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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee compomassaisen kattokruunun konservointia 

(kuva 1). Työn tutkimuksellinen osuus aloitettiin tammikuussa 2018 ja 

käytännön konservointi saman vuoden maaliskuussa. Kattokruunu on kullattu 

öljy- ja vesikultauksella ja sen sisäpuoli on käsitelty liimamaalilla. Alkuperäistä 

pintaa on retusoitu lyöntimetallein ja pronssimaalilla. Konservoitava 

kattokruunu on alun perin Venäjältä, todennäköisesti 1800-luvun alkupuolelta. 

Se kuuluu Heinola kaupunginmuseon kokoelmiin (esinenumero 11054).  

 

 

Kuva 1. Kattokruunu ennen konservointia (Kangas 2018) 
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Compomassa tai compo kuuluu niin sanottuihin imitaatiomateriaaleihin, joiden 

käyttö yleistyi erityisesti 1700-luvun ja 1800-luvun vaihteessa. 

Yksinkertaisuudessaan compomassa on termoplastinen materiaali, joka 

koostuu hartsista, pellavaöljystä, liidusta ja eläinliimasta. Compoa on käytetty 

myös yleisnimityksenä massoille, jotka muodostuvat useiden aineiden 

seoksista. Esimerkiksi papier mâchè ryhmitetään usein compon alle, ja tästä 

syystä sen käsittely tässä opinnäytetyössä tuntui luontevalta. Tämän kaltaisia 

materiaaleja on ollut käytössä jo paljon aiemmin, hieman eri nimityksin ja 

reseptein. Yksi osa opinnäytetyötä on tutkia kyseisiin materiaaleihin liittyvää 

etymologiaa ja selventää termien käyttöä. 

 

Tässä opinnäytetyössä käytetään jatkossa termiä compomassa tai compo. 

Englanninkieliselle composition ornament sanalle ei löydy suoraa 

suomenkielistä vastinetta, vaikka compomassasta puhutaankin alalla. 

Kattokruunun alkuperä ei myöskään ohjaa selkeästi käyttämään tiettyä termiä, 

sillä venäjänkielisissä lähteissä compomassaan viitataan sanalla massa 

(Sychew 2003, 143). Alan kirjallisuudessa viitataan compomassaan usein 

termillä pastellage, joka on kuitenkin alun perin tarkoittanut hieman eri asiaa. 

Usein myös papier mâchè ja compomassa sekoittuvat. Tästä lisää luvussa 3.1 

Terminologia. 

 

Työn produktiivinen osuus sisältää dokumentoinnin valokuvin ja piirustuksin, 

konservointisuunnitelman ja kattokruunun konservoinnin sekä puuttuvien 

ornamenttien valmistuksen. Konservoinnin tärkein tavoite on kiinnittää 

irtoilevat osat ja pintakäsittelymateriaalit, tukea ornamentit sekä puhdistaa 

kattokruunu turvallisesti. Näillä toimenpiteillä ehkäistään lisävaurioiden syntyä. 

Puuttuvien ornamenttien valmistuksella ja niiden retusoinnilla kattokruunusta 

saadaan yhtenäinen ja arvonsa mukainen kokonaisuus. 

 

Tutkimuksellinen osuus keskittyy compon ja papier mâchén ominaisuuksiin ja 

konservointiin. Tavoitteena on koota yhteen tietoa kyseisistä materiaaleista. 

Eri reseptien kokeileminen muodostaa myös suuren osan työstä. Compon ja 

papier mâchén historiaa sivutaan terminologian ja esinetutkimuksen 

yhteydessä. Kiinnostavan aiheesta tekee sen haasteellisuus ja monipuolisuus. 
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2 TUTKIMUSASETELMA 

Tutkimus rakentuu compomassaisen kattokruunun konservoinnin ympärille. 

Produktiivinen osa on tutkimuksen viitekehyksen (kuva 2) keskiössä, ja se 

koostuu dokumentoinnista, materiaalitutkimuksesta, 

konservointisuunnitelmasta sekä konservoinnista. Dokumentointi käsittää 

valokuvauksen ennen ja jälkeen konservoinnin, mittapiirustukset sekä 

vauriokartoituskuvat. Materiaalitutkimuksiin kuuluvat laboratorioanalyysit, 

esineen tarkastelu UV-valossa ja mittaukset XRF-analysaattorilla. 

Laboratorioanalyyseinä käytettiin muun muassa maserointia sekä liukoisuus- 

ja reaktiotestejä. 

 

 

Kuva 2. Tutkimuksen viitekehys (Kangas 2018) 

 

Tutkimuksen pääpaino on käytännön konservointia tukevissa asioissa, kuten 

materiaaleissa, niiden vaurioissa ja vaurioiden aiheuttajissa. 

Tutkimuksellisessa osuudessa perehdytään compomassan ja papier mâchén 

ominaisuuksiin ja konservointiin sekä niihin liittyvään terminologiaan. Eri 

reseptien kokeileminen muodostaa myös suuren osan työstä sekä 

tutkimuksellisesti että käytännöntyön kannalta. Opinnäytetyön 

päätutkimuskysymys on, miten kattokruunu konservoidaan? Alakysymyksinä 
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ovat: ”Mitä ovat compomassan ja papier mâchén ominaisuudet?” ja ”Mitkä 

ovat kattokruunun tyylipiirteet?”. 

 

Käytetyt tutkimusmenetelmät ovat laadullisia menetelmiä, kuten haastattelu ja 

konservoitavan kohteen havainnointi. Laadullisessa eli kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, merkitystä ja 

ominaisuuksia kokonaisvaltaisesti. (Jyväskylän yliopisto 2015.) 

Konservaattoreita ja alan ammattilaisia haastattelemalla kerättiin tietoa sekä 

compomassan että papier mâchén valmistamisesta ja konservoinnista 

Suomessa sekä ulkomailla. Haastatteluiden avulla saatiin myös paljon 

hyödyllistä tietoa konservoitavaa kohdetta ajatellen. Haastattelut tapahtuivat 

lähinnä sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Konservoitavan kohteen 

tietoinen havainnointi ilmeni lähinnä näköhavaintojen kautta. Tietoinen 

havainnointi on välttämätöntä, sillä havainnointi on mahdotonta ilman 

aikaisempaa tietoa ja uuden havaitun tiedon tulkintaa (Vilkka 2006,11). 

 

Tiedon hankinnassa hyödynnetään kirja-, lehti- ja internetlähteitä. Kirjoista ja 

internetistä on etsitty vastaavia kattokruunuja sekä tyylipiirteitä ja tehty 

tulkintoja niiden pohjalta. Vertailevaa tutkimusta käytetään analysoitaessa 

konservoitavan kattokruunun suhdetta muihin vastaavanlaisiin.  

 

Aiheesta tehdyt aikaisemmat tutkimukset löytyvät lähinnä vieraskielisestä 

kirjallisuudesta. Kirja- ja internetlähteitä löytyy suhteellisen paljon, mutta niiden 

saatavuus oli paikoitellen ongelma. Erityisesti compomassaa käsittelevää 

lähdeaineistoa oli haastavaa saada. Suurin osa hyödynnetyistä 

esimerkkitapauksista käsitteli kehysten konservointia ja compomassan käyttöä 

niissä.  

 

Aihetta sivuavia opinnäytetöitä on tehty muutama. Vuonna 2010 valmistui 

Heidi Kyllösen opinnäytetyö ” VON SCHANTZ -AATELISSUVUN 

KUSTAVILAINEN PEILI: Peilin restaurointi sekä porfyyrimukailun 

rekonstruointi” ja vuonna 2013 valmistui Heidi Nykäsen opinnäytetyö ”Kahden 

seinäkynttelikön konservointi ja restaurointi”. Molemmat näistä on tehty 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Metropolian ammattikorkeakoulussa 

on tehty myös kaksi opinnäytetyötä aiheesta, vuonna 2016 Jenni Jormalaisen 

opinnäytetyö ” Tampereen museoiden kynttiläkruunun konservointi ja 
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materiaalitutkimus” sekä vuonna 2018 Annika Kyötikin opinnäytetyö ”Kaksi 

kullattua muotokuvakehystä: Konservointi ja restaurointi”. Rakennuspuolen 

opinnäytetöissä on käsitelty jonkin verran papier mâchéa. Göteborgin 

yliopistossa on valmistunut vuonna 1992 Ingrid Anderssonin tekemä kattava 

tutkimus ”PAPIER MACHÉ”.  

 

3 COMPOMASSA & PAPIER MÂCHÉ 

3.1 Terminologia  

Compomassaa on pidetty yleisnimityksenä useille muovattaville materiaaleille, 

joita on käytetty yleisesti ornamenttien valmistamiseen Italian renessanssista 

lähtien (Thornton & Adair 1994; Anderson 1992, 17). Kyseisiin materiaaleihin 

viitataan usein imitaatiomateriaaleina. Imitaatiomateriaalilla tarkoitetaan mate-

riaalia, jota käytetään jonkin muun materiaalin imitoimiseen. Imitoinnin syitä 

voi olla useita, kuten hinta, ominaisuudet ja kestävyys. Tällaisia materiaaleja 

ovat muun muassa pastiglia, pastellage, stucco, carton pierre ja cartapesta. 

Myös compo ja papier mâché kuuluvat niin sanottuihin imitaatiomateriaaleihin. 

Useat massat, kuten papier mâché, ryhmitellään usein edelleen compomas-

san alle, vaikka niiden erilaisuus tiedostetaan.  

 

Nykyään compomassaa käytetään terminä paikoitellen harhaanjohtavasti ja 

se sekoitetaan massoihin ja nimityksiin, jotka ovat olleet käytössä eri aikoina 

ja joilla on tarkoitettu eri asioita. Suomen- ja ruotsinkielisessä kirjallisuudessa 

törmää usein termiin pastellage puhuttaessa composta. Termien sekoittami-

nen on ymmärrettävää, sillä niiden käyttö on ollut aina ristiriitaista. Esimerkiksi 

1800-luvulla Herra Cranen patentoima gesso sisälsi hartsia, pellavaöljyä, 

eläinliimaa ja liitua (Wetherall 1991, 26.). Termien läpikäynti ja selkeyttäminen 

on paikallaan ennen syvällisempään paneutumista aiheeseen. 

 

Compomassan suosion kasvua 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa on 

usein perusteltu ornamenttien valmistamisen nopeudella ja kustannustehok-

kuudella puunveistoon verrattuna. Compomassalla on kuitenkin omat uniikit 

ominaisuutensa ja etunsa, joita alettiin pian hyödyntämää sekä teknisesti että 

taiteellisesti. (Wetherall 1991, 26.) Esimerkiksi Yhdysvalloissa compomassan 

suosioon vaikutti myös sen vakaus kultauksen pohjamateriaalina verrattuna 

puuhun, joka on altis olosuhteissa tapahtuville muutoksille (Glover 2006).  
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Compomassa on termoplastinen materiaali, joka on väriltään yleensä vaalean 

ruskeasta ruskeaan. Termoplastisuus tarkoittaa sitä, että compomassa on 

lämmön avulla muovattava materiaali; lämpimänä se on pehmeää ja taipui-

saa, jäähdyttyään vuorostaan kovettuu. Täysin kuivunut compomassa on ko-

vaa ja jäykkää. 1700-luvun lopulla compomassan käyttö yleistyi erityisesti inte-

riööreissä (kuva 3) ja kehyksissä (kuva 4). Tämän lisäksi sitä on käytetty 

muun muassa huonekalujen ja valaisimien ornamentiikassa. (Glover 2007; 

Reinberger 2003, 9; Thornton & Adair 1994; Tähtinen ym. 2009, 36.)  

 

 

Kuva 3. Compo-ornamentiikkaa interiöörissä (Turri s.a.) 

 

 

Kuva 4. Yksityiskohta kehyksen compo-ornamenteista (Rich & Davis 2018) 

 

Reseptit vaihtelivat, mutta sisälsivät yleisesti joko liitua tai muuta inerttiä täy-

teainetta, pihkaa tai hartsia, öljyä ja eläinliimaa (Reinberger 2003, 9). Lontoon 

compo sisälsi todennäköisesti nahkaliimaa, kolofonia, vettä ja pellavaöljyä. 

Liitua lisättiin tarpeen mukaan. Ranskalaiseen compoon lisättiin lisäksi sekaan 

paperia, jolloin muodostui kuitumaisempi ja valkoisempi massa. (Wetherall 

1991, 27.) Compomassan täyteaineena on käytetty myös useita muita aineita, 

kuten tuhkaa.   
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Compomassaa on pidetty englantilaisena varianttina pastellagesta, joka pas-

tellagesta poiketen sisältää hartsia (Anderson 1992, 17). Pastellage ei siis ole 

yhtä kova materiaali kuin compo. Näin ollen niiden ominaisuudet ovat hieman 

erilaiset ja on sinällään virheellistä puhua niistä samana materiaalina. Pastel-

lage on kipsin, liidun, liiman ja keitetyn pellavaöljyn seos (Sylvén & Welander-

Berggren 2000, 302). Pastellagesta on myös reseptejä, joissa käytetään pelk-

kää liitua täyteaineena. Pastellage on peräisin Ranskasta ja sen käyttötarkoi-

tus on ollut pitkälti sama kuin compomassalla. Pastellage vietiin Ruotsiin noin 

1785 Jean Baptiste Masreliezin toimesta, josta kyseinen termi on todennäköi-

sesti myös päätynyt suomenkieliseen kirjallisuuteen. Pastellage korvattiin pa-

pier mâchélla 1800-luvulla. (Anderson 1992, 18.) 

 

 

Kuva 5. Jennens & Bettridgen tarjotin (Antiques Atlas 2018) 
 

Papier mâché on yleisnimitys, jota käytetään kuvailemaan hienonnettua pape-

ria sekoitettuna liiman kanssa tai muottiin liimattuja paperisuikaleita. Yleensä 

sillä viitataan kolmiulotteisiin esineisiin, joiden ydin on valmistettu paperista. 

Papier mâché tunnetaan myös nimellä cartapesta. Papier mâchén uskotaan 

olevan peräisin Englannista, huolimatta siitä, että nimi tulee ranskankielestä. 

Oletuksena on, että termi perustuu ranskalaisiin työntekijöihin, jotka tulivat 

Lontooseen 1700-luvun lopulla "pureskelemaan paperia". Papier mâchén suo-

ra käännös tarkoittaakin pureskeltua paperia. Toisen näkemyksen mukaan 

Jennens & Bettridge alkoi käyttää termiä ostaessaan H. Clayn yrityksen, sillä 

Clayn käyttämä ”paperituotteet” oli liian yksinkertainen eikä sopinut heidän 

paperimassasta valmistamilleen tarjottimille (kuva 5). Ranskassa oli pitkään 
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käytössä termi papier mouille. (Andersson 1992, 16; Powell & Allen 2009, 15; 

van der Reyden & Williams 1986.)  

 

 

Kuva 6. Papier mâché -pöytä noin vuodelta 1830 (Toller 1962) 

 

Erityisesti papier mâchéa käytettiin 1840-luvulla Englannissa muun muassa 

tarjottimien, ornamenttien ja huonekalujen valmistamiseen. Huonekalut käsitti-

vät muun muassa pöytiä (kuva 6), tuoleja ja sängynpäätyjä. Kuvan 7 (sivu 14) 

tuoleissa on näkyvissä papier mâché -huonekaluille tyypillinen musta lakka-

pinta ja helmiäiskoristelu. Papier mâché -ornamenteilla oli useita etuja sekä 

valmistajan että asiakkaan näkökulmasta. Sen valmistaminen ei vaatinut eri-

tyistä ammattitaitoa kultausta ja muotintekoa lukuun ottamatta. Saatavissa 

olevien mallien tilaaminen katalogista ja kevyiden ornamenttien toimitus onnis-

tui minne tahansa. (DeVoe 1971, 25; Thornton 1993.)  
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Kuva 7. Tyypilliset papier mâché -tuolit (1stdibs Inc 2018) 

 

Useita eri papier mâchén valmistustapoja patentoitiin 1700- ja 1800-luvuilla, 

mutta todellisuudessa se on paljon vanhempi materiaali. Joidenkin lähteiden 

mukaan se olisi keksitty Intiassa ja Persiassa, toisten mukaan vuorostaan Kii-

nassa. Ranskassa on käytetty papier mâchén tyyppistä materiaalia 1500-

luvulta lähtien ja 1600-luvulla sillä korvattiin osittain kipsin käyttö ornamenttien 

valmistuksessa. (Andersson 1992, 16, 19; Elliot 1998, 8.) 

 

Papier mâchén valmistamiseen käytetystä paperista on erilaisia näkemyksiä. 

Paperilla on kuitenkin melko pieni merkitys kaikkien muiden raaka-aineiden 

rinnalla. Yleisesti kuitenkin ajatellaan, että käytettiin lähinnä jätepaperia. Pe-

rusraaka-aineina pidetään liimaa, liitua ja paperia. Massan koostumus riippui 

sen lopullisesta käyttötarkoituksesta. (Andersson 1992, 27; DeVoe 1971, 25; 

Sylvén & Welander- Berggren 2000, 302.) 

 

Egyptiläiset käyttivät compomassan kaltaista materiaalia huonekaluissa ja 

sarkofagessa. Keskiaikaisessa Euroopassa kyseistä materiaalia käytettiin 

luomaan maalauksiin reliefejä. Renessanssin aikana, erityisesti Roomassa ja 

Umbriassa, käsityöläiset kutsuivat tätä materiaalia nimellä pastiglia ja käyttivät 
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sitä toistuvien ja ihmisaiheisten ornamenttien valmistamiseen. Erityisen yleistä 

sen käyttö oli venetsialaisissa kehyksissä (kuva 8). Pastigliasta valmistettiin 

ornamentteja myös pieniin koriste-esineisiin, arkkuihin (kuva 9) ja lippaisiin. 

Englannissa käytettiin maalattua pastigliaa kehyksissä 1300-luvulla. (Mitchell 

& Roberts 1996, 57; Reinberger 2003, 9; Vaccari 1992, 185.) 

 

 

Kuva 8. Pastiglialla koristeltu venetsialainen kehys (The Frame Blog 2018) 

 

 
Kuva 9. 1500-luvun toscanalainen arkku, jossa kullattuja pastiglia-koristeita (Cambi 2018) 
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Pastigliaa valmistettiin sekoittamalla täyteainetta sideaineen kanssa. 

Täyteaineena käytettiin liitua, kipsiä tai lyijyvalkoista ja sideaineena liimaa, 

kananmunanvalkuaista tai -keltuaista. Myös riisiä, etikkaa ja marmorijauhoa 

käytettiin. Periaatteessa käytössä oli kahta reseptiä. Toinen oli saman 

tyyppinen kuin compo perustuen liidun tai kipsin käyttöön, ja toisen perustana 

oli vuorostaan lyijyvalkoinen sideaineen kanssa. Pastiglialla valmistettiin 

koristeita muun muassa muottien avulla, veistämällä ja muovailemalla. (Morelli 

2016; Penny 1997, 55; Powell & Allen 2009, 15; Reinberger 2003, 9; Vaccari 

1992, 185–186.) Pastiglialla viitataan useisiin eri tekniikoihin, mikä teki asian 

selvittämisestä haastavaa ja vaatisi lisätutkimuksia. 

 

Yleistä kaikille edellä mainituille massoille on, että niistä löytyy useita eri re-

septejä ja valmistustekniikoita. Variaatioita on niin monta kuin tekijöitäkin. Ne 

ovat samankaltaisia massoja ja niillä on hieman eri ominaisuudet. Ehkä yleis-

nimitys compo on ollutkin alun perin selkeyttävä termi, jotta tiedetäisiin minkä 

tyyppinen materiaali on kyseessä. 

 

3.2 Ominaisuudet ja vauriot 

Compomassalla ja papier mâchélla on osittain samankaltaisia ominaisuuksia, 

mistä johtuen myös niiden vaurioissa on yhteneväisyyksiä. Useat vauriot voi-

daan luokitella enemmänkin ominaisuuksiksi, sillä ne ovat tyypillisiä kyseisille 

materiaaleille niihin käytettyjen ainesosien takia. Usein ominaisuuksiin ja vau-

rioiden muodostumiseen vaikuttaa säilytysolosuhteet sekä tehdyt toimenpi-

teet. Compomassaa käsitellään tarkemmin, sillä sen ominaisuudet, raaka-

aineet ja vauriot ovat oleellisempia konservoitavan kattokruunun kannalta.  

 

3.2.1 Compomassa 

Kuten jo aiemmin on todettu, compomassan valmistukseen on käytetty useita 

eri reseptejä. Compomassalla on kuitenkin tiettyjä ominaisuuksia, joita 

pidetään sille tyypillisinä. Tällaisia ovat esimerkiksi termoplastisuus ja 

kestävyys. Compon ominaisuuksiin ja koostumukseen vaikuttaa käytetyt 

materiaalit, niiden suhteet ja työstötavat. Jokaisella ainesosalla on oma 

tehtävänsä compomassan koostumuksen kannalta. 
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Eläinliiman ansiosta materiaali on uudelleen pehmennettävissä ja 

muovattavissa lämmön avulla eli compo on termoplastinen materiaali. Tämä 

ominaisuus mahdollistaa myös ornamenttien liittämisen kaareviin pintoihin 

sekä ornamenttien yhteen liittämisen saumattomasti. Compon valmistukseen 

on käytetty lähinnä nahka- ja jänisliimaa. Myös luuliimaa ja gelatiinia on 

käytetty. Kaikilla liimoilla on omat ominaisuutensa, joten liiman valinta 

vaikuttaa compon ominaisuuksiin. Liiman valinnalla on suuri vaikutus 

compomassan työstettävyyteen ja kuivumisaikaan. Myös ympäröivät 

olosuhteet vaikuttavat compon työstettävyyteen. (Reinberger 2003, 9; 

Wetherall 1991, 28.) 

 

Jänisliima geeliytyy nopeaa, ja tämän takia siitä valmistettu compomassa on 

joustavaa ja kimmoisaa eikä sitä välttämättä ehdi puristaa kunnolla muottiin. 

Vuorostaan pelkästä nahkaliimasta valmistettu compomassa on vaikea 

muovata, työstää ja viimeistellä. Se kuivuu hitaasti tai ei ollenkaan. Usein 

jänisliimaa onkin käytetty compon kuivumisajan vähentämiseksi ja 

elastisuuden lisäämiseksi. (Rivers & Umney 2013, 490; Thornton 1991, 16.) 

Compon kuivuessa normaalia hitaammin siinä on todennäköisesti liikaa liimaa 

(Loeffler 1992, 78–79). Liiman valinta vaikuttaa hieman compomassan väriin. 

 

Vaahtoamatonta eläinliimaa pidetään parempana compomassan 

valmistukseen (Loeffler 1992, 23). Jänisliima on rasvaista, minkä takia se 

vähentää vaahdon määrää. Myös tästä syystä jänisliimaa on hyvä lisätä 

liimaan, sillä vaahto vähentää liimaustehoa. Jänisliima kuitenkin elää 

suhteellisen paljon olosuhteiden vaihteluiden mukana ja saattaa tästä syystä 

vaikuttaa massan kutistumiseen. (Schellmann 2007, 60, 62.) 

 

Liitua käytetään yleensä compomassassa täyteaineena tuomaan massaan 

rakennetta ja vakautta. Inertin täyteaineen vaikutuksesta liiman liimausvoima 

heikkenee, mutta se elää vähemmän kosteuden vaihteluiden mukaan. Riittävä 

liidun määrä ehkäisee massan kutistumista. (Rivers & Umney 2013, 490; 

Schellmann 2007, 62; Wetherall 1991, 28.)  

 

Raaka pellavaöljy tekee composta elastisen ja sitä tarvitaan hartsin 

sulattamiseen. Pellavaöljy kutistuu ajan kanssa, mikä on seurausta 

polymerisoitumisesta ja silloittumisesta. Myös liiallinen pellavaöljy aiheuttaa 
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compon kutistumista. (Wetherall 1991, 28.) Öljyn puute vuorostaan 

hankaloittaa pintakäsittelyä ja kultausta. Uuden compomassan halkeilu voi 

johtua liian vähäisestä pellavaöljyn tai liiallisesta hartsin määrästä. Compon 

ollessa kumimaista ja vaikeaa työstää, siinä on todennäköisesti liikaa 

pellavaöljyä tai liian vähän liitua. Jos compomassa on haurasta painaessa sitä 

muotteihin ja valmis massa helposti särkyvää, niin syynä on todennäköisesti 

liiallinen liidun määrä. (Loeffler 1992, 78–79.) 

 

Hartsi tekee compomassasta kovaa ja vaikuttaa massan väriin. Yleisesti 

käytetty kolofoni on kova ja hauras hartsi (Wetherall 1991, 28). Hartsia on 

todennäköisesti liikaa, jos compon sekoittaminen on vaikeaa. Tällöin on myös 

suositeltavaa tarkistaa pellavaöljyn ja hartsin suhde. Pellavaöljy toimii 

lämmönjohteena hartsia sulattaessa. Öljyä ollessa liian vähän sulattaminen ei 

ole mahdollista. (Loeffler 1992, 78–79.)  

 

Compomassan käytön kulta-aikana ei ollut samanlaista tietämystä 

materiaalien elämisestä ja kemiallisista ominaisuuksista kuin nykyään. Tällöin 

toimivat reseptit perustuivat kokemukseen ja perimätietoon. Nykyään 

compomassan ominaisuuksien parantamiseksi resepteihin lisätään 

esimerkiksi glyserolia. Glyseroli vähentää compomassan kutistumista ja 

halkeilua. Glyseroli lisää eläinliimojen liimausvoimaa, sitkeyttä ja elastisuutta. 

Jos compomassainen ornamentti ei ole taipuisa, syy voi olla glyserolin 

puutteessa, riittämättömässä määrässä tai siinä, ettei massaa ole sekoitettu 

tarpeeksi. (Loeffler 1992, 78–79; Schellmann 2007, 61; Thornton 1991, 16.) 

 

1700-luvulla compomassaan lisättiin välillä pihkaa, sokeria ja venetsian 

tärpättiä vähentämään kutistumista ja lisäämään kovuutta. Kutistumista 

yritettiin hallita myös lisäämällä paperia compomassan sekaan. Näin saatiin 

kuitumaisempi ja valkoisempi massa. (Broadstreet 2018; Wetherall 1991, 27.)  

 

Compomassa on jossain määrin epävakaa materiaali ja sillä on myös epätoi-

vottuja ominaisuuksia. Esimerkiksi kutistumisen aiheuttamat pienet halkeamat 

ovat sille tyypillisiä. Kutistumisen ja halkeilun todennäköisyys on ajan saatos-

sa erittäin pieni, jos täyteaineen osuus on suuri ja öljyn osuus pieni. Myös lii-

mavalinnalla on oma osuutensa halkeilussa ja kutistumisessa, varsinkin vaih-

televissa olosuhteissa. Kuivunut compomassa on luonnostaan kovaa ja jos-
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sain määrin särkyvää. Hauraus ja näin ollen myös särkyvyys lisääntyvät ajan 

kuluessa johtuen lähinnä pellavaöljyn hapettumisesta ja kovettumisesta. Kui-

vuvalle öljylle on tavanomaista halkeilla vanhentuessaan. Usein compomassa 

jäähtyy ennen kuin saavuttaa kaikki yksityiskohdat. Tämä koskee erityisesti 

muottien syviä alueita. Tästä syystä nopeus, tekijän taidot ja aineiden suhteet 

ovat erityisen tärkeitä. (Thornton & Adair 1994; Thornton 1991, 12.)  

 

Kaikki compot kutistuvat hieman kovettuessaan perustuen veden 

haihtumiseen eläinliimasta. Kutistuminen voi johtaa liitosten avautumiseen eri 

compo-osioiden välillä sekä ohuimpien ja heikoimpien kohtien halkeiluun. 

Usein on raportoitu pintakäsittelykerrosten irtoamisesta ja krakeloitumisesta 

compon kutistumisen seurauksena. Pahimmassa tapauksessa kutistuminen 

saattaa johtaa ornamenttien osioiden epämuodostumiin ja lopulta ornamentin 

häviämiseen. Compolle tyypillisiä vaurioita ovat myös vääristyminen ja 

kiinnittymiskyvyn vähentyminen alustaan. Suurin syy compon vääristymiseen 

on eläinliimoissa tapahtuvat muutokset ajan kuluessa. Tähän voidaan 

vaikuttaa lisäämällä massaan esimerkiksi magnesiumsulfaattia tai 

mineraalisavea yhdessä sokereiden ja dekstriinien kanssa. (Sawicki 2000, 26; 

Schellmann 2007, 62; Wetherall 1991, 27.) 

 

Compomassa on altis vaurioille, mekaaniset ja veden aiheuttaman vauriot 

ovat sille yleisiä. Se on herkkä maalinpoistoaineille, jotka sisältävät kloorattuja 

hiilivetyjä. Compolle aiheuttaa vaurioita myös suhteellisen kosteuden vaihtelut. 

Liiallisella liuottimien käytöllä puhdistuksen yhteydessä voidaan aiheuttaa ja 

pahentaa compolle tyypillistä halkeilua ja kutistumista. Erityisen herkkä compo 

on poolisille liuottimille, kuten alkoholeille ja asetonille. Liuottimilla ja liiallisella 

veden käytöllä voidaan myös tuhota osa compo-ornamentin muodoista. Liialli-

sella lämmön käytöllä voi olla samankaltaisia seurauksia. (Rivers & Umney 

2013, 776; Wetherall 1991, 27.) 

 

3.2.2 Papier mâché 

Papier mâchén perusraaka-aineiden, liiman, liidun ja paperin, lisäksi sen val-

mistamiseen on käytetty useita eri ainesosia. Valmistuksessa on käytetty esi-

merkiksi talkkia, ruisjauhoja ja tärkkelysvettä. Joissakin tapauksissa liitu on 

korvattu kokonaan kipsillä ja liimana käytetty gelatiinia tai arabikumia. Liisteriä 
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ja metyyliselluloosaliimaa on myös käytetty. (Ehrström 1924, 204; Tunander 

1997, 82.) Materiaalien kirjon takia sille tyypillisiä ominaisuuksia ja vaurioita on 

vaikea käsitellä kattavasti.  

 

Vanha papier mâché poikkeaa huomattavasti uudesta. Uutena papier màché 

on kestävää, joustavaa ja se toistaa yksityiskohdat hyvin. Se on myös helppoa 

pintakäsitellä, kuten kullata. Vuosisatoja vanha papier mâché on vuorostaan 

haurasta ja yleensä tuholaishyönteisten vaurioittamaa. Liima ja pellavaöljy 

ovat heikentyneet, mikä vaikuttaa papier mâchén koossa pysymiseen. 

(Thornton 1993.) 

 

Papier mâché on hygroskooppinen materiaali. Suhteellisen kosteuden ollessa 

alhainen materiaali halkeilee ja haurastuu. Suhteellisen kosteuden ollessa 

vuorostaan yli 60 % homekasvun riski lisääntyy. Papier mâchélle ihanteelliset 

olosuhteet ovat noin 21 ⁰C lämpötila ja 50 % suhteellinen kosteus. Erityisen 

tärkeää olosuhteille on niiden tasaisuus. Käytetyt pintakäsittely- ja runkomate-

riaalit eivät yleensä reagoi yhtä voimakkaasti suhteellisen kosteuden vaihte-

luihin. Tästä seuraa jännityksiä materiaalien välille ja yleensä papier mâché -

osuuksien murtumista sekä pintakäsittelymateriaalien krakeloitumista ja irtoa-

mista. Papier mâchélle on tavallisia naarmut ja kolhut, jotka johtuvat huolimat-

tomasta käsittelystä. Se on myös altis tuholaishyönteisille muiden huokoisten 

valettujen materiaalien tapaan. (Andersson 1992, 38, 39; van der Reyden & 

Williams 1986.) 

 

Papier mâché -esineet ovat usein mustaksi lakattuja. Mustaksi lakattujen esi-

neiden kanssa tulisi kiinnittää erityistä huomiota säilytysolosuhteisiin. Liiallisen 

auringonvalon seurauksena kyseiset esineet voivat ylikuumentua, sillä musta 

absorboi lämpöä. Tämä saattaa kiihdyttää materiaalin kuivumista ja heikentää 

sideaineen liimausvoimaa aiheuttaen murenemista ja halkeilua. (Andersson 

1992, 38.) 

 

3.3 Konservointi 

Konservoitaessa compomassaa ja papier mâchéa eteen tulee useita ongelmia 

ja ne vaihtelevat esineen mukaan. Ornamenttien ja esineiden konservointi on 
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tapauskohtaista ja valittavat materiaalit riippuvat esineestä. Usein ei ole vain 

yhtä oikeaa ratkaisua, tämä korostuu erityisesti rekonstruktioita tehtäessä. 

 

Compomassan ja papier mâchén konservoinnissa voidaan käyttää osittain 

samoja aineita. Materiaalien ominaisuudet ovat hieman erilaiset, joten eri asi-

oita tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi molempia materiaaleja voidaan puhdis-

taa vedellä, mutta liiallinen veden käyttö saattaa vaurioittaa compoa. Puhdis-

tettaessa vuorostaan papier mâchéa vedellä, on tärkeää, ettei vettä käytetä 

liikaa, pinta kuivataan huolellisesti eikä pintaa kostuteta epätasaisesti. Liialli-

nen veden käyttö saattaa turvottaa materiaalia ja epätasainen kostutus voi 

aiheuttaa esineen vääntymistä ja kaatumisen. Poolittomat liuottimet soveltuvat 

periaatteessa molempien puhdistukseen, tapauksesta hieman riippuen. Erityi-

sen tärkeää on ottaa huomioon mahdolliset pintakäsittelyt materiaaleja puh-

distettaessa. Molempien puhdistuksessa suositellaan kuivapuhdistusmene-

telmien käyttöä. (Andersson 1992, 39; DeVoe 1971, 183-184; van der Reyden 

& Williams 1986; Rivers & Umney 2013, 776.) 

 

Yleisesti sekä compomassan että papier mâchén kiinnittämiseen on käytetty 

Paraloid B 72 eri vahvuuksina. Papier mâchén kanssa on suosittu 50 % (w/v) 

Paraloid B72 asetoniin liuotettuna ja kiinnitettyjen osien tukemista 

japaninpaperilla. Papier mâchén ollessa erittäin herkkää on pinnan 

kiinnittämiseen ja eristämiseen käytetty tolueeniin liuotettua Paraloidia. 

Krakeloituneiden lakkapintojen ja irtoavien pintakäsittelymateriaalien 

kiinnittämiseen on raportoitu käytettävän Paraloid B 67 tolueeniin liuotettuna. 

(Andersson 1992, 39; van der Reyden & Williams 1986; Thornton 199.) 

Compomassan kiinnittämiseen on käytetty lisäksi muun muassa eläinliimaa, 

kylmää kalaliimaa ja Lascaux MFK-akryylidispersiota (Broadstreet 2018; 

Glover 2006).  

 

Puuttuvien compo-osien täydentämiseen on myös useita tapoja. Kokonaisten 

puuttuvien ornamenttien tai niiden osien valmistamiseen suositellaan 

compomassaa, mutta myös muita joustavia massoja sekä kipsiä on käytetty. 

Pienien osa-alueiden täydentämiseen on raportoitu käytettävän sekä liima-

liitukittiä että composta valmistettua kittiä. (Broadstreet 2018; Sawicki 2000, 

22.) Pieniä puuttuvia paloja on myös täydennetty epoksilla, jolloin alkuperäiset 

pinnat on eristetty Paraloidilla (Glover 2006). 
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Papier mâchén kohdalla pieniä korjauksia ja paikkauksia varten suositellaan 

massaa, joka valmistetaan esimerkiksi kipsistä tai liidusta sekä pellavaöljystä. 

Myös valmista gessoa suositaan. (Andersson 1992, 39; DeVoe 1971, 184; van 

der Reyden & Williams 1986.) Suurien papier mâché -osien täydentämiseen 

on käytetty muun muassa mikropalloja ja jauhettua paperia sekä täyteaineena 

esimerkiksi liitua. Side-aineina on raportoitu käytettävän muun muassa 

metyyliselluloosaa, eläinliimaa, vehnätärkkelystä ja Lascauxin liimoja. (Icon 

Book and Paper Group 2018; Thornton 1993.) 

 

4 KONSERVOITAVA KATTOKRUUNU 

Opinnäytetyössä konservoitava kattokruunu (esinenumero 11054) on Heino-

lan kaupunginmuseon kokoelmista. Konservoinnin jälkeen työ palautuu muse-

olle. Kattokruunun omistaa Anja Juurikkalan säätiö ja se on kuulunut Eva ja 

Holger Wittingille Kaivopuistossa. Ennen konservointia otetut dokumentointi-

kuvat löytyvät liitteestä 1. 

 

4.1 Kuvailu 

Konservoitava esine on 1800-luvun alun amppelimainen1 kattokruunu, jossa 

on paljon erilaisia ornamentteja. Kattokruunun runko on puuta ja se koostuu 

vannemaisista elementeistä. Kattokruunun korkeus on 93 cm ja leveys 70 cm. 

Kattokruunun tarkemmat mitat löytyvät mittapiirustuksista (liite 2).  

 

 
1Amppelilla tarkoitettiin alun perin pientä riippuvaa öljyastiaa, mutta empire lainasi kyseisen 

nimen eräänlaiselle kattokruunutyypille (Niiranen 1981, 209). 
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Kuva 10. Kattokruunun osat (Kangas 2018) 

 

Kaartuvan kahdeksankulmaisen puurungon lisäksi kattokruunussa on ylä-

kruunu, kahdeksan metallirunkoista kynttiläarmia sekä messinkiketjut. Ulos-

päin kaartuvat armit päättyvät kukkamaisiin talivateihin eli pisaralevyihin sekä 

lieriömäisiin tinaisiin kynttiläkuppeihin eli piippuihin. (Kuva 10.) Yläkruunu toi-

mii ripustusrenkaineen samalla kattokruunun kiinnitysosana. Kattokruunun 

kulho on etsattua lasia, jonka keskellä on compomassasta ja tinasta valmistet-

tu koriste. Ei voida sanoa varmasti onko kulhon lasi alkuperäinen vai ei. Sa-

mankaltaisissa kattokruunuissa on sekä suorapintaisia että kuperia kulhoja.  

On todennäköistä, että kulho on vaihdettu, sillä lasi on alttiina vaurioille sijain-

tinsa takia.  
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Kuva 11. Kattokruunun ornamentit on todennäköisesti valmistettu compomassasta (Kangas 
2018). 

 

Kattokruunun ornamentit on valmistettu jonkinlaisesta massasta, todennäköi-

sesti compomassasta (kuva 11). Pohjan ornamenttien runkona on rautalankaa 

ja sen ympärillä paikoitellen kangasta compomassan kiinnittymisen takaa-

miseksi. Pohjassa ja yläosan kruunussa on vuorottelevat ornamentit. Jokaisen 

sivun ornamentit vaikuttavat nopeasti katsottuna samanlaisilta, mutta todelli-

suudessa niissä on pieniä eroja.  

 

Eroavaisuudet selittyvät valmistustavalla ja -materiaaleilla. Todennäköisesti 

samanlaisia ornamentteja on valmistettu usealla eri muotilla, ja muoteissa it-

sessään voi olla pieniä eroavaisuuksia. Compomassaa on valmistettu oletet-

tavasti useassa eri erässä, jolloin pellavaöljyä ja eläinliimoja voi olla eri suh-

teissa eri erissä. Juuri pellavaöljy ja eläinliima vaikuttavat kutistumiseen ja ha-

joamiseen. Aiempien restaurointien ja konservointien yhteydessä tehdyillä 

ornamenttien korjauksilla on voinut myös olla vaikutusta yksityiskohtiin. 

 

Kattokruunu on kullattu. Punainen polimenttipohjustus (bolus) on näkyvilla 

paikoitellen armeissa ja kattokruunun rungossa, ja tämä kertoo vesikultauk-

sesta. Polimentin valmistukseen käytettiin yleisesti bolussavea ja kananmu-

nanvalkuaista tai eläinliimaa (Tähtinen ym. 2009, 31). Punaisen polimentin 

alla näkyy muutamassa kohdassa myös keltaista polimenttia. Keltaista poli-
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menttia käytettiin punaisen alla säästösyistä. Polimenttipohjustuksen alla on 

grundi. Yleisesti saman tyyppisissä kattokruunuissa on käytetty sekä vesi- että 

öljykultausta erilaisten kiiltoasteiden luomiseksi. Vesikultaus oli käytössä ylei-

sesti tasaisilla ja yksinkertaisilla pinnoilla, kun taas öljykultauksella toteutettiin 

monimutkaiset compo-ornamentit. Vesikultaus oli käytössä myös compo-

ornamenttien kultauksessa aina siihen asti, kunnes öljykultaus yleistyi 1820-

luvulla (Glover 2006). Kyseisessä kattokruunussa ei kuitenkaan ole suuria 

kiiltoasteita havaittavissa, sillä alkuperäinen kulta on lyöntimetallin ja pronssi-

maalin peittämä. Sisäpuoli on maalattu todennäköisesti liimamaalilla, kuten 

tuohon aikaan oli tapana. 

 

 

Kuva 12. Katariinan palatsin kattokruunu (Sychew 2003, 141)   

 

Luettelointikortin mukaan kattokruunu on Venäjältä (Heinolan kaupunginmu-

seo 2015). Tätä tukee kattokruunun valmistustekniikka ja -tyyli. Samankaltai-

sia compo- ja paperimassasta valmistettuja kattokruunuja löytyy paljon Venä-

jän palatseista, kuten Talvipalatsista ja Katariinan palatsissa (kuva 12). Mate-
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riaalinsa takia kattokruunu on todennäköisesti peräisin Pietarista, sillä siellä 

suosittiin compomassaa. Papier mâché -kattokruunut olivat suositumpia vuo-

rostaan Moskovassa, josta ne levisivät 1800-luvun alussa Pietariin. (Sychew 

2003, 141–142.) Samantyylisten kattokruunujen on usein tulkittu edustavan 

empireä tai myöhäisempireä. Lähes samoilla ornamenteilla olevia yksilöitä 

löytyy esimerkiksi J.L. Runebergin kodin kokoelmasta (kuva 13). 

 

 

Kuva 13. J.L. Runebergin kodin kokoelman kattokruunu (Hagelstam 2015, 264) 

 

Kattokruunun luettelointikortissa sanotaan sen edustavan empireä, ja valmis-

tusvuoden sijoittuvan vuosien 1830–1839 välille (Heinolan kaupunginmuseo 

2015). Empiren katsotaan loppuvan yleisesti vuoteen 1830 ja myöhäisempiren 

sijoittuvat vuosiin 1830–1850. Venäjällä katsotaan kuitenkin olleen vallalla 

empireen kuuluva Pompeij-tyyli 1830-luvulla (Hyvönen ym. 1998, 49). 

Usein Pompeijin ja Herculaneumin amppelimallit toimivat esikuvina empiren 

amppeleille. Toki tyylit elivät usein rinnakkain, erityisesti siirtymäaikoina.  Esi-

merkiksi empirehuonekaluja valmistettiin vielä pitkälle 1830-luvulle. (Hyvönen 

ym. 1998, 36; Ekman 2005, 264.) Venäjällä kattokruunuja valmistavat tehtaat 

eivät aina olleet uskollisia vallitsevalle tyylisuunnalle tai tyylisuunnille ylipää-

tään (Sychew 2003, 142).  

 

4.2 Tyylipiirteet 

Kattokruunussa on reilusti ornamentteja, jotka ovat tyylillisesti hieman ristirii-

dassa keskenään ja niiden kirjo on laaja. Kattokruunun muoto, käytetyt teknii-
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kat eivätkä materiaalit anna täyttä varmuutta ajankohdasta. Melko varmasti 

voidaan sanoa, ettei kyseistä kattokruunua ole valmistettu ennen empireä. 

Empiren aikana kruunuista tuli kustavilaisuutta jäykempiä ja rungon vanteista 

leveämpiä, mikä näkyy konservoitavassakin kattokruunussa. Myös imitaatio-

materiaalien suosio yleistyi samoin kuin amppelimainen muoto. 

Suosioon tullut amppelimaisen muodon käyttö jatkui koko vuosisadan ajan. 

(Kotilainen & Kokki 2010, 92.)  

 

 

Kuva 14. Yläkruunussa oleva rosetti (Kangas 2018) 

 

Kattokruunussa on paljon empirelle tyypillisiä piirteitä. Empireen kuuluvat 

kruunut, palmetit ja rokokoosta lainatut c-kaaret (Ekman 2005, 264; Kotilainen 

& Kokki 2010 ,91). Kuvassa 15 (sivu 28) olevassa armissa on näkyvissä empi-

relle tunnusomainen kotkanpää. Palmetteja ja lehdyköitä on pohjan ornamen-

tiikassa. Armeissa esiintyy empirelle tyypillinen rosettimainen kukka. Yläkruu-

nu ornamentteineen ja pohjan rosetteineen on puhdasta empireä (kuva 14). 
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Kuva 15. Armin kotkanpää (Kangas 2018) 

 

Empiren aikana uskottiin kullan kykyyn heijastaa valoa. Tästä syystä kristalleja 

käytettiin vähemmän ja polttokullattua prossia suosittiin. Taipumus kullan suo-

simiseen näkyy myös kyseisessä kattokruunussa, vaikkei sen valmistusmate-

riaalina olekaan pronssi. (Ekman 2005, 264.) 

 

 

Kuva 16. Putto (Huovila 2018) 
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Kuvassa 16 (sivu 28) on nähtävissä jokaisen sivun keskellä oleva torvea soit-

tava hahmo, jonka voidaan ajatella olevan putto2. Putto itsessään voidaan aja-

tella empirelle tyypilliseksi, sillä empiren aikana ihailtiin antiikin aikaa. Kysei-

nen hahmo on rokokooaiheisten kiehkuroiden ympäröimänä ja sivujen välissä 

on goottilaiset aiheet. Myös laitojen kaarissa on goottialaisia piirteitä, kuten 

pienoistorneja eli fiaaleja (kuva 17). 

 

 

Kuva 17. Kattokruunun laitojen pienoistornit eli fiaalit (Kangas 2018) 

 

Myöhäisempireä pidetään empiren ja uusrokokoon siirtymävaiheena sekä yh-

teen sulaumana, jossa näkyy molempien tyylien piirteitä. Konservoitavassa 

kattokruunussa on löydettävissä uusrokokoon kiehkuroiden lisäksi sille tyypilli-

set kukat ja lehdykät. Myös esimerkiksi Suomessa on 1820-luvulla yhdistetty 

uusgoottilaisia tyylipiirteitä myöhäisempireen (Kotilainen & Kokki 2010, 92). 

 

5 VAURIOKARTOITUS 

Kattokruunusta on tehty vauriokartoitus sanallisena kuvailuna sekä liitteistä 

(liite 3) löytyvin vauriokartoituskuvin. Vauriokartoituskuvat koostuvat kahdek-

sasta sivukuvasta, ylä- ja alakuvannosta sekä kahdesta yläkruunun vaurioku-

vasta. Yläkruunun sivuista ei tehty vauriokartoituskuvia, sillä vauriot ovat hyvin 

näkyvissä ylä- ja alakuvannossa. Vauriokartoituskuviin ei ole merkitty likaa, 

 
2Putto on alaston, pullea lapsihahmo, jota käytettiin yleisesti renessanssin, barokin, rokokoon 
ja niiden kertaustyylien ornamentiikassa. Erityisen suosittu putto oli 1800-luvun loppupuolella. 
Putto esiintyy usein lehtiornamenttien yhteydessä tai köynnösten kannattelijana. Italiaksi putto 
tarkoittaa pientä poikaa. (Lewis & Darley 1986, 249; Sylvén & Welander-Berggren 2000, 302.) 
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sillä kattokruunu on kauttaaltaan likainen ja pölyinen. Myöskään aiempien 

konservointien yhteydessä tehtyjä paikkapaloja ei ole merkitty. Vain häiritse-

vimmät pronssimaaliretusoinnit merkittiin vauriokartoituskuviin. Alla oleva tau-

lukko (taulukko 1) kertoo kattokruunun eri osien kuntotason ja konservoinnin 

tarpeen. 

 

Taulukko 1 Kuntotaso. 1= puhdistus (rungon kohdalla tämä tarkoittaa metalliosien ruostetta), 
2 = kiinnitettävä, 3= pronssimaali, liima, massa tms. aiempi korjaus, 4=pahoja hal-
keamia/puutteita pinnassa (rungon kohdalla tämä tarkoittaa puun elämistä ja näin ollen hal-
keamia rungossa), 5= osia puuttuu, vaatii rekonstruktion (Kangas 2018) 

 Compomassa 

ornamentit 

Kultaus Sisäosan 

liimamaali 

Runko 

Sivu S1 2 3,4 1, 2,3 1, 4  

Sivu S2 2,5 3,4 1, 2,3 1, 4 

Sivu S3 2,4,5 3,4 1, 2,3 1, 4 

Sivu S4 2,4,5 3,4 1, 2,3 1, 4 

Sivu S5 2,4 3,4 1, 2,3 1, 4 

Sivu S6 2,4 3,4 1, 2,3 1, 4 

Sivu S7 2,4 3,4 1, 2,3 1, 4 

Sivu S8 2,4 3,4 1, 2,3 1, 4 

Yläkruunu 

Y1 

2,4 3,4 1, 2,3 1, 4 

 

Kattokruunu on irtolian peitossa ja mustia likapisteitä sekä liimatahroja on 

ympäriinsä. Kuvassa 18 (sivu 31) nähtäviä mustia likapisteitä on erityisesti 

kattokruunun alaosassa. Lika ja pöly ovat kertyneet erityisesti ornamenttien 

syvennyksiin. Mustat pisteet ovat todennäköisesti kärpäsen jätöksiä. 

Kynttiläkuppien sisällä oleva pelti on hapettunut, likainen ja steariinin peitossa. 

Sivun S6 oikean puolen kynttiläkupin sisään on lisätty paperipala 

todennäköisesti kynttilän pysymisen takia. 
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Kuva 18. Kattokruunun alaosan mustia likapisteitä (Kangas 2018) 

 

Kullattu pinta hilseilee paikoitellen, on tummunut ja kauttaaltaan halkeamien 

peittämä. Halkeamat johtuvat alla olevan runkomateriaalin elämisestä. Vaihte-

levan kosteuden seurauksena puu on elänyt, ja tästä johtuen sekä com-

pomassaan että grundiin on tullut syviä halkeamia. Joka suuntaan menevät 

halkeamat compomassassa sekä grundissa viittaavat materiaalin hajoami-

seen ja eläinliiman heikentymiseen. Osassa ornamentteja on ohuen ohuita 

halkeamia, jotka viittaavat vuorostaan öljypohjaisen kiinnitysaineen heikenty-

miseen. (Sawicki 2000, 23.)  
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Kuva 19. Pronssimaaliretusointeja (Kangas 2018) 

 

Pintakäsittely on kärsinyt kauttaaltaan ja useasta kohtaa sitä on retusoitu 

pronssimaalilla (kuva 19). Pronssimaaliretusointeja on todennäköisesti tehty 

usean eri konservointikerran yhteydessä, sillä maalia on monenlaista. Prons-

simaali on vihertynyt hapettumisen seurauksena. Paikoitellen armien ja run-

gon liitoskohdissa sekä vanteissa näkyy kuluneen kultauksen alta hieman pu-

naista polimenttipohjustusta. 

 



33 

 

Kuva 20. Liimamaalipinnan vaurioita (Kangas 2018) 

 

Sisäosan liimamaali on lian peittämä ja hilseilee paikoitellen (kuva 20). Maalia 

on myös irronnut kokonaan ja sitä irtoaa suikaleina. Tämä on usein seurausta 

kerrosten toisistaan irtoamisesta, jota ei ole hoidettu ajoissa. Paikoitellen lii-

mamaalin väri on haalistunut, jota aiheutuu korkeasta kosteusprosenttista tai 

veden kanssa kosketuksissa olemisesta. (Nicolaus 1998, 184, 188.) 

 

Maalikerros on paikoitellen irronnut grundista ja grundi pohjasta. Joissain koh-

din maali ja grundi ovat kiinni toisissaan, mutta ne ovat irronneet puupohjasta. 

Suurin syy kerrosten irtoamiseen on todennäköisesti ympäristön vaikutukset 

puurunkoon ja siitä johtuva puun eläminen. Suhteellisen kosteuden vaihtelut 

aiheuttavat mekaanista stressiä esineelle: puurunko, grundi ja maali reagoivat 

eri tavoilla. Esimerkiksi puun kutistuessa maalikerros ja grundi irtoavat pohjas-

ta. Tämän seurauksena niiden ja puurungon väliin jää ilmaa. Maalikerrokseen 

kohdistuva lämpö ja liiallinen kosteus aiheuttavat turpoamista, mikä saattaa 

edesauttaa kerrosten irtautumista. (Nicolaus 1998, 189.) 
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Sisäosassa on pieniä reikiä erityisesti kattokruunun alaosassa, todennäköi-

sesti tuholaishyönteisten aiheuttamia. Pieniä vihreitä maalitahroja on siellä 

täällä. Kiinnityskoukut on siirretty, sillä alkuperäisistä kohdista compomassa 

on antanut periksi. Compomassassa oleva pellavaöljy on hapettunut ja tästä 

syystä massa on haurastunut huomattavasti. Vanhoja kiinnityskoukkujen paik-

koja on koetettu korjata vahamaisella paikkausmassalla. 

 

Ornamentit on kiinnitetty alun perin puurunkoon rautapiikeillä tai katkaistuilla 

nauloilla. Useat ornamentit ovat irtonaisia ja niistä puuttuu osia. Ornamentteja 

on korjattu ja kiinnitetty aikaisemmin liimalla ja maalarinteipillä kattokruunun 

sisäpuolelta (kuva 21). Liimaa on käytetty erityisesti pohjan ornamenttien tu-

kemiseen. Aikaisempien restaurointien yhteydessä ornamentteja on tuettu 

lisäksi lisäämällä jonkinlaista massaa. Joitakin ornamentteja on kiinnitetty 

myös lisänauloilla. Osa alkuperäisistä rautapiikeistä puuttuu ja osa niistä on 

aiheuttanut ornamenttien halkeamista. 

 

 

Kuva 21. Ornamenttien tukemiseen käytettyä liimaa (Kangas 2018) 

 

Yläkruunun ornamenteista suurin osa on irtonaisia, ja niissä on suuria hal-

keamia. Liiman lisäksi niissä on käytetty maalarinteippiä. Jäljellä on myös 

maalarinteippijämiä jo poistetusta teipistä. Yksi ornamenttilehdyköistä on halki 
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ja irtonainen osa on kiinni rungossa rautalangan varassa (kuva 22). Yhden 

lehdykän teippaus petti kuvauksen aikana ja se tippui alas. Kyseiselle lehdy-

källe ei tullut uusia vaurioita, se ainoastaan halkesi jo kertaalleen yhteen liima-

tuista kohdista. 

 

 

Kuva 22. Yläkruunun irtonaiset ornamentit (Kangas 2018) 

 

Armien ja amppelimaisen rungon liitoskohdista puuttuu massaa, ja armien 

paljastunut metallirunko on ruostunut. Ainoastaan sivujen S1, S4 ja S7 va-

semmanpuoleiset sekä sivujen S3 ja S8 oikeanpuoleiset liitoskohdat ovat eh-

jät. Massaa puuttuu myös muualta kattokruunusta. Sivun S1 vasemman puo-

len armin kärjestä puuttuu kotkaornamentti. 
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Kuva 23. Pronssimaalatulla paperilla tehty paikkaus (Kangas 2018) 

 

Kynttiläkupeista puuttuu massaa samoin kuin talivadeista. Kynttiläkupeista 

muotoa antavaa pintamassaa puuttuu sivuilta S1 ja S3 vasemmasta laidasta, 

S4 ja S7 oikeasta laidasta sekä sivulta S5 molemmista laidoista. Kynttiläkup-

pien puuttuva massaa on paikkailtu pronssimaalatulla paperilla (kuva 23). Pa-

peri on kiinnitetty huonosti ja kupruilee. Kynttiläkupeissa jäljellä oleva massa 

on halkeillut runsaasti ja vaatii paikoitellen kiinnitystä. Myös jäljellä olevaa 

compomassaa on retusoitu pronssimaalilla. Kukkamaisista talivadeista mas-

saa puuttuu sieltä täältä muutaman terälehden verran, vauriokartoituskuvista 

näkee tarkemmin kyseiset kohdat. 
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Kuva 24. Katkennut ornamentti (Kangas 2018) 

 

 

Kuva 25. Pohjasta puuttuvia ornamenttien osia (Kangas 2018) 

 

Yläornamenteista liikkuvat kaikki paitsi sivujen S3 ja S7 vasemman laidan or-

namentit, S4 ja S5 keskiornamentti sekä S5 ja S8 oikean laidan ornamentit. 

Sivun S1 keskiornamentti on halki noin puolestavälistä ja ainoastaan yläpuoli 

liikkuu. Ornamenteista puuttuu kokonaan myös osia. Sivun S4 keskimmäinen 

yläornamentti on katkennut ja osa siitä puuttuu. Sivujen S2 ja S3 välissä oleva 

ornamentti (kuva 24) on halki ja sen yläosa puuttuu kokonaan. Myös pohjasta 

puuttuu ornamenttien osia (kuva 25). Osa pohjan ornamenteista on korjattu 

suurpiirteisillä paikkapaloilla. Ornamenteissa on halkeamia kauttaaltaan. 



38 

6 KONSERVOINTISUUNNITELMA 

Ensisijaisesti konservoinnin tavoitteena on vakauttaa kattokruunun nykytila 

sekä taata sen säilyminen tulevaisuudessa. Irtoilevat osat, kullattu pinta ja 

liimamaali kiinnitetään. Ornamentit tuetaan sisäpuolelta säilymisen 

takaamiseksi ja kattokruunu puhdistetaan turvallisesti. Aikaisemmissa 

restauroinneissa lisättyjä materiaaleja tai tehtyjä käsittelyitä ei poisteta, ellei 

niistä ole haittaa esineelle. Puuttuvat ornamentit valmistetaan ja ne 

retusoidaan ympäröivään pintaan sopivaksi, jotta kattokruunusta saadaan 

yhtenäinen kokonaisuus. 

Materiaalitutkimusten avulla valitaan turvalliset toimenpiteet kattokruunun 

konservointiin. Tästä syystä on tärkeää selvittää käytetyt materiaalit ennen 

konservoinnin aloittamista mahdollisimman tarkasti. UV-valon avulla 

tarkastellaan pinnan fluoresointia pintäkäsittelymateriaalien määrittämiseksi. 

XRF:llä tutkitaan kultauksen ja kattokruunun metalliosien sisältämiä 

alkuaineita. Erityisen tärkeää on selvittää, onko kultauksessa käytetty aitoa 

kultaa vai lyöntimetallia. Poikkileikkausnäytettä ei todennäköisesti oteta, 

vaikka sen avulla saataisiin lisätietoa kattokruunussa olevista kerroksista. 

Poikkileikkausnäytettä ei oteta, sillä kullattua pintaa ei haluta vaurioittaa 

enempää.  

Runkomateriaalina käytetty puu maseroidaa, jos sen määrittäminen koetaan 

tarpeelliseksi. Compomassaisille ornamenteille tehdään suolahappotesti 

kalsiumkarbonaatin eli liidun olemassaolon selvittämiseksi. Sisäpuolen 

maalille tehdään proteiinitesti sideaineen määrittämiseksi. Kyseistä maalia 

tutkitaan myös FTIR:llä samoin kuin muita käytettyjä sideaineita, maaleja ja 

liimoja. FTIR:n avulla yritetään myös selvittää compomassan koostumus.  

Puhdistus aloitetaan imuroimalla pölyt ja irtolika pehmeää sivellintä apuna 

käyttäen. Imuroinnin jälkeen edetään erilaisiin kuivapuhdistussieniin, kuten 

Akapad-sieneen ja luonnonkumisieniin. Todennäköisesti sisäpuolen maali 

puhdistetaan kuivapuhdistusmenetelmin ja se joudutaan kiinnittämään ennen 

puhdistusta. Liukoisuustestejä käytetään turvallisen puhdistuksen 

pohjatietona. Liukoisuustestit aloitetaan miedoimmasta aineesta ja tehdään 

mahdollisimman näkymättömään kohtaan. On kuitenkin tarkkailtava, miten 

alla oleva pintakäsittely reagoi. Testattavia aineita ovat muun muassa 

ionivaihdettu vesi, vesisaippualiuos, sylki, triammoniumsitraatti-vesi-liuos ja 
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etanoli. Erilaisilla puhdistusgeeleillä on saatu hyviä tuloksia kultauksen 

puhdistuksessa. Liima, teipit ja teippien liimajäljet vaativat omat testinsä. 

Oletetut kärpäsen jätökset poistetaan kirurginveitsellä, sillä ne syövyttävän 

kullattua pintaa.  

 

Sisäpuolen tukemiseen käytetty liima sekä aiemmissa restauroinneissa tehdyt 

ornamentit poistetaan pääosin niiden tuoman mekaanisen rasituksen vuoksi. 

Pronssimaali yritetään poistaa kultauksen tuomin ehdoin, sillä se aiheuttaa 

hapettuessaan haittaa esineelle. Pronssimaali ja osa aiemmin tehdyistä or-

namenteista on myös esteettisesti häiritseviä. Ruostuneet metalliosat puhdis-

tetaan mekaanisesti ja suojataan. Sitruunahappoa ei todennäköisesti käytetä, 

sillä compomassa on herkkä hapolle ja metalliosat sijaitsevat compo-osien 

läheisyydessä.  

 

Rakojen ja halkeamien täyttöön sekä irtoavien alueiden kiinnitykseen on 

käytetty muun muassa eläinliimoja, akryylipolymeereja ja -dispersioita. 

Maalinkiinnitykseen on käytetty esimerkiksi eläinliimaa, MFK-akryylidispersiota 

ja Paraloid-akryylihartsia. Akryylidispersioiden samoin kuin eläinliimojen käy-

tössä ongelmaksi voi muodostua niiden vesiohenteisuus. Kokonaisia 

ornamentteja on kiinnitetty asetoni-etanoliin tai tolueeniin liuotetulla Paraloid 

B72:lla. (Glover 2006, 16; Sawicki 2000, 25.) Tolueenia ollaan suosittu 

läpäisevyytensä ja poolittomuutensa takia. Ornamenttien kiinnityksessä on 

ollut käytössä myös kalaliimaa, jolloin Paraloidia voidaan käyttää pintojen 

eristämiseen 

 

Puuttuvien ornamenttien rekonstruktioiden valmistamiseen kokeillaa erilaisia 

compomassareseptejä ja analysoidaan niiden tuottamia tuloksia. Mahdollisesti 

tehdään omia variaatiota resepteistä ja pyritään vaikuttamaan compomassan 

ei toivottuihin ominaisuuksiin eli massan kutistumiseen, elämiseen ja 

haurastumiseen. Kattokruunun viimeistelyistä keskutellaan vielä museon 

kanssa, mutta todennäköisesti korjaukset ja uudet ornamentit retusoidaan 

alkuperäisiiin pintoihin sopiviksi. 
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7 MATERIAALITUTKIMUS 

Kattokruunussa käytettyjä materiaaleja tutkittiin erilaisten laitteiden ja testien 

avulla. Nämä testit sisälsivät muun muassa liukoisuustestejä, puun 

tunnistamista ja mikroskopointia. Tulosten pohjalta kattokruunu voitiin 

konservoida turvallisesti ja siitä pystyttiin kartoittamaan mahdollisimman paljon 

tietoa. Testeissä hyödynnettiin pääsääntöisesti kuljetuksessa kattokruunusta 

irronneita paloja. 

 

Puuanatomiassa eli ksylotomiassa tarkastellaan puusolukkoa eli ksyleemiä. 

Solujen väliset keskilevyt hajoavat käsiteltäessä kasvisolukoita 

maserointiliuoksella. Tästä johtuen maseroidusta näytteestä voidaan selvittää 

puuaineen solutyyppi ja solujen muoto sekä koko. Maseroituja soluja 

tarkastellaan mikroskoopilla; vedessä värjäämättöminä, 50 % glyserolissa tai 

esimerkiksi safraniiniliuoksella värjättyinä. Värjättyinä solujen yksityiskohdat 

erottuvat paremmin, jolloin myös tunnistamisesta tulee helpompaa. 

(Fagerstedt ym. 2005, 14.) 

  

Kattokruunun puurunko on näkyvissä hieman yhdestä kohtaa ja 

silmämääräisesti tarkasteltuna puulaji näyttää olevan havupuuta. Tästä 

rungon kohdasta otettiin puunäyte maserointia varten. Rungossa käytetyn 

puumateriaalin tunnistaminen ei vaikuta kattokruunun 

konservointitoimenpiteisiin eikä testiä olisi tehty, ellei puurunko olisi ollut 

näkyvissä. Puumateriaalin tunnistaminen antaa kuitenkin lisätietoa 

kattokruunusta ja mahdollisesti puoltaa alkuperää. 

 

Kattokruunun puunäytetutkimuksessa maserointiliuoksena käytettiin 50 % 

typpihappoa (HNO3), jossa näyte laitettiin 70 ⁰C lämpökaappiin. 

Maserointiprosessi on valmis, kun kuidut irtoavat toisistaan. Seuraavana 

päivänä maserointiliuos kaadettiin pois, ja näyte huuhdottiin ionivaihdetulla 

vedellä. Safraniiniliuosta käytettiin näytteen värjäämiseen, jotta mikroskoopin 

avulla tunnistamisesta tulisi helpompaa. 
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Kuva 26 ja 27. Rengas- ja ikkunahuokoset (Kangas 2018) 

 

 

Kuva 28. Männyn referenssinäyte (Kangas 2018) 

 

Kattokruunun rungossa on todennäköisesti käytetty mäntyä. Männyn 

puusolukolle on tunnusomaista, että kuitujen päät ovat tylppiä ja 

ikkunahuokosia on tavallisesti 2–6 peräkkäin. Rengashuokoset ovat yleensä 

peräkkäin. (Laboratorioanalyysit s.a.) Ikkuna- ja rengashuokoset ovat 

näkyvissä kuvassa 26 ja 27. Kattokruunusta otettua näytettä verrattiin myös 

männyn referenssinäytteeseen (kuva 28). Molemmissa näytteissä on 

näkyvissä männylle tyypilliset ikkuna- ja rengashuokoset. Empiren aikaan 

Venäjällä käytettiin usein mäntyä runkomateriaalina (Koivunen 2005, 307). 
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Kuva 29. Näyte reagoi suolahappoon (Kangas 2018) 

 

Suolahappotesti tehtiin kalsiumkarbonaatin (CaCO3 ) eli liidun läsnäolon 

todentamiseksi. Testissä käytettiin vahvaa 32 % suolahappoa (HCI). Näyte 

otettiin kolmesta kohtaa: kattokruunun sisäpuolelta sivun S1 

keskiornamentista, sivujen S1 ja S2 välisen vanhan koukun paikalta ja sivun 

S7 keskiornamentista. Ensimmäinen ja kolmas näyte reagoivat suolahapon 

vaikutuksesta (kuva 29) eli niissä on liitua, keskimmäinen näyte ei reagoinut. 

Kohtien, joissa todettiin suolahappotestin avulla olevan liitua, voidaan olettaa 

olevan compomassaa. Näyte, joka ei reagoinut, vaikuttaa jonkinlaiselta 

kumimaiselta paikkamassalta. Sitä ei lähdetty tässä yhteydessä tutkimaan 

tarkemmin. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalsium
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiili
https://fi.wikipedia.org/wiki/Happi
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Kuva 30. Referenssinäytteet (Kangas 2018) 

 

Proteiinitesti tehtiin kuparisulfaatin (CuSO4) ja natriumhydroksidin (NaOH) 

avulla. Testillä haluttiin vahvistaa sisäpuolen maali liimamaaliksi. 

Kuparisulfaattia (2 %) lisättiin pari pisaraa kellolasilla olevan maalinäytteen 

päälle. Muutaman minuutin vaikutusajan jälkeen näytteen päälle tiputettiin 

pisara natriumhydroksidia (5 %). Näytettä verrattiin referenssinäytteisiin, jotka 

otettiin kala- ja nahkaliimasta sekä pellavaöljystä (kuva 30). Kala- ja 

nahkaliiman referenssinäytteet muuttuivat violeteiksi, kun taas pellavaöljyn 

referenssinäyte muuttui siniseksi. Tämän perusteella kattokruunusta otetun 

näytteen muuttuessa violetiksi, voitiin sen päätellä sisältävän proteiinia ja 

olevan todennäköisesti liimamaalia.  

 

Sisäpuolen maalista otettuja näytepaloja tarkasteltiin myös infrapunasäteilyyn 

perustuvalla FTIR (Fourier Transform Infra Red) -spektrometrillä, vielä mah-

dollisten lisätietojen saamiseksi. FTIR tunnistaa molekyyleissä olevia kemialli-

sia sidoksia ja sen avulla voidaan tutkia orgaanisia ja epäorgaanisia näytteitä. 

Laite vertaa näytteen spektriä referenssispektreihin, joten oli tärkeää varmis-

taa referenssikirjastosta löytyvät liimat. Referenssikirjaston ollessa tarpeeksi 

kattava, voidaan spektrejä vertaamalla mahdollisesti tunnistaa, mikä eläinliima 

on kyseessä. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kupari
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rikki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Happi
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FTIR-testin mukaan sisäpuolen maalissa oli 80 % varmuudella kalaliimaa. Oh-

jelman läpi ajettiin usea näytepala, mutta FTIR ei löytänyt kalaliimaa kuiten-

kaan niistä kaikista. Tulos vaatii muutenkin yli 80 % yhteneväisyyden ollak-

seen luotettava. Ikääntyneen maalipinnan sideaineen tunnistaminen on usein 

haastavaa, sillä vanhetessaan sideaine usein hajoaa ja niiden osuus maalissa 

vähenee. Myös compomassassa käytettyjä aineita yritettiin määrittää, mutta 

sen koostumuksesta ei saatu varteenotettavia tuloksia FTIR:n avulla. (Intertek 

Group plc. 2018.) Täysin puhdasta näytettä ei onnistuttu saamaan kattokruu-

nusta, mikä vaikutti testituloksiin.  

 

Kattokruunun pintakäsittelyä ja sen aiemmissa konservoinneissa käytettyjä 

aineita tutkittiin UV (ultra violet) -valon avulla. UV-valolla saatuja tuloksia ei 

voida pitää täysin luotettavia, sillä aineiden koostumus muuttuu niiden ikään-

tyessään ja ne saattavat fluoresoida eri tavoin. Tulokset tulisi todentaa esi-

merkiksi liukoisuustestein. (Rivers & Umney 2013, 610.) 

 

Erityisesti ornamenttien urat, kolot ja naarmut fluoresoivat oransseina, mikä 

saattaa viitata sellakan tai muun orgaanisen lakan jäämiin. Paikoitellen katto-

kruunu fluoresoi likaisen vihertävän oranssina. (Rivers & Umney 2013, 388.) 

Todennäköisesi kyseessä on jokin lakka, sillä siveltimenvedot ovat näkyvissä. 

Mahdollisesti kyseessä on sellakka, sillä sitä on usein käytetty lyöntimetallien 

päällä ja kattokruunussa käytetty lakka liukenee etanoliin.  
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Kuva 31. Ornamentin alaosa ei fluoresoi (Kangas 2018) 

 

 

Kuva 32. Paikatun kohdan reunat erottuvat UV-valossa selvästi (Kangas 2018) 

 

Armeissa, ornamenteissa ja rungossa on kohtia, jotka eivät fluoresoi. Kyseiset 

kohdat ovat todennäköisesti lyöntimetallin ja pronssimaalin alta paljastunutta 

kullattua pintaa. (Kuva 31.) Kohdat, joissa oli silmin havaittavasti pronssimaa-

lia, fluoresoivat harmaana. Sisäpuolen liima fluoresoi kirkkaan valkoisena. UV-

valon avulla havaittiin selkeästi kohdat, joihin oli tehty paikkauksia tai joita oli 

jouduttu korjaamaan (kuva 32). 
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XRF-analysaattorilla (X-ray fluorescence) mitattiin kattokruunun kullattua 

pintaa useasta eri kohdasta. Mittausten avulla selvitettiin, onko käytetty 

kultaus aitoa kultaa vai lyöntimetallia. Kyseinen tieto on oleellista myöhempiä 

puhdistus- ja konservointitoimenpiteitä ajatellen. Mitatut alueet puhdistettiin 

irtoliasta kevyesti ennen mittausta. XRF mittaa myös alempien kerrosten 

alkuaineet, joten tämä on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa. 

Kattokruunun pintoja mitattaessa XRF-analysaattoria ei saatu kiinni mitattaviin 

pintoihin kaarevien muotojen vuoksi. Mittausaikaa oli kasvatettava, sillä osa 

takaisinpäin tulevasta fluoresenssista ei osu mittausaukkoon. Tämä saattaa 

vaikuttaa mittaustulosten luotettavuuteen. Kevyempiä alkuaineita XRF ei pysty 

mittaamaan ja näiden aineiden määrä on melko suuri mittaustuloksissa. 

Liitteestä 4 löytyvissä mittaustuloksissa nämä on merkitty kirjainyhdistelmällä 

Bal. Compomassasta ja grundista johtuen myös kalsiumin (Ca) määrä on 

melko suuri mittaustuloksissa.   

 

XRF:n avulla varmennettiin kynttiläkuppien ja alakoristeen olevan tinaa (Sn) 

sekä ketjujen messinkiä, joka muodostuu lähinnä kuparista (Cu) ja sinkistä 

(Zn). Tinan seassa on käytetty myös lyijyä (Pb), kuparia ja rautaa (Fe), kuten 

tässäkin tapauksessa. Messinki on kupariseos, jossa kuparia on vähintään 50 

%. XRF:n mukaan ketjuissa on kuparia tätä enemmän. Useimmiten messinkiin 

on lisätty muitakin seosaineita, kuten piitä (Si), tinaa, rautaa ja lyijyä. (Vaissi & 

Huovinen 2005, 113; 174.) 

 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että kultaukseen on erittäin 

todennäköisesti käytetty aitoa kultaa. Kullan pitoisuudet ovat melko pieniä ja 

silmämääräisesti tarkasteltuna näyttää, että suurin osa alkuperäisestä kullasta 

on lyöntimetallin ja pronssimaalin alla. Tämä saattaa selittää osittain pienet 

pitoisuudet, ja esimerkiksi yläkruunusta XRF löysi erittäin vähän kultaa. 

Yläkruunussa ei todennäköisesti myöskään ole niin paljoa alkuperäistä 

kultausta jäljellä kuin muualla kattokruunussa. Muualla kattokruunussa 

kultapitoisuudet ovat 0,2 %:sta 1,2 %: iin. 

 

Usein lyöntimetalleissa on kuparia (Cu) ja sinkkiä (Zn), joskus jopa tinaa (Sn) 

Yleensä niissä on kuparia vähintään 75 %. (Tunander 1997, 21; Thornton 

2000, 310.) Liitteenä olevat XRF:n mittaustulokset tukevat tätä (liite 4). 

Silmämääräiset havainnot tukevat materiaalitutkimusten tuloksia. 
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Lyöntimetallilla kullatun pinnan tunnistaa aidosta kullasta hyvin pinnassa 

olevien pienien ryppyjen takia. Paikoitellen hapettunut ja tummunut pinta 

viittaa myös lakkaamattomaan lyöntimetallipintaan (Selwyn 2000, 31; 

Thornton 2000, 311). 

 

Compomassaisten ornamenttien kultaukseen on usein käytetty öljykultausta ja 

tasaisilla pinnoilla vesikultausta. Öljykultausta voidaan käyttää huokoisellekin 

pinnalle ilman erillistä pohjustusta, mikä tekee kultauksen toteuttamisesta 

helpompaa, kun kyseessä on monimutkainen compo-ornamentti. Vesikultaus 

vuorostaan vaatii sileän alustan. Esimerkiksi kehyksissä yksinkertaisiin ja 

selkeisiin muotoihin käytettiin yleensä vesikultausta ja monimutkaisempiin 

compo-ornamentteihin öljykultausta. (Glover 2006; Sawicki 2000, 23.) Osittain 

näkyvissä oleva bolussavi antoi vihjeitä kultaustekniikasta. Bolussavea on 

käytetty yleisesti vesikultauksen alla, sillä se mahdollistaa kultapinnan 

kiillottamisen (Savolainen & Savolainen 1997, 10). Huomaamattomista 

kohdista poistettiin hieman pronssimaalia ja lyöntimetallia mekaanisesti 

kirurginveitsellä tämän teorian varmistamiseksi.  

 

Sisäosassa oli käytetty kahta eri liimaa ornamenttien tukemiseksi, osa liukeni 

asetoniin ja osa ei juuri mihinkään. Asetoniin liukeneva liima on 

todennäköisesti PVAc:ta ja sitä oli huomattavasti vähemmän. Toisen liiman, 

jolla suurin osa liimauksista oli tehty, oletetaan olleen jonkinlaista epoksiliimaa. 

FTIR:llä ei saatu vastaavuuksia liimasta.  

 

8 KONSERVOINTI 

Ennen konservoinnin aloittamista kattokruunu dokumentoitiin valokuvin (liite 

1). Vauriokartoituskuvat ja konservointisuunnitelma ohjaavat käytännön 

konservointia. Dokumentointi on tärkeää, jotta myöhemmin voidaan nähdä 

konservointitoimenpiteiden seuraukset. Kattokruunulle rakennettiin 

pehmustettu teline, jotta kattokruunun kääntäminen ja kullatun pinnan käsittely 

olisi mahdollista ilman lisävaurioiden syntyä.  

 

8.1 Puhdistus ja kiinnitys 

Puhdistus ja maalin kiinnitys etenivät rinnakkain. Paikoitellen pintoja 

puhdistettiin ennen kiinnitystä ja paikoitellen toisin päin. Pääsääntöisesti 
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pinnat kuitenkin kiinnitettiin ensin, jotta mahdollisimman paljon alkuperäisistä 

pintakäsittelymateriaaleista pystyttäisiin säilyttämään. Kiinnittämisessä kuten 

kaikessa konservoinnissa on tärkeää, että käytetyt aineet ovat ainakin 

periaatteessa poistettavia. Harvoin ne ovat sitä kuitenkaan täysin. Selkeyden 

vuoksi puhdistus ja kiinnitys on käyty läpi alla pintakäsittelytyypeittäin.  

 

Yleisesti puhdistus aloitetaan kuivapuhdistuksella käyttäen apuna imuria ja 

pehmeää sivellintä. Tarkoituksena on poistaa pölyt ja irtolika. Imurin suu 

peitettiin suojaharsolla, jotta mahdollisesti irtoavat osat eivät häviäisi. 

Kuivapuhdistusta seuraa liukoisuustestit, jotka aloitetaan miedoimmasta ja 

edetään vahvimpaan aineeseen puhdistettavan pinnan asettamin ehdoin.  

Kyseisessä esineessä on monenlaisia pintoja ja huomioon otettavia asioita 

puhdistuksen sekä liukoisuustestien kannalta. 

 

8.1.1 Liimamaali 

Liimamaalin kiinnittäminen ja puhdistus kulkivat rinnakkain. Kiinnittämisen 

lomassa oli poistettava sisäpuolen ornamenteissa ja puuosien kulmissa 

käytettyä liimaa ennen maalin kiinnittämistä, jotta kiinnittäminen oli mahdollista 

ilman rakoja puun ja grundin sekä maalin ja grundin välissä. Paikoitellen 

maalipinta oli niin hauras, ettei liimaa voinut poistaa ilman maalin 

kiinnittämistä. 

 

Suurilta osin liimamaali kiinnitettiin ennen puhdistusta, sillä maalipinta oli niin 

huonokuntoinen. Haasteita kiinnittämiseen toivat liimamaalin 

huonokuntoisuuden lisäksi esineen pystysuorat seinät ja vaikeat muodot. 

Kiinnittämiseen käytettävän liima-aineen valinnassa on tärkeää huomioida 

aineen viskositeetti, elastisuus ja ikääntyminen. Liima-aineen elastisuus on 

tärkeä ominaisuus, sillä grundi, puu ja liimamaali elävät eri tavalla aiheuttaen 

näin jännitteitä. On tärkeää, että tiedetään, kuinka käytettävä liima-aine 

ikääntyy ja millaisia muutoksia sen kemiallisissa ominaisuuksissa tapahtuu 

ajan kuluessa. 

 

Viskositeetti vaikuttaa siihen, miten liima-aine tunkeutuu liimattavaan 

materiaaliin. Viskositeetin ollessa liian matala, liima imeytyy liian syvälle 

jättäen liimattavan kohdan ilman liima-ainetta. Huokoisilla materiaaleilla, kuten 
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grundissa, korkea viskositeetti saattaa vuorostaan ehkäistä liiman riittävän 

tunkeutumisen ja kehittää rajapinnan vahvistettujen ja ei vahvistettujen 

pintojen välille. (Schellmann 2007, 60.) 

 

Kiinnittämiseen testattiin kalaliimaa, jänisliimaa, tolueeniin liuotettua Paraloid 

B 72 -akryylihartsia ja Lascauxin Medium for consolidation -

polymeeridispersiota (MFK). Myös lämpölusikkaa kokeiltiin liimamaalin sideai-

neen aktivoimiseksi, mutta maalipinta oli niin hauras, ettei se kestänyt läm-

pölusikan käytön tuomaa mekaanista rasitusta. Plextol B500 -akryylihartsi ra-

jattiin testien ulkopuolelle, vaikka se onkin yleisesti käytössä maalinkiinnityk-

sissä. Plextolia ei koettu sopivaksi, sillä se on tahmeaa, kellastuu ja sopii pa-

remmin paikkoihin, jotka jäävät piiloon. Kiinnittäminen tapahtui pienellä sivel-

timellä ja injektioruiskun avulla. Etanolin avulla vähennettiin tarvittaessa pinta-

jännitystä. Etanolia lisättiin myös veden määrän vähentämiseksi, sillä se eh-

käisee kosteuden kertymistä huokoiseen pintamateriaaliin. Oheiseen tauluk-

koon (taulukko 2) on koottu huomioita maalinkiinnitykseen testatuista aineista. 

 
Taulukko 2. Liimamaalin kiinnittämiseen testattuja aineita (Kangas 2018) 

Aine Hyvää Huonoa Muuta 

huomioitavaa 

Jänisliima Perinteisesti käytetty 

Joustava 

Vesiliukoinen ja -

ohenteinen 

Herkkä 

olosuhteiden 

muutoksille 

Vaihtaa ajan 

myötä väriä ja 

haurastuu 

 

Kiinnittämiseen 

testattiin 5–7 % 

 

Kalaliima Joustava, väritön 

Ei muuta väriä 

Pitkä 

geelliytymisaika → 

tunkeutuu syvälle 

 

Vesiliukoinen ja -

ohenteinen 

Herkkä 

olosuhteiden 

muutoksille 

Testattiin 5 ja 7 % 

sekä hieman 

etanoli-vedellä 

laimennettuna 
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Paraloid B 72 Joustava 

Ei silloitu 

Ei vesiliukoinen 

Eroteltavissa 

aiemmin käytetyistä 

aineista 

Kiilto vahvoissa 

liuoksissa 

Ei perinteinen 

Muuttaa hieman 

väriä 

Maalin 

kiinnittämiseen 

testattiin 5–10 % 

MFK Joustava 

Hyviä tuloksia 

maalinkiinnityksessä 

Turvallinen 

 

Kiilto ja sen 

poistaminen 

ongelma 

liimamaalissa. 

Tummensi 

hieman. 

Vesiohenteinen 

Testattiin tislatulla 

vedellä 

laimennettuna 

 

 

Kalaliimalla on matalampi geeliytymislämpötila ja sillä on enemmän aikaa 

geeliytyä kuin jänisliimalla. Kalaliima tunkeutuu syvälle eri kerroksiin, kun taas 

jänisliima ei lämpimänä eläinliimana ehdi saavuttaa kaikkia kerroksia. Hidas 

geeliytyminen ja matala viskositeetti edesauttavat liiman leviämistä, sen 

riittävää tunkeutumista liimattavaan materiaaliin sekä tasaisen kalvon 

muodostumista. (Schellmann 2007, 56, 60; Webb 2000, 80.) Tältä kantilta 

tarkasteltuna kalaliima on hieman jänisliimaa parempi vaihtoehto 

maalinkiinnittämiseen. 

 

Jänisliiman ja kalaliiman käytössä ratkaisevaksi ongelmaksi muodostui niiden 

vesiohenteisuus. Molempia eläinliimoja täytyi laimentaa vedellä viskositeetin 

madaltamiseksi, jotta ne tunkeutuisivat syvälle ja maalin kiinnittyminen olisi 

mahdollista. Tällöin vaarana on, että vesi turvottaa ja vaurioittaa sekä grundia 

että puupohjaa (Webb 2000, 80). Laimennetut liimavesiliuokset veivät 

pigmenttiä mennessään ja aiheuttivat värimuutoksia liimamaalipinnalle. Vaikka 

osa vedestä korvattiin etanolilla, lopputulos oli sama. Eläinliimat ovat herkkiä 

olosuhteiden muutoksille. Vaihtelevat olosuhteet vaikuttavat liiman 

elastisuuteen, kestävyyteen ja vakauteen.  

 

Perinteisten maalinkiinnitykseen käytettyjen aineiden jälkeen kokeiltiin 

Lascauxin Medium for Consolidation -polymeeridispersiota. MFK:lla on saatu 

hyviä tuloksia vedelle herkkien pintojen kiinnityksissä, joista pintalikaa ei voitu 

https://www.kremer-pigmente.com/de/lascaux-medium-fuer-konsolidierung-81012.html
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poistaa ennen kiinnitystä. MFK liukenee kuivuttuaan muun muassa asetoniin 

ja aromaattisiin hiilivetyihin, joten sen poisto on mahdollista ilman vettä. MFK 

on elastinen materiaali, joka tunkeutuu syvälle kiinnitettävään materiaaliin 

matalan viskositeettiinsa vuoksi sekä muodostaa kuivuttuaan kirkkaan ja 

joustavan kalvon. Se ei aiheuta grundin tai puun turpoamista eläinliimojen 

tapaan. MFK:ssa ei ole raportoitu tapahtuvan muutoksia sen ikääntyessä, 

mutta se ei ole ollut käytössä vielä kovin pitkään. (Hedlund & Johansson 

2005, 433.) 

 

Kattokruunun liimamaalin kiinnityksessä MFK:n käyttö tuotti kuitenkin 

ongelmia. Se tummensi liimamaalia joutuessaan sen kanssa kosketuksiin ja 

vei vesiohenteisena aineena osittain pigmenttiä mennessään eläinliimojen 

tapaan. Sen aiheuttamaa kiiltoa ja tummentumaa oli vaikea poistaa 

liimamaalipinnalta sitä vaurioittamatta. Suurimmaksi osaksi MFK:n kanssa 

olleet ongelmat johtuivat asennosta, jossa kattokruunun liimamaalin kiinnitys 

tapahtui. 

 

Liimamaalin kiinnittämiseen käytettäväksi aineeksi valikoitui Paraloid B 72 -

akryylihartsi. Paraloid on metyylimetakrylaatin ja etyyliakrylaatin muodostama 

kopolymeeri (Rodgers 1988, 11). Paraloidin hyviin puoliin lukeutuu kestävyys, 

elastisuus ja se, että se ei ole vesiohenteinen. Paraloid ei silloitu ja pysyy 

kirkkaana sekä liukenevana vanhetessaan. Paraloidin valintaa puolsi myös se, 

että se on eroteltavissa aiemmin käytetyistä pintakäsittelymateriaaleista.  

 

Lopulliseen kiinnitykseen käytettiin 5 ja 10 % Paraloidia B72 tolueeniin 

liuotettuna. Tolueenin kanssa on saatu hyviä tuloksia maalinkiinnityksessä, se 

imeytyy syvälle ja takaa näin ollen hyvän maalinkiinnittyvyyden (Nicholaus 

1998, 232). Tolueenin myrkyllisyyden vuoksi hyvästä ilmanvaihdosta on 

huolehdittava. Osittain Paraloidin käytössä oli samoja ongelmia kiiltoasteen 

kanssa kuin MFK:lla. Paraloidin kiilto oli tosin helpommin hallittavissa 

laimeammalla liuoksella sekä sen poisto onnistui paremmin ilman liimamaalin 

vaurioita. Paraloid tuntui imeytyvän nopeammin, jolloin sitä joutui vähemmän 

kosketuksiin liimamaalin kanssa.  

 

Liimamaalipinta puhdistettiin kuivapuhdistusmenetelmin. Lika oli niin pinttynyt, 

ettei puhdistus poistanut kovin paljoa likaa. Puhdistustestit tehtiin käyttäen 
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Groom/Stick -puhdistusmassaa, pehmeää Akabad-sientä sekä luonnonkumis-

ta valmistettua Alron-sientä. Puhdistusmassa Groom/Stick osoittautui tehok-

kaimmaksi ja kirkasti liimamaalipintaa eniten. Puhdistusmassa mahdollisti 

maalipinnan puhdistamisen ilman hankaamista, mikä oli tärkeää puhdistetta-

essa mekaaniselle rasitukselle herkkää pintaa. Suuria muutoksia liimamaali-

pinnassa ei tapahtunut (kuva 33 ja 34). 

 

 

Kuva 33 ja 34. Ennen ja jälkeen puhdistuksen (Kangas 2018) 
 

Sisäpuolella ornamenttien tukemiseen käytetyn liiman poisto oli erittäin 

vaikeaa, sillä se oli selkeästi kovempaa kuin käytetty compomassa, liimamaali 

tai grundi. Esteettisen haitan lisäksi liima tuo compolle mekaanista rasitusta 

ollessaan vahvempi materiaali. Useissa kohdin liimattujen alueiden vierestä 

puuttui suuria paloja liimamaalia ja ornamentit olivat haljenneet aiemman 

liimauksen vierestä. 
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Kuva 35. Puuttuvaa liimamaalia (Kangas 2018) 

 

Epoksiliimaksi oletettua tukemiseen käytettyä liimaa koitettiin pehmentää 

lämmön ja erilaisten liuottimien avulla, mutta millään ei ollut suurta vaikutusta. 

Lopulta liiman pintaa pehmennettiin asetonigeelin avulla ja poistettiin 

mekaanisesti kirurginveitsellä. Liimaa pyrittiin poistamaan mahdollisimman 

paljon, mutta compomassan ollessa haurasta, se ei ollut kaikkialta 

mahdollista. Liima vei useasta kohdin liimamaalin mukanaan (kuva 35), mutta 

esineen kannalta liimamaalin puuttuminen on parempi vaihtoehto kuin liiman 

läsnäolo. Teipit olivat niin hapertuneet, että lähtivät itsestään irti. Teippien 

liimajäljet poistettiin kevyesti kirurginveitsen avulla.  

 

8.1.2 Kultaus 

Kattokruunu käännettiin kullatun pinnan puhdistamisen ja kiinnittämisen hel-

pottamiseksi. Kattokruunulle rakennettiin teline, jotta kääntäminen ja käsittely 

onnistuisivat ilman lisävaurioiden syntyä. Myös ulkopuolen kultaus ja grundi 

kiinnitettiin pääosin ennen puhdistusta. Kullatut pinnat kiinnitettiin MFK:lla, sillä 



54 

nyt sen aiheuttama kiilto ei haitannut eikä vesiohenteisuus tuottanut samanlai-

sia ongelmia. MFK:n käyttöä tuki myrkyttömyys, vaikka tähänkin olisi voinut 

käyttää Paraloid B72 tolueenissa tai asetonissa. Myös jänisliimaa ja gelatiinia 

testattiin kullattujen pintojen kiinnitykseen, mutta niiden käytössä kohdattiin 

samankaltaisia ongelmia kuin liimamaalin kiinnityksessä. Kyseisiä eläinliimoja 

käytettäessä kultauksen kiinnitykseen on myös suositeltavaa, että liima on 

laimeampaa kuin alkuperäisessä grundissa käytetty liima (Rivers & Umney 

2013, 569, 774). 

 

Ennen kultauksen puhdistusta on tiedettävä, onko kyseessä vesi- vai 

öljykultaus. Oleellista on myös tietää, onko kullattu lyöntimetallein vai 

lehtikultaa käyttäen. Luonnollisestikaan samat liuottimet eivät toimi vesi- ja 

öljykultaukselle tai aidolle kullalle ja lyöntimetallille, vaan ne saattavat olla 

toimivia toiselle ja vahingoittaa toista. Esimerkiksi vesikultaus liukenee 

herkästi veteen, mutta sen puhdistamiseen voidaan käyttää alifaattisia ja 

aromaattisia hiilivetyjä. Öljykultaukselle ei vuorostaan suositella käytettävän 

poolisia liuottimia, kuten asetonia ja etanolia. Asetonia ja etanolia voidaan 

kuitenkin sekoittaa keskenään, jolloin niiden ominaisuuden muuttuvat.   

(Rivers & Umney 2013, 772, 519, 509.) 

  

Yleisesti kiilto- eli vesikultauksen puhdistaminen on helpompaa kuin 

öljykultauksen. Myös pronssimaalin poisto on helpompaa vesikullatuilta 

pinnoilta, sillä niiden kanssa voidaan käyttää liuottimia turvallisemmin. 

Kiiltävän vesikultauksen pinnalla ei todennäköisesti kuitenkaan ole käytetty 

muuta pintakäsittelyä, minkä takia se on erittäin herkkä ja turhaa hankaamista 

tulee välttää puhdistuksen aikana. (Glover 2006; Rivers & Umney 2013, 772.) 

 

Materiaalitutkimusten perusteella todettiin, että alkuperäinen aito kulta on 

päälle kullattu lyöntimetallein aiempien konservointien yhteydessä. 

Lyöntimetallipinnan päällä on lakka, joka liukeni etanoliin. Lyöntimetallipintaa 

on edelleen paikkailtu runsaasti erilaisilla pronssimaaleilla. Kultauksen 

puhdistus alkoi siis pronssimaalin poistolla. Kultauksen puhdistuksen ja 

pronssimaalin poiston kohdalla lähdettiin liikkeelle oletuksesta, että sileät 

pinnat on olleet alun perin vesikullattuja ja monimutkaiset compo-ornamentit 

öljykullattuja. Ennen puhdistuksen aloittamista ja pronssimaalin poiston 
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jälkeen, tehtiin huomaamattomaan kohtaan liukoisuustestejä, joiden avulla 

saatiin lisävarmuutta käytetystä kultaustekniikasta. 

 

Kattokruunussa oli käytetty useita erilaisia pronssimaaliretusointeja, jotka 

erosivat väriltään sekä, liukoisuustestien perusteella, myös sideaineeltaan 

toisistaan. Pronssimaalin käyttö oli erittäin yleistä retusoinneissa 1900-luvulla, 

usein syynä oli enemminkin pinttyneen lian peittäminen kuin muut vauriot 

kullatussa pinnassa. Pronssimaalin tunnistaa usein sen hapettuneesta ja 

himmeästä ruskehtavasta tai vihertävästä väristä. (Glover 2006.) 

 

Pronssimaali koostuu yleensä messingistä ja sideaineesta. Sideaine 

luonnollisestikin määrittää pronssimaalin poistettavuuden, esimerkiksi 

nitroselluloosapohjainen pronssimaali on poistettavissa asetonilla. Toisiin 

pronssimaalityyppeihin taas tarvitaan räätälöidympiä puhdistusmenetelmiä. 

Pronssimaali on usein osittain alkuperäisen kultauksen päällä ja niissä voi olla 

sama sideaine, mikä hankaloittaa pronssimaalin poistoa. (Glover 2006; Rivers 

& Umney 2013, 773.) 

 

Kohdista, joissa ajateltiin olevan öljykultausta, poistettiin paikoitellen pronssi-

maalia kirurginveitsellä mekaanisesti. Tällä tavalla poistettiin vain häiritsevim-

mät pronssimaaliretusoinnit, sillä mekaaninen puhdistus vie paljon aikaa sekä 

saattaa naarmuttaa alla olevaa kultapintaa (Tähtinen ym. 2009, 199). Prons-

simaalin poistosta puhdistusgeelien avulla on raportoitu onnistuneesti sekä 

vesi- että öljykullatuilta pinnoilta (Rivers & Umney 2003, 773). Geelipuhdistus 

mahdollistaa täsmällisen ja hallitun puhdistusprosessin. Sen avulla voidaan 

ehkäistä puhdistukseen käytettävien aineiden läpäisevyyttä alempiin kerrok-

siin, minimoida turpoamisen riskiä sekä kultaukseen käytetyn kiinnitysaineen 

liukenemista. (Bakalarou & Theodorakopoulo 2013, 91; Madden 2017.) Katto-

kruunussa oleva pronssimaali poistettiin asetoni- sekä asetoni-etanoli -geelin 

avulla. Vaikutusaika vaihteli pronssimaalityypin mukaan. Kuvista 36 ja 37 (sivu 

56) näkee, kuinka pronssimaalin poisto onnistui.  
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Kuva 36. Ennen pronssimaalin poistoa (Kangas 2018) 

 

 
Kuva 37. Pronssimaalin poiston jälkeen (Kangas 2018) 

 

Öljykullatut pinnat puhdistettiin 2 % triammoniumsitraatti-vesi -liuoksella ja 

huuhdottiin ionivaihdetulla vedellä. On raportoitu useita tapauksia, joissa myös 

vesikultauksen puhdistus on onnistunut turvallisesti triammoniumsitraatti-vesi -

liuoksella. On kuitenkin mahdollista, että bolus tai grundi liukenevat siihen. 

(Sawicki 2000, 25.) Triammoniumsitraatti-vesi -liuosta testattiin myös 
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vesikultaukselle, mutta se liuotti paikoitellen polimenttipohjustusta. Tästä 

syystä sen puhdistuksessa päädyttiin käyttämään sylkeä. Liukoisuustestit 

sisälsivät myös yleisesti kultauksen puhdistukseen käytettyjä vahvempia 

aineita, kuten tärpättiä ja teollisuusbensiiniä. Triammoniumsitraatti-vesi -liuos 

ja sylki toivat kuitenkin yhtä hyviä tuloksia. Ne ovat turvallisia käyttää eivätkä 

irrottaneet kultaa. Myös lyöntimetalli puhdistettiin triammoniumsitraatti-vesi -

liuoksella.  

 

Puhdistuksen jälkeen kattokruunun kullattu pinta suojattiin ja eristettiin 

tolueeniin liuotetulla 2 % Paraloid B 72:lla. Alun perin harkittiin myös pelkkien 

retusoitavien kohtien eristämistä. Kullattujen esineiden suojaamista on aina 

pohdittava tapauskohtaisesti. Valintaan vaikuttavat muun muassa haluttu 

ulkonäkö, esineen kunto sekä säilytysolosuhteet (Rivers & Umney 2013, 776). 

Tässä tapauksessa suojaamiseen vaikutti erityisesti vesikultauksen kunto. 

Kattokruunu menee konservoinnin jälkeen todennäköisesti varastoon, joten 

suojaaminen ehkäisee irtolian ja pölyn tuomaan mekaanista rasitusta kullalle.  

 

 

Kuva 38. Kiiltoasteessa ei juuri tapahtunut muutoksia verrattuna ehjään ornamenttiin (Kangas 
2018). 

 

Paraloidia testattiin ensin näkymättömään kohtaan, sillä haluttiin selvittää sen 

kiiltoaste. Testikohdaksi valittiin sivun S4 halkioleva ornamentti eikä 

kiiltoasteessa tapahtunut juuri muutoksia (kuva 38). Pieninä prosenttimäärinä 
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käytettynä Paraloidin on raportoitu muodostavan melko matan pinnan 

(Rodgers 1988, 11). Liuottimen valinta oli haastavaa, sillä aromaattiset 

hiilivedyt, kuten tolueeni saattavat turvottaa öljykultauksen kiinnitysainetta. 

Asetoni ja etanoli vuorostaan saattavat liuottaa alkuperäistä öljykultausta. 

Testien perusteella päädyttiin tolueenin käyttöön. Tolueenin liuotettu Paraloid 

on myös periaatteessa poistettavissa. Aineiden poistettavuus ei kuitenkaan 

täysin toteudu, sillä kiinnitysaineet imeytyvät niin syvälle huokoisella pinnalla. 

Myös sellakan käyttöä harkittiin, mutta sen ongelmina on liukenevuus etanoliin 

ja värjäytyminen vanhetessaan.  

 

8.2 Irti olevien ornamenttien kiinnittäminen ja tukeminen 

Irti olevat ornamentit liimattiin kalaliimalla takaisin paikoilleen. Toisiinsa liimat-

tavat pinnat eristettiin ja suljettiin ensin 7 % tolueeniin liuotetulla Paraloid B 

72:lla. Pahasti halkeilleet ja katkenneet ornamentit tuettiin sisäpuolelta poly-

eteeniharsolla (kuva 39).  

 

 

Kuva 39. Ornamentteja tuettiin polyeteeniharsolla (Kangas 2018) 

 

Muutama yläornamentti tuettiin sisäpuolelta balsapuulla ja compomassalla. 

Tämä malli otettiin alkuperäisistä compo-ornamenteista. Kärpästen jätökset, 

hapettumat ja metalliosien ruoste poistettiin mekaanisesti kirurginveitsellä. 
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Kuva 40. Poistetut ornamentit (Kangas 2018) 
 

Aiemmissa restauroinneissa tehdyt sopimattomat ornamentit poistettiin (kuva 

40). Sopimattomien korjaus- ja paikkausmateriaalien poistolla on suuri merki-

tys kattokruunun säilymisen kannalta, sillä ne aiheuttavat compomassalle me-

kaanista rasitusta. Osa vanhoista korjausmateriaaleista joudutaan jättämään, 

sillä niiden poistamisesta olisi koitunut enemmän vaurioita. Osa paikkapaloista 

vain muokattiin, sillä ne eivät aiheuttaneet esineelle välitöntä haittaa.  

 

8.3 Rekonstruktion valmistus  

Rekonstruktion valmistaminen koostui useasta eri työvaiheesta. Näitä ovat 

silikonimuotin tekeminen, reseptikokeilut sekä lopullisen rekonstruktion 

materiaalin valitseminen ja ornamenttien valmistaminen sekä niiden 

pintakäsittely yhteensopivaksi muun kattokruunun kanssa. Tässä yhteydessä 

pintakäsiteltiin myös ne kattokruunun osat, joista paljastui grundi tai 

compomassa pronssimaalin alta. Myös sisäpuolen liimamaalia retusoitiin sen 

verran, että kokonaisuus saatiin yhtenäiseksi. 

 

8.3.1  Silikonimuotin valmistus 

Silikoni oli melko selkeä valinta muottimateriaaliksi, sillä se sopii 

monimutkaisille malleille joustavuutensa ansiosta eikä tartu kiinni suurimpaan 

osaan materiaaleista. Silikonimuotteja voidaan myös käyttää useaan kertaan, 

sillä ne ovat kestäviä. (Silcom Oy s.a., 3.) Vaikka lähtökohtaisesti silikonin 

kanssa ei tarvitse käyttää irrotusaineita, käsiteltiin vaseliinilla varmuuden 

vuoksi muotin ottokohdat. 
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Käytetyksi silikoniksi valikoitui Wackerin Elastosil M 1470 ja kovetteeksi sille 

sopiva Paste T40. Elastosil M 1470 on huoneenlämmössä kovettuva 

kaksikomponenttisilikoni. Kovete T40 koostuu organo-tinayhdisteestä ja 

piihappoesteristä. Näin ollen kovete on myrkyllinen ja sitä suositellaan 

käytettävän ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa. (Wacker Chemie AG 

2018.) 

 

Elastosilin M -silikonit ovat yleisesti museoiden ja restauroijien käytössä. Ne 

on nimenomaan kehitetty tarkkojen kopioiden tekemiseen ja ovat kestäviä. 

Elastosil M 1470 valikoitumiseen vaikutti erityisesti sen muovattavuus ja 

pastamainen olomuoto. Pohjan ornamenteista ei olisi voitu ottaa muottia 

nestemäisen silikonin avulla. Kyseisen silikonin valintaa puolsi myös sen 

erittäin pieni kutistumisprosentti (0,2 %). (Wacker Chemie AG 2018.) 

 

Silikonimuotin teko aloitettiin valitsemalla mahdollisimman ehjät ja hyvin 

säilyneet ornamentit. Yläornamenteiksi tähän tarkoitukseen valikoituivat sivun 

S5 keskiornamentti ja vasemman laidan ornamentti. Pohjasta puuttuvien 

ornamenttien valmistusta varten tehtiin silikonimuotti sivun S5 

pohjaornamenteista. Kotkan pään muotti otettiin sivun S3 oikean laidan 

armista.  

 

Silikoniin lisättiin 2 % kovetetta (katalyytti). Komponentit sekoitettiin toisiinsa 

niin, että saatiin aikaan tasainen vaaleanpunainen massa. Kuvassa 41 (sivu 

61) silikoni on paineltuna tarkasti ornamenttien päälle. Luonnollisesti silikoni 

oli helpompi asettaa irtonaisten kuin pohjan, kiinni olevien, ornamenttien 

päälle. Kyseisellä silikonilla on 70 minuuttia työstöaikaa kovetteen lisäämisen 

jälkeen ja sen kuivumisaika on viisi tuntia huoneenlämmössä. 
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Kuva 41. Silikoni paineltuna ornamenttien päälle (Kangas 2018)  

 

Valmis silikonimuotti on alkuperäisestä ornamentista otettu negatiivi. 

Silikonimuottien avulla saadaan tehtyä lopullisten ornamenttien muoto ja näin 

rekonstruktio puuttuvista ornamenteista sekä niiden osista. Silikonimuotteja 

käytetään myös eri resepteillä valmistettujen massojen kokeilemiseen, niin 

että jokaisella testimassalla valmistettiin samanlainen ornamentti. Näin 

erilaisissa massoissa tapahtuvia muutoksia voitiin tarkastella luotettavammin. 

 

8.3.2 Compomassan valmistus ja reseptikokeilut 

Yleisesti paikkaamiseen tai korjaamiseen käytettävän materiaalin tulisi olla 

pehmeämpää kuin ympäröivä alkuperäinen materiaali. Näin taataan 

alkuperäisen materiaalin säilyvyys runkomateriaalin eläessä. (Rivers & Umney 

2013,775.) Usein compomassaisia ornamentteja on korjattu muilla 

materiaaleilla, kuten kipsillä. Tällöin ongelmaksi saattaa muodostua 

paikkausmateriaalin kovuus ja erilaiset ominaisuudet compoon verrattuna, ja 

näin ollen se tuo alkuperäisille ornamenteille lisää mekaanista rasitusta. 

Konservoitavan kattokruunun puuttuvat ornamentit oli alusta alkaen tarkoitus 

tehdä compomassalla, vaikka alkuperäisen massan tarkka resepti ei ollutkaan 

tiedossa.  

 

Erityisesti kyseistä päätöstä tuki J.L. Runebergin kodin kokoelmaan kuuluvan 

samankaltaisen kattokruunun konservointiraportti ja konservaattorin 
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myöhemmät kommentit aiheesta. Tämä toimi hyvänä esimerkkinä, sillä 

ornamentit ovat lähes samanlaisia ja niissä on samankaltaisia ongelmia. Alun 

perin kyseisen kattokruunun puuttuvat ornamentit oli valmistettu kipsistä. 

Myöhemmissä kommenteissa konservaattori kuitenkin suositteli 

compomassan tai muun vastaavan massan käyttöä. Compolla saa muun 

muassa tehtyä ohuempia ja kevyempi ornamentteja kipsiin verrattuna. 

Ornamentit myös joustavat kiinnityksen aikana ja ne on mahdollista kiinnittää 

alkuperäisiä mukaillen kaareviin pintoihin. (Viitala 2018; Porvoon museo 

2001.) 

 

Compomassaisia ornamentteja valmistettiin usean eri reseptin mukaan ja niitä 

myös muokattiin. Reseptikokeiluja tehtiin pääosin Jonathan Thorntonin, Pon-

tus Tunanderin ja Robert Adamin reseptien pohjalta. Useita muitakin reseptejä 

luettiin ja testattiin sekä tekotapoja tutkittiin. Reseptien valitsemiseen vaikutti 

niiden erilaisuus valmistustekniikan ja ainesosien suhteen. Kyseiset reseptit 

sekä muutama muu resepti löytyy liitteestä 5. Suurin osa reseptikokeiluista on 

koottu taulukkoon, joka löytyy liitteestä 6. 

 

Omien reseptikokeilujen tarkoituksena oli nähdä, kuinka raaka-ainevalinnat 

vaikuttavat käytännössä compomassan koostumukseen ja työstettävyyteen. 

Tästä syystä esimerkiksi Thorntonin reseptiä valmistettiin glyserolilla ja ilman, 

vaikka glyserolin käyttö on perusteltu hyvin lähdekirjallisuudessa. Glyserolin 

käyttö teki compomassasta joustavampaa ja helpotti sen työstöä. Myös täysin 

perinteisiä reseptejä kokeiltiin, vaikka tiedettiin niissä olevan epätoivottuja 

ominaisuuksia. Compomassaa valmistettiin pelkällä jänisliimalla ja nahkalii-

malla, vaikka oletus oli, että molempien työstettävyys on vaikeaa. Myös gela-

tiinia ja luuliimaa kokeiltiin.  

 

Compomassan valmistus alkaa eläinliiman valmistuksella. Hienoksi hajotettu 

kolofonihartsi ja pellavaöljy kuumennetaan erillisessä astiassa, niin että ne 

saadaan täysin sekaisin keskenään. Öljy-hartsi -seosta voi tehdä tarvittavaa 

määrää enemmän ja käyttää myöhemmin uuteen compoon, sillä se sietää 

muutaman uudelleenkuumennuksen. Hartsi täytyy lämmittää noin 200 ⁰C, jotta 

se sulaa. Tästä syystä eläinliimankin lämmityksessä voi käyttää hieman taval-

lista korkeampaa lämpötilaa. Kuumaa öljy-hartsi -seosta työstettäessä on 
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huomioitava, ettei siihen joudu vettä. Vesi voi aiheuttaa räjähdysmäistä kie-

humista. Erityisesti tämä korostuu tehtäessä suuria määriä compoa.  

 

 

Kuva 42 ja 43. Eläinliima ja öljy-hartsi -seos yhdistetään ja sekoitetaan (Råmark 2018) 

 

 

Kuva 44 ja 45. Emulsio kaadetaan liidun päälle ja ne sekoitetaan keskenään (Råmark 2018) 

 

Tämän jälkeen eläinliima ja öljy-hartsi -seos yhdistetään ja sekoitetaan tasai-

sen emulsion aikaansaamiseksi (kuva 42 ja 43). Liitua voi lisätä hieman emul-

goitumisen helpottamiseksi. Emulsio kaadetaan liidun päälle ja ainekset sekoi-

tetaan keskenään (kuva 44 ja 45). Liitu on hyvä olla sileällä työpinnalla, kuten 

lasin päällä ja se olisi hyvä siivilöidä ennen käyttöä. Yksinkertaisuudessaan 
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compomassan valmistusprosessi etenee näin, vaikka muitakin asioita täytyy 

huomioida. Lämmin taikinamainen compo painellaan muotteihin. On suositel-

tavaa käyttää prässiä, mutta tässä tapauksessa kyseessä oli niin pienet or-

namentit, että massan painelu muotteihin onnistui käsin. Massan annetaan 

kovettua muotissa hieman, yleensä noin tunnin verran. Sen jälkeen se irrote-

taan ja annetaan kuivua kokonaan ennen kiinnittämistä  

 

Thorntonin resepti valikoitui kokeiltavaksi, sillä hänellä on paljon kokemusta 

kyseisestä aiheesta. Hänen reseptinsä perustuu 1800–1900-luvuilla käytettyi-

hin resepteihin ja hänen omaan tietämykseensä aiheesta. (Thornton 1991, 

16.) Pontus Tunanderin reseptit poikkesivat muista yksinkertaisuudellaan. 

Niissä ei ole määritelty tarkkoja määriä raaka-aineille, vaan ainoastaan liiman 

ja öljy-hartsi -seoksen suhteet (Tunander 1997, 83). Tunanderin reseptit on 

myös otsikoitu nimellä pastellage, vaikka se sisältää hartsia compomassan 

tavoin. Hänen resepteistään kokeiltiin vain toista (liitteessä 5 merkitty numerol-

la 1.).  

 

Thorntonin resepti oli hyvä työstää eikä se juurikaan kutistunut. Massa toisti 

ornamentin muodot hyvin. Thorntonin reseptin pohjalta tehtiin myös omia ko-

keiluja. Osa kokeiluista perustui havaittuihin ongelmiin ja mahdollisiin reseptin 

parantamiskeinoihin, ja osa vuorostaan mielenkiintoon. Esimerkiksi pellavaöljy 

korvattiin kiinanpuuöljyllä mielenkiinnosta. 

 

Tunanderin reseptiin tuli melko paljon öljyä suhteessa liiman ja hartsin 

määrään. Ohjeen mukaan liimana voidaan käyttää eläinliimaa tai gelatiinia, ja 

käytettäväksi valikoitui gelatiini. Gelatiini sekoittui erittäin hyvin öljy-hartsi -

seoksen kanssa. Massa itsessään oli melko vaikeaa työstää eikä sen 

riittoisuus ollut hyvä. Tunanderin reseptin pohjalta tehtiin omia 

reseptikokeiluja. Öljyn määrää vähennettiin ja lisättiin glyserolia. Näin massan 

työstäminen saatiin helpommaksi eikä se myöskään kutistunut niin paljon. 

 

Robert Adamin resepti on peräisin 1700-luvulta ja valikoitui mukaan perintei-

syytensä vuoksi. Resepti ei ole välttämättä täysin samassa muodossa kuin se 

oli Adamin aikana, sillä se on koottu useista eri lähteistä. (Wetherall 1991, 28.) 

Adamin reseptiin tuli melko paljon pellavaöljyä ja se valmistettiin pelkästä 

nahkaliimasta, mikä teki sen työstämisestä vaikeaa. Kyseinen massa kuivui 
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hitaasti ja jäi kumimaiseksi. Kumimaisuutensa takia se ei toistanut muotoja 

hyvin. Massa myös kutistui suhteellisen paljon. Adamin reseptiä testattiin 

myös korvaamalla osa nahkaliimasta jänisliimalla sekä lisäämällä joukkoon 

glyserolia ja vähentämällä öljyä. Massa, jossa oli sekä jänis- että nahkaliimaa 

oli helpommin työstettävää ja kuivui nopeampaa. Se ei myöskään jäänyt ku-

mimaiseksi, kuten pelkällä nahkaliimalla valmistettu massa.  

 

Bariumsulfaattia ei kokeiltu, sillä sitä ei ollut saatavilla. Bariumsulfaatin käyttöä 

on suosittu uusien compo-ornamenttien valmistuksessa, sillä sen avulla uusi 

massa voidaan tunnistaa UV-valossa. Compomassaan voi toki lisätä muitakin 

aineita sen tunnistamisen helpottamiseksi. 

 

Massaan voi lisätä esimerkiksi pigmenttejä tai muita täyteaineita tunnistami-

sen helpottamiseksi. Korkealla pigmenttipitoisuudella voidaan myös mahdolli-

sesti vaikuttaa siihen, kuinka massassa oleva liima reagoi suhteellisen kos-

teuden muutoksiin (Schellmann 2007, 62). Pigmentit ja muut täyteaineet kui-

tenkin muuttavat massan koostumusta ja ominaisuuksia, joten lisätestit olisivat 

olleet tarpeellisia. Tässä tapauksessa uudet compo-ornamentit ovat erotelta-

vissa käytettyjen pintakäsittelymateriaalien perusteella. 

 

Ornamenttien valmistamista testattiin myös eri täyteaineilla, kuten puuvillapa-

perilla ja japaninpaperilla. Näitä testattiin lähinnä pohjan ornamentteja ajatel-

len, sillä ne ovat suurimmassa vaarassa pudota. Myös valmista papier mâché-

jauhetta (DAS) laitettiin yhden massakokeilun sekaan, mutta tällä ei saatu eri-

tyisen hyviä tuloksia. Massa toisti muodot hyvin, mutta kutistui kuivuttuaan 

melko paljon. Työstäminen oli vaikeaa ja massa kuivui hitaasti. Syynä tähän 

saattoi olla se, että valmista papier mâché -jauhetta oli liikaa lopullisessa 

seoksessa.  

 

Lopullisen rekonstruktion materiaalivalintaan vaikutti testimassojen työstettä-

vyys, kestävyys ja yksityiskohtien toistokyky. Testimassat ja -ornamentit val-

mistettiin keväällä 2018 ja lopullinen rekonstruktion materiaali valittiin syksyllä 

2018. Näin massoissa tapahtuvia muutoksia voitiin tarkastella paremmin. Osa 

muutoksista, kuten materiaalin kutistuminen näkyi heti massan kuivumisen 

jälkeen. Osa muutoksista puolestaan ilmenee vasta useamman vuoden kulut-

tua. Kuvassa 46 (sivu 66) on suurin osa tehdyistä testiornamenteista. 
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Kuva 46. Testiornamentit (Kangas 2018) 

 

Robert Adamin reseptin pohjalta muokattu reseptikokeilu osoittautui parhaaksi 

muotojen toiston ja melkein olemattoman kutistumisen perusteella. Reseptiko-

keilussa käytettiin liimana luu- ja jänisliimaa sekä siihen lisättiin hieman 

glyserolia, muuten resepti oli lainattu Adamin reseptistä. Lopulta kyseistä 

massaa ei kuitenkaan valittu kattokruunun ornamenttien valmistamiseen. 

Vaikka resepti toimi hyvin, niin suuri pellavaöljyn määrä ja luuliiman käyttö 

epäilyttivät. 

 

Compomassan valmistukseen ei ole juurikaan käytetty luuliimaa ja moder-

neissakin resepteissä puhutaan lähinnä nahka- ja jänisliiman käytöstä. Luulii-

ma on epästabilimpaa kuin nahka- ja jänisliima (Schellmann 2007, 59). Luu-

liima ei ole myöskään niin elastista eikä se sisällä niin paljon kollageenia kuin 

edellä mainitut liimat. Elastisuus on erittäin tärkeä ominaisuus, sillä com-

pomassaisia ornamentteja sisältävissä esineissä on yleensä useita materiaa-

leja, jotka elävät eri tavoilla. Jänisliima, pellavaöljy ja glyseroli ovat tosin re-

septissä tuomassa elastisuutta. Luuliima on kovaa, mutta myös haurasta kui-

vuttuaan. On mielenkiintoista nähdä, kuinka tämä vaikuttaa massan vanhe-

nemiseen vai vaikuttaako mitenkään. Luuliiman käyttöä vuorostaan puoltaa 

sen parempi veteen liukenevuus vanhennuttuaan verrattuna esimerkiksi nah-
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kaliimaan (Schellmann 2007, 63). Tämä voi tarkoittaa sitä, että compomassa 

on pidempään muovattavissa lämmön avulla. Liimojen ominaisuudet kuitenkin 

muuttuvat paljon, kun niihin lisätään muita aineita. 

 

Rekonstruktiot tehtiin Jonathan Thorntonin compomassareseptin mukaan. 

Yläornamenttien rekonstruktiot ovat liitettyinä paikoilleen kuvissa 47 ja 48 (si-

vu 68). Myös muut kokeilut toivat hyviä tuloksia, mutta kyseiseen reseptiin 

päädyttiin Thorntonin kokemuksen takia. Valintaan vaikutti myös se, ettei re-

septikokeilujen pohjalta valmistettujen massojen vanhenemisesta voida vielä 

tietää.  

 

Pohjan ornamentteihin massan sekaan lisättiin hieman puuvillapaperia kuitu-

maisemman rakenteen luomiseksi. Puuvillapaperi valittiin sen laadun, puhtau-

den ja kestävyyden takia. Puuvillapaperia sisältävä massa ei testien perus-

teella kutistunut niin paljon kuin massa ilman paperia. Se ei kuitenkaan toista-

nut pienimpiä kuvioita kovin tarkasti, minkä takia kyseistä massaa ei käytetty 

muissa rekonstruktioissa. Paperin avulla massasta saatiin kevyempi ja kestä-

vämpi, mikä oli erityisen tärkeää pohjan ornamenteille, sillä ne ovat suurim-

massa vaarassa pudota. 
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Kuva 47. Rekonstruktio (Kangas 2018) 

 

 

Kuva 48. Pienempi yläornamentti paikallaan (Kangas 2018) 
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8.4 Retusointi ja viimeistely 

Kattokruunu retusoitiin eheän näköiseksi. Kullattujen pintojen osalta tämä 

tarkoitti sitä, että kohdat, joista oli näkyvissä pohjustus eli grundi, uudelleen 

kullattiin. Uudelleen kultaus tehtiin ympäröivään pintakäsittelyyn sopivaksi. 

Vaikka kattokruunusta haluttiin eheän näköinen, niin myös kerroksellisuus 

haluttiin säilyttää.  

Kultaus aloitettiin vesi- eli kiiltokultauksen täydentämisellä (kuva 49). Ennen 

kultauksen aloittamista grundin kunto tarkastettiin ja polimenttipintaa 

täydennettiin. Grundin täydentämiseen käytettiin valmista gessoa (DQC 

stucco francese) ja polimenttipohjuste valmistettiin punaisesta bolussavesta 5 

% jänisliimaan sekoitettuna. Polimenttikerroksia tehtiin 2–3 kohdasta riippuen, 

jonka jälkeen pinta kiillotettiin kevyesti akaattikivellä.  Kulta kiinnitettiin 

polimentin päälle veden avulla. Kohtiin, joissa polimentti oli erittäin kulunut, 

kulta kiinnitettiin kananmunanvalkuais-vesiseoksella (1:1). Täydennettyjä 

kiiltokullattuja kohtia kulutettiin alla olevan polimenttipinnan paljastamiseksi ja 

patinoitiin hieman sellakalla. Sävyn lisäksi sellakka suojaa kultaa, vaikka aito 

kulta ei sitä välttämättä vaadi.  

 

  

Kuva 49. Täydennetty vesikultaus (Kangas 2018) 
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Alkuperäiset ornamentit, joissa ei ollut kultausta jäljellä, kullattiin pikamikstio-

nin avulla. Ennen kullan kiinnittämistä ornamentit maalattiin punaisella ja kel-

taisella imitoimaan kultauksen alla olevaa polimenttia tai maalipintaa. Uudel-

leen kullatut kohdat kulutettiin ja patinoitiin alkuperäisen kaltaisiksi. Uudet or-

namentit retusoitiin sävytetyllä sellakalla kokonaisuuteen sopiviksi (kuva 50 ja 

51). Uudelleen tehdyt kultaukset ja ornamentit sulautuvat kokonaisuuteen, 

mutta ovat kuitenkin eroteltavissa käytettyjen aineiden ja pintakäsittelymateri-

aalien perusteella.  

 

 

Kuva 50 ja 51. Uudet ornamentit retusoituina kokonaisuuteen sopiviksi (Kangas 2018) 

 

Retusoinneissa käytetyn kullan sävy on eri kuin alkuperäinen kultaus. 

Kuvassa 52 (sivu 71) uudelleen kullatut ornamentit ovat vanhojen rinnalla 

ennen patinointia ja kullan sävyero on selkeästi havaittavissa. Todennäköisesti 

paikkauksissa käytetyn kullan karaatimäärä on myös suurempi kuin 

alkuperäisen kullan. Muissa retusoinneissa tätä ei juurikaan huomaa, mutta 

kokonaan uudelleen kullatuissa ornamenteissa ero on havaittavissa läheltä 

tarkasteltuna. Uudelleen kullatut ornamentit olivat myös huomattavasti 

kuluneempia kuin muut ornamentit, mikä vaikutti niiden ulkoasuun myös 

kultauksen jälkeen.  
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Kuva 52. Kullan sävyero (Kangas 2018) 

 

Ainoastaan yhdessä yläkruunun ornamenttilehdykässä oli alkuperäistä kul-

tausta jäljellä ja sekin oli erittäin kulunut. Tästä syystä loput ornamenteista 

käsiteltiin värjätyllä sellakalla. Sama käsittely tehtiin kynttiläkupeille. Yläkruu-

nun kiiltokultaus täydennettiin samaan tapaan kuin kattokruunussa.  

 

 

Kuva 53 ja 54. Uuden ornamentit ennen ja jälkeen retusoinnin (Kangas 2018) 

 

Alkuperäistä liimamaalipintaa ei juurikaan retusoitu. Uusien ornamenttien 

taustapuolet retusoitiin liimamaalilla, joka valmistettiin 10 % jänisliimasta, 

liidusta ja pigmenteistä. Kuvissa 53 ja 54 on nähtävissä liimamaalipinta ennen 

ja jälkeen retusoinnin. Pigmentteinä käytettiin kultaokraa, keltaokraa, poltettua 

umbraa ja vihreää umbraa. Polyeteeniharso, jolla ornamentteja tuettiin 

sisäpuolelta, retusoitiin liimamaalipinnan sävyyn Paraloid B 72:lla ja 

pigmenteillä.  
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Retusoinnin jälkeen kattokruunun kiinnityskoukut tuettiin balsapuulla ja 

kalaliimalla. Koukut oli siirretty aiempien konservointien yhteydessä pois 

alkuperäisiltä paikoiltaan ja ne aiheuttivat hieman mekaanista rasitusta 

yläornamenteilla. Tästä syystä niiden asentoja korjattiin. Koukkuja ei 

palautettu alkuperäiselle sijainnilleen, sillä vanhoja kiinnityskoukkuja ei saatu 

irrotettua eikä kattokruunulle haluttu aiheuttaa lisävahinkoa. Alkuperäiset 

koukut ovat todennäköisesti olleet yhteydessä compo-ornamenttien 

runkomateriaaliin. Konservoinnin jälkeen kattokruunu valokuvattiin (liite 7). 

Liitteessä 8 on lueteltu konservoinnissa käytetyt materiaalit. Kattokruunu olisi 

hyvä säilyttää mahdollisimman tasaisissa olosuhteissa. Suositeltavaa olisi, 

että suhteellinen kosteus on 45–55 % ja lämpötila 18–20 ⁰C.  

 

9 YHTEENVETO 

Tutkimuskysymyksenä oli, miten kattokruunu konservoidaan? Alakysymyksinä 

olivat: ”Mitä ovat compomassan ja papier mâchén ominaisuudet?” ja ”Mitkä 

ovat kattokruunun tyylipiirteet?”. Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi tutkittiin 

samankaltaisia kattokruunuja, käytettyjä materiaaleja sekä konservointi- ja 

restaurointiraportteja. 

 

Kattokruunun konservoinnin taustatiedoksi tutkittiin compomassan ominai-

suuksia ja konservointia. Ominaisuuksien ymmärtämiseksi tutkittiin terminolo-

giaa ja käsitteisiin liittyvää epäselvyyttä. Terminologian tutkiminen helpotti eri 

ajoilta olevien tekstien ymmärtämistä, sillä käsitteitä on käytetty eri tavoilla eri 

aikoina. Myös papier mâchén ominaisuuksia ja konservointia tutkittiin jonkin 

verran, sillä se luokitellaan välillä compon alle. Papier mâchén tutkiminen aut-

toi ymmärtämään compoa paremmin materiaalina, ja sen konservointiin käyte-

tyistä toimenpiteistä saatiin tietoa kattokruunun konservointia varten. Käytän-

nön konservointi toteutettiin vauriokartoituksen, materiaalitutkimuksen ja kon-

servointisuunnitelman pohjalta. 

 

Materiaalitutkimus toi uutta tietoa kattokruunussa käytetyistä materiaaleista. 

Compomassan ominaisuuksien ja tyypillisten vaurioiden tutkimisella sekä vau-

riokartoituksen teolla saatiin lisätietoa kattokruunun vaurioista sekä niiden 

mahdollisista aiheuttajista. Kyseisessä kattokruunussa oli nähtävissä kaikki 

compomassalle tyypilliset vauriot.  
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Tutkimuskysymyksiin onnistuttiin vastaamaan ja asetetut tavoitteet täyttä-

mään. Compomassainen kattokruunu saatiin konservoitua (kuva 55) ja sen 

tyylipiirteet selvitettyä. Compomassan sekä papier mâchén ominaisuuksista 

saatiin koottua hyvin tietoa sekä lähdekirjallisuuden että omien testien avulla. 

Papier mâchèn osuus jäi melko pieneksi osittain ajankäytöllisistä syistä.  

 

 

Kuva 55. Konservoitu kattokruunu (Kangas 2018) 

 

Konservointi eteni lähes suunnitelman mukaisesti. Pronssimaalia poistettiin 

enemmän kuin oli alun perin tarkoitus. Konservoinnin lopputuloksena katto-

kruunu sai yhtenäisemmän ja arvolleen sopivamman ilmeen. Pronssimaalin ja 

paikkapalojen poistolla, puuttuvien ornamenttien valmistamisella sekä retus-

oinnilla oli suuri vaikutus kattokruunun ulkonäköön. Kuvassa 56 (sivu 74) kat-

tokruunu on ennen konservointia ja kuvassa 57 (sivu 74) konservoinnin jäl-

keen. Puhdistuksella ja kiinnittämisellä vuorostaan taattiin kattokruunun säily-

minen.  
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Kuva 56. Ennen konservointia (Kangas 2018) 
 

 

Kuva 57. Konservoinnin jälkeen (Kangas 2018) 
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Testimassojen tekeminen toi uutta tietoa. Tosin niiden tuoma tieto jää lähinnä 

tekijälle, sillä se on pitkälti tekemällä opittua tietoa, jota ei voi täysin välittää 

kirjallisen tuotoksen kautta. Osa testimassojen tuomaan informaatiota paljas-

tuu vasta vuosien kuluessa, kun niihin käytetyt ainesosat vanhenevat. On mie-

lenkiintoista nähdä, millaisia muutoksia esimerkiksi pellavaöljyä ja kiinanpuuöl-

jyä sisältävissä massoissa tapahtuu. Tai miten luuliimasta valmistettu orna-

mentti eroaa nahkaliimasta valmistetusta.  

 

10 POHDINTA 

Kattokruunussa oli paljon erilaisia materiaaleja ja työvaiheita, joissa kaikissa 

oli omat haasteensa. Alun perin ideana oli keskittyä lähinnä compomassan ja 

papier mâchén tutkimiseen sekä niihin liittyvien reseptien kokeiluun ja 

ominaisuuksien tarkasteluun. Käytännön konservointi osoittautui kuitenkin 

laajemmaksi ja kattokruunu huonokuntoisemmaksi kuin oli alun perin tiedossa. 

Pronssimaalin poistaminen ja liimamaalin kiinnittäminen veivät ajateltua 

enemmän aikaan. Kyseisiä työvaiheita varten täytyi tehdä paljon testejä ja 

lukea lähdekirjallisuutta. Jokainen työvaihe sisälsi paljon uuden oppimista ja 

omalta mukavuusalueelta poistumista. Materiaalit eivät myöskään olleet kovin 

tuttuja ennestään, mikä lisäsi haastetta. Kultaus oli tarkoitus rajata kokonaan 

työn ulkopuolelle, mutta sen puhdistaminen ja retusointien tekeminen vaativat 

materiaaliin perehtymistä. Kultaus jäi aika pienelle osalle tässä työssä eikä 

sitä käsitellä kovin tarkasti.  

 

Opinnäytetyö oli melko laaja esineen kunnon sekä materiaalien tuoman 

haasteellisuuden takia. Tämä teki myös opinnäytetyön rajaamisesta 

haastavaa ja juuri tästä syystä papier mâchén käsittely jäi melko suppeaksi. 

Kyseisten materiaalien historia rajattiin opinnäytetyön ulkopuolelle, sillä se on 

suhteellisen helposti saatavilla ja sitä on käsitelty useissa eri tutkimuksissa. 

Toki historiaa sivuttiin ja tutkittiin, sillä se on oleellinen osa sekä terminologiaa 

että compomassan valmistusprosessia. Työ olisi vaatinut tiukemman 

rajauksen, sillä useasta eri konservoinnin osa-alueesta olisi voinut tehdä 

oman tutkimuksensa. Esimerkiksi niin sanottuihin imitaatiomateriaaleihin 

liittyvästä terminologiasta olisi voinut kirjoittaa enemmänkin samoin kuin niihin 

liittyvistä resepteistä ja niiden variaatiosta.  
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Opinnäytetyön aikana tehdyt testit ja materiaalitutkimukset toivat uutta tietoa. 

Produktiivisen osuuden tavoite täyttyi, kattokruunu konservoitiin ja siitä saatiin 

eheä kokonaisuus. Haasteita työssä aiheutti saatavilla olevan 

lähdemateriaalin vähäinen määrä ja sen saatavuus. Compomassasta on 

kirjoitettu suhteellisen paljon, mutta artikkelien ja kirjojen saatavuus oli 

paikoitellen haastavaa. Omalta osaltaan tähän vaikutti se, että osa kirjoista on 

kirjoitettu 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Papier mâchéa 

käsitteleviä lähteitä löytyi vuorostaan yllättävän paljon. Kyseisiä materiaaleja 

käsitteleviä suomenkielisiä lähteitä ei ollut juurikaan saatavilla. Englannin ja 

ruotsinkielisiä lähteitä löytyi melko paljon. Ranskan, italian- ja venäjänkielisiä 

lähteitä löytyi myös runsaasti. Etymologiaa ajatellen olisi ollut hyödyllistä tutkia 

usean eri kielisiä lähteitä vielä laajemmin. 

 

Erityisen mielenkiitoista oli testata eri compomassareseptejä sekä eri 

eläinliimoja ja niiden sekoituksia massan valmistuksessa. Muiden tekotapoja 

tutkiessa ja lukiessa muodostui käsitys, miten compomassaa kannattaa 

valmistaa. Eri compomassareseptien tuomat tulokset eivät ole täysin 

luotettavia, sillä valmistin compomassaa ensimmäistä kertaa tätä kyseistä 

kattokruunua varten. Luonnollisestikin massan valmistamiseen tarvittava 

tuntuma ja oma tapa tehdä kehittyivät työn aikana. Tällä saattoi olla vaikutusta 

testien tuomiin tuloksiin. Eri reseptejä valmistettiin pieniä määriä, jolloin 

esimerkiksi purkkiin jäävän liiman määrä on suhteessa suurempi kuin 

valmistettaessa suurta annosta. Tällä oli myös mahdollisesti vaikutusta 

massakokeilujen tuomiin tuloksiin. Papier mâchésta tehtiin myös 

reseptikokeiluja, mutta kyseisiä tuloksia ei avattu tämän opinnäytetyön 

puitteissa. Alun perin niitä oli tarkoitus tehdä enemmän ja avata samalla tapaa 

kuin compomassakokeiluja.  

 

Mineraalisavien ja muiden täyteaineiden käyttöä olisi mielenkiintoista testata 

enemmänkin compomassan valmistuksessa. Olisi mielenkiintoista kokeilla 

erilaisia öljyjä kuten kalaöljyä, jota on raportoitu joskus käytettävän. Myös 

tärpätin lisääminen compomassaan jäi kokeilematta.  

 

Kattokruunussa olevat useat eri pintakäsittelyt, materiaalit ja aiemmat 

konservoinnit toivat omat haasteensa. Uudelleen kullattujen ornamenttien 

kultaukseen ja patinointiin en ole täysin tyytyväinen. Tämä olisi vaatinut 
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enemmän perehtymistä ja paneutumista. Uusien ornamenttien retusointi 

sellakalla ja vanhan kultauksen täydentäminen sulautuvat vuorostaan hyvin 

kokonaisuuteen. Kaiken kaikkiaan olen melko tyytyväinen lopputulokseen. 

Tämä opinnäytetyö toimii myös hyvänä pohjana myöhempiä tutkimuksia 

ajatellen. 
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Sivun 1 vasemmanpuoleinen armi 
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Sivun 1 vasemmanpuoleinen kynttiläkuppi                                         
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Sivun 3 runko                                                                   
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Sivun 7 runko 
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Sivun 3 keskimmäinen alaornamentti                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XRF- mittaukset                                                                                                         Liite 4/6  

Yläkruunun ornamenttilehdykkä                                                           
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Reseptit                                                                                                                      Liite 5/1 

 

Robert Adamin resepti (Werherall 1991, 28): 

7 oz kolofonia 

8 oz rakaa pellavaöljyä 

1 lb eläinliimaa, todennäköisesti nahkaliimaa 

liitua tarvittava määrä 

 

Pontus Tunander (Tunander 1997, 83): 

1. 

50 % lämmitettyä liimaa – eläinliimaa tai gelatiinia 

50 % öljy-hartsi-seosta 

Liitua tarvittava määrä 

 

2. 

50 % lämmitettyä liimaa – eläinliimaa tai gelatiinia 

50 % lämmitettyä seosta (60 % halpaa hartsia, 30 % pellavaöljyä ja 10 % Venetsian 

tärpättiä) 

Liitua tarvittava määrä 

 

Jonathan Thorntonin resepti (Thornton 1991, 16): 

130 g vettä 

20 g glyserolia 

20 g jänisliimaa 

70 g nahkaliimaa 

20 g raakaa pellavaöljyä 

50 g kolofonia 

600 g liitua 

100 g bariumsulfaattia (tai 50 g lisää liitua) 
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Kehyskonservaattori Hubert Baijan resepti (Broadstreet, 2018) 

Compon resepti paino-osuuksina:  

8 osaa vettä  

4 osaa liimaa (jänisliimaa)  

2 osaa hartsia (kolofoni)  

½ osaa raakaa pellavaöljyä  

35–40 osaa täyttöainetta (liitua) 

 

Loefflerin resepti (Loeffler 1992, 28) 

4lb eläinliimaa (mieluiten vaahtoamatonta) 

3 ¼ lbs hartsia 

1 ½ pint keitettyä pellavaöljyä 

1 unssi glyserolia 

20 lbs siivilöityä liitua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Massakokeilut koottuna taulukkoon                                                                            Liite 6/1 

 

Resepti Huomioita/ 
muutoksia 

Työstäminen 
 

Kommentit Kutistuminen 
(pituus, 
leveys) 

1. Thorntonin 
resepti 

Testattiin myös 
glycerolin 
lisäämistä 
nesteeseen 

Glyseroli 
imeytettiin 
jänisliimaan 
→ hyvä tapa 

Toistaa hyvin 
kuviot 

A) 1 mm, 0 
mm 
B) 1 mm, 0 
mm 
 

2. Thorntonin 
resepti 

Glyserolia ei 
käytetty, ideana 
testata kuinka 
vaikuttaa 

Oli vaikeampi 
työstää 

 3 mm, 1 mm 

3. Thorntonin 
reseptin 
pohjalta 

raaka pellavaöljy 
korvattu 
kiinanpuuöljyllä.  
 
 

Öljy-hartsi -
seos vaikea 
sekoittaa 
liiman kanssa 
Massa ei niin 
riittoisaa 

 3 mm, 2 mm 

4. Adamin 
resepti 

Reseptin mukaan 
aika paljon öljyä 

Hieman 
kumimaista, 
jähmettyi 
nopeaa 
(pelkkä 
nahkaliima) 

Kovaa 
kuivuttuaan, 

2 mm, 0mm 

5. Adamin 
reseptin 
pohjalta 

nahka+jänis 
75 % -25 % 
Öljyn määrä 
sama kuin 
alkuperäisessä 
eli sitä on 
suhteellisen 
paljon 

Kumimaista, 
vaikea 
puristaa 
muottiin 

Ei kuivunut 
kunnolla eikä 
toistanut kaikkia 
kuvioita 
→ 
todennäköisesti 
jänisliiman ja 
öljyn 
yhteisvaikutus 

2 mm, 2 mm 

6. Tunanderin 
resepti 

öljyä melko 
paljon reseptin 
mukaan 
 
Gelatiini sekoittui 
erittäin hyvin ja 
helposti öljy-
hartsi -seoksen 
kanssa 
 

Vaikea 
työstettevyys 

Ei kovin 
riittoisaa 

 

 

 3 mm, 1 mm 
 

     

     

 

 



 

Massakokeilut koottuna taulukkoon                                                                            Liite 6/2 

 

Resepti Huomioita/ 
muutoksia 

Työstäminen 
 

Kommentit Kutistuminen 
(pituus,  
leveys) 

7. Thorntonin 

reseptin 

pohjalta 

Öljyä niin vähän 
kuin 
mahdollista, 25 
% vähemmän. 
Glyserolia 
enemmän, 1,5 
kertainen 
määrä. 
Vettä liimaan 
mahdollisimman 
vähän, noin 
puolet ohjeet 
määrästä 

  2 mm, 0 mm 

8. 

Tunanderin 

reseptin 

pohjalta 

Hartsin ja liiman 
määrä 
Tunanderin 
reseptistä 
Liimana gelatiini 
Lisättiin 
glyserolia 
Pellavaöljyä 
mahdollisimman 
vähän 

  1,5 mm, 0 mm 

9. Adamin 

reseptin 

pohjalta 

Luuliima+jänis 
(75 % + 25 %) 
Glyseroli  

  A) – 
 
B) 2 mm, 0 

mm 

10. Hubert 
Baijan 
resepti 

 Vaikea 
työstää, 
jauhomainen 
ja hauras 

Ei toista 
kaikkia 
kuvioita 
tarkasti 

2 mm, 0,5 mm 

11. 
Thorntonin 
reseptin 
pohjalta 

Paperia sekaan, 
glyserolia +25 
% 

 Kestävää, 
sopii erityisen 
hyvin pohjan 
ornamenteille 

1 mm, 0 mm 
ei toistanut 
kaikkia 
muotoja 
täysin 

12. 
Thorntonin 
reseptin 
pohjalta  

Japaninpaperia 
vähän sekaan 

 Kestävää, 
sopii erityisen 
hyvin pohjan 
ornamenteille 

3 mm, 0 mm 

13. Adamin 
reseptin 
pohjalta 

n. 30 % liidun 
määrästä china 
clayta 
 

Ei kovin 
riittoisaa, 
hieman 
kumimaista 

 5 mm, 1 mm 
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Sivut 2–4 
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Asetoni 

Balsapuu 

Bolussavi, Deffner & Johan 

Etanoli, Industol ABS 

Fimo –pikamikstioni, Staedtler 

Glyseroli, Oriola Oy 

Groom/Stick –puhdistusmassa, Picreator Enterprices Ltd. 

Ionivaihdettu vesi 

Jänisliima, Deffner & Johann 

Kalaliima, Kremer Pigmente 

Kananmunanvalkuainen 

Kolofoni 

Lehtikulta (dobbelgold) 23 karaatia, Gerstendörfer 

Liitu 

Medium for consolidation (MFK) –akryylidispersio, Lascaux 

Metyyli-Selluloosaliima, Tylose MH300 

Nahkaliima, Deffner & Johan 

Paraloid B 72 -akryylihartsi, Rohm and Haas 

Pigmentit 

Polyeteeniharso 

Puuvillapaperi 

Raaka pellavaöljy, Ottosson Färgmakerin 

Siirtokulta (orangegold) 22 karaatia, Gerstendörfer 

Sellakka, Sateenkaarivärit Oy 

Sylki 

Tolueeni 

Triammoniumsitraatti 

Valmis gesso – stucco francese, DQC 


