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Taistelu aikaa vastaan



Miksi esineitten käsittelyyn kannattaa 
kiinnittää erityistä huomiota

◦ Pöly ja lika tuhoavat 

materiaaleja

◦ Valo haurastuttaa ja haalistaa 

nopeasti

◦ Väärä ilmankosteus ja lämpö 

aiheuttavat ongelmia

◦ Tekstiileille aiheutuu 

ripustusvaurioita

◦ Pitkä säilytys aiheuttaa 

kuitutuhoja

◦ Ongelmia aiheuttavat myös 

tuhohyönteiset, jyrsijät, 

mikrobit, home



Vahinkoja vähentää

◦ Oikea käsitteleminen

◦ Puhdistaminen

◦ Harkittu esilläpito

◦ Oikeanlainen säilytys

◦ Tuholaisten tarkkailu ja hävitys
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Lämpötila ja kosteus
◦ Vaihtelu mahdollisimman hidasta

◦ Orgaaniset materiaalit elävät kosteuden mukaan

◦ Liika kosteus aiheuttaa homeongelman

◦ Puuesineitä ei sijoiteta seinään kiinni -> kosteus- ja 

homevauriot, tuhohyönteiset

◦ Esineitä ei lämpöpatterien yläpuolelle eikä viereen -> 

nokeentuminen, likaantuminen ja haurastuminen

◦ Puuesineitten liimat kovettuvat ja liitokset irtoavat liian kuivassa



Valo

• Valon ultraviolettisäteily 

vanhentaa

• Haalistaa värejä, kellastuttaa ja 

haurastuttaa materiaaleja

• Valon aiheuttamat vauriot 

peruuttamattomia



Siivous ja esinepuhdistus

◦ Pöly sitoo kosteutta ja aiheuttaa 
korroosiota

◦ Mekaaniset vauriot herkillä 
pinnoilla, naarmuttaa

◦ Patina = käytön jäljet, kulumat -
> luonnollista, kertoo esineen 
iästä ja käytöstä

◦ Patinasta ei yleensä ole haittaa 
esineelle

◦ Metallit tummuvat-> suojaava 
kerros 

◦ Maalikerrosten poisto on 
restaurointia, ei hoitoa

◦ Uudelleenmaalauskin on 
restaurointia



Kevätsiivous

◦ matot ja tekstiilit voidaan viedä 

ulos tuulettumaan, paras ilma 

on pilvipouta

◦ seiniltä huiskitaan 

hämähäkinseitit yms. ja seinät 

voidaan myös imuroida

◦ lattiat imuroidaan ja pyyhitään 

◦ tarkastetaan, ettei ole mitään 

jyrsijätuhoja tai linnunjälkiä 

yms. 



Esineiden puhdistus

• Imurointi, apuna pehmeät 

siveltimet

• Ei käytetä vettä

• Tekstiilien imurointi verkon 

läpi

• Mikrokuituliinat, pölyhuiskut 

-> toimivat kuivina

• Varottava naarmuuntumista



Ripustus- ja tukikaitaleet

◦ Vanhat ryijyt on kudottu 

aikoinaan peitteiksi rekeen tai 

vuoteeseen. 

◦ Seinälle ripustettaessa vanha 

ryijy saattaa vaatia tukemista ja 

ylälaitaan pitää ommella 

ripustuskuja.



Tekstiilien rullaus



Yksittäiset vaatekappaleet voi suojata kankaisella tai paperisella 
pukupussilla, EI KOSKAAN muovisella.



Tuholaiset

◦ Hyönteistuhot

◦ Jyrsijöitten ja lintujen aiheuttamat tuhot

◦ Kosteuden tuomat ongelmat, mm. home



Tarkkailu puuesineissä

oUudet aineistot tarkastetaan 
ja puhdistetaan

oRiittävän pitkä karanteeni, 
vähintään vuosi

oEsine asetetaan niin, että 
lentorei’istä valuu purua, 
varissut puru poistetaan ja 
tilanne tarkastetaan esim. 
viikon päästä

oFeromoniansat auttavat 
sisätilojen tarkkailussa ja 
hyönteisten tunnistamisessa



KOIT: vaatekoi ja turkiskoi

Toukat aiheuttavat pahaa 
vahinkoa syömällä 
villatekstiilejä ja turkiksia

Koin tuntomerkit:

- Koiperhonen on pieni, siipiväli 
9-16mm. 

- Vaatekoi on oljenvaalea, 
kullalle kiiltävä, turkiskoi 
likaisen tumman ruskea.

- Toukka on n. 1cm pitkä valkea 
”langanpätkä”, jolla on 
tumma pää.



Koiongelman tunnistaminen

◦ Tekstiilissä on reikiä, 
pintavauriota, toukkien 
jättämää rihmaa, 
ulosterakeita (kuin värillistä 
hiekkaa), toukkien koteloita, 
mahdollisesti myös eläviä 
toukkia. Koin munia sen 
sijaan näkee todella harvoin.

◦ Huoneessa on havaittu 
epävakaan oloisesti lenteleviä 
pieniä perhosia etenkin 
loppukeväästä.

◦ Varmistaminen: tiloihin 
laitetaan koin 
feromoniansoja.



TURKISKUORIAISET: 
vyö- ja pilkkuturkiskuoriainen

Toukat aiheuttavat pahaa 
vahinkoa syömällä villatekstiilejä 
ja turkiksia.

Tuntomerkit:

- Aikuiset pienehköjä (4-6mm), 
väritys selkeästi tunnistettava.

- Toukka (n. 1cm), takapäähän 
suippeneva, jaokkeellinen. 
Siinä on hento karvapinta ja 
takapäässä sukastupsu. 
Häirittäessä  toukka menee 
kerälle.

- Esiintyy meillä vain 
lämmitetyissä tiloissa



Tuhohyönteisten hävittäminen

 Siivous

 Huonetilojen ja saastuneiden 
kohteiden eristäminen

 Saastuneiden rakenteiden tai 
esineiden poisto

 Liimapyydysten ja loukkujen 
käyttö

 Lämpökäsittely

 Pakastus 1-2 viikkoa 

vähintään -20°C

 Valopyydykset

 Myrkytys



Jyrsijät

HIIRET JA ROTAT saavat suurta 
tuhoa aikaan perustamalla 
pesänsä tekstiilien joukkoon.

▪ Tekstiilejä jyrsitään,                                             
jotta pesästä saa hyvän 
muotoisen ja miellyttävän 
asua. 

▪ Lisätuhoa aiheutuu hiirten 
ulosteista ja virtsasta, joka 
valuu kauas pesästä 
tekstiilikerrosten läpi.



Linnuistakin voi tulla ongelma

◦ Ullakolle tai muihin 
varastotiloihin pääsevät 
linnut sotkevat esineet 
pahoin ulosteillaan – eikä 
silloin saa unohtaa 
salmonellavaaraakaan.

◦ Etenkin turkiksista on mukava 
nyppiä pesään pehmikettä.


