneet, se ei ole ollut esteenä vesikäsittelyille. Toki on mainittava  

että etenkin punainen ja joskus sininen väri saattavat kuivauksen yhteydessä irrota  

hollytexiin/imupaperiin.  

4. Vastasi, en ole kokenut että Ukiyo-e-piirrosten värit olisi ollut ongelmana.  

5. Pöydän pinnalla pesu on mielestäni turvallinen tapa pestä herkkiä paperitöitä,  

lasipöytä on käytössä. Imupaperipesu on joissain tapauksissa parempi.  

  

Huomiona sellainen, että jokainen työ on omanlaisensa.  

 

En koe pesua ongelmalliseksi oikeastaan. En pese jollei ole aivan ’pakko’!  

  

Pestyjen töiden kuivauksesta sen verran että ensin ilmakuivaus värillisille töille, jos värit ovat  

herkät ja kun työ on kuiva kostutetaan epäsuorasti ja oikaistaan, värit eivät näin ole vaarassa  

kiinnittyä hollytexiin tai muuhun.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Ukiyo-e-puupiirroksissa perinteisesti käytetyt väriaineet  Liite 2. (1/1) 

(Keyes 1988, 31)  



 
Sivuvalokuvat puupiirroksista    Liite 3. (1/1) 

 

Kabuki-mieshahmo                   Kabuki-naishahmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maisemakuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kunisada: puupiirros näytelmästä ”Koharu no En Mitsugumi Sakazuk”  Liite 4. (1/1) 

(1958) (Kuva 3) 

 

 



 
Puupiirrosten vauriokartoituskuvat    Liite 5. (1/3) 

 

Kabuki-mieshahmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selitykset 

Vihreä: Alue, joka liimattu pahviin  Punainen: Tahra 

Musta: Deformaatiota   Punainen ympyrä: Reikä 

Sininen: Taite / Painauma   Musta katkoviiva: Revitty reuna 

 

 



 
Kabuki-naishahmo     Liite 5. (2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selitykset:  

Vihreä: Alue, joka liimattu pahviin  Punainen: Versopuolelle liimattu paperisuikale 

Musta: Deformaatiota 

Sininen: Taite / Painauma / Rullausvaurio 

 

 



 
Maisemakuva     Liite 5. (3/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selitykset: 

Vihreä: Alue, joka liimattu pahviin Harmaa: Taustapaperia liimaantunut  

Sininen: Taite / Deformaatiota  puupiirroksen rektopuolelle 

Vaaleanvihreä: Kosteusvauriotahra 

Musta: Muuta paperia vaaleampi kohta 

Turkoosi: Paikattuja / paikkaamaton reikä / repeämä 

 



 
Hiroshige: Oojin Inari-pyhäkkö (1838-42)    Liite 6. (1/1) 

(Kuva 4) 



 
Taustapahvin kuituanalyysikuvat    Liite 7. (1/1) 

 

Kuidut Herzbergillä värjättyinä  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Kuidut Lofton Merittillä värjättyinä 

 



 
XRF-mittaustulokset     Liite 8. (1/3) 
 

Mittatulosten määre on ppm. Kabuki-naishahmoa kuvaavassa vedoksessa ollut ruusunpunainen väri 
sekä maisemakuvaa kuvaavan vedoksen mustat ääriviivat olivat niin pieniä laitteen detektoriin 
verrattuna, ettei niistä kannattanut ottaa mittauksia. 

 

Kabuki-mieshahmo, P10/20122013/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kabuki-naishahmo, P10/20122013/2    Liite 8. (2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Maisemakuva, P10/20122013/3    Liite 8. (3/3) 



 
UV-fluoresenssivalokuvat puupiirrosten versopuolelta  Liite 9. (1/1) 
 

Kabuki-mieshahmo                   Kabuki-naishahmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maisemakuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Valokuvat puupiirrosten versopuolelta konservoinnin jälkeen  Liite 10. (1/1) 
 
Kabuki-mieshahmo                  Kabuki-naishahmo                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maisemakuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kari-paviljongin olosuhdeseurantakaaviot (Myllylä, Myllylä 2014) Liite 11. (1/3) 
 
Kaavioissa kuvataan suhteellista ilmankosteutta punaisella viivalla ja lämpötilaa mustalla viivalla. 
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