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hystä on säilytetty ja kuljetettu koko-
naisena. Näin on tarkoitus tehdä myös 
jatkossa, mikäli se vain on logistisesti 
mahdollista. Lopuksi kehys käännet-
tiin vielä oikeinpäin ja vauriokohtia 
restaurointimaalattiin Kremerin Irio-
din-kiillepigmenttiakvarellein. Ruu-
veilla kiinnitettävät kulmaruusukkeet 
asetetaan paikoilleen vasta kehyksen 
esillepanon yhteydessä, sillä liitoskoh-
ta voi kuitenkin hieman joustaa siirte-
lyn ja kuljetuksen aikana.

Kaksi yleistä “ongel-
maa”: suurikokoinen 
teos ja huonokuntoinen 
kehys
Cajanuksen muotokuvassa yhdistyy 
kaksi monille konservaattoreille tut-
tua haastetta: esineen suuri koko ja al-
kuperäinen, mutta erittäin huonoon 
kuntoon päässyt kehys. Esineen suu-
ren koon mukanaan tuomat, esimer-
kiksi ajankäyttöön ja logistiikkaan liit-
tyvät hankaluudet kertautuvat myös 
konservointiprosessissa. Yksinkertais-
tettuna: suurikokoisessa esineessä on 
monin verran konservoitavaa pienem-
pään, vastaavasti vaurioituneeseen 
verrattuna. Lisäksi esineen käsittely, 
kuten siirtäminen sopivaan asentoon 
työvaiheiden aikana, vaatii erityisjär-
jestelyjä ja avustajia. Nämä asiat unoh-
tuvat usein helposti, kun monissa mu-
seoissa lasketaan vuodenvaihteessa 
kappalemääriä. Jokainen konservoin-
tikohde näyttää taulukossa samanar-
voiselta, vaikka työlääseen esineeseen 
mennyt aika voi olla monikymmenker-
tainen tavanomaisempiin kohteisiin 
verrattuna.

Kehykset puolestaan nähdään hel-
posti vaihdettavina maalauksen lisä-
osina, kuten Cajanuksen tapauksessa-
kin oli käynyt. Toki alkuperäinen ke-
hys oli säilytetty inventoituna osana 
kokoelmaa muiden museoesineiden 
joukossa. Esineen ”hankaluuden” edes-
sä olisi ollut kuitenkin helppo antaa 
väliaikaisratkaisuksi tarkoitetun ke-
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hyslistan palvella edelleen ja jättää 
vanha rauniokehys varastoon. Caja-
nuksen muotokuvan kohdalla alkupe-
räisen kehyksen näyttävyys ja se, mi-
ten saumattomasti maalaus ja kehys 
muodostavat yhteen tarkoitetun koko-
naisuuden helpotti kuitenkin konser-
vointipäätöstä. Kyseessä on juuri tiet-
tyyn, historiallisesti todennettuun 
hetkeen liittyvä kokonaistaideteos. 
Tässä tapauksessa myös maantieteelli-
nen alue oli hyvin rajattu: Kent-kehys 
on tärkeä osa juuri 1700-luvun alku-
puolen englantilaista muotokuvatai-
detta. Toki alkuperäisiä kehyksiä toi-
voisi käytettävän enemmän myös niis-
sä tapauksissa, joissa yhteys ei ole 
vastaavalla tavalla korostunut. Usein 
vanhat kehykset ovat materiaaleiltaan 
ja tekniseltä toteutukseltaan laaduk-
kaampia kuin nykyiset, tehdasvalmis-
teisista kehyslistoista puhumattakaan. 
Konservaattorilla onkin iso rooli ke-
hysvalintojen ohjaamisessa – huono-
kuntoisuuden ja hankaluuden sijaan 
tulisi korostaa alkuperäisen kehyksen 
arvoa ja mahdollisuuksia. 

Kehyksen konservoinnin valmistut-
tua kesällä 2019 on vielä epäselvää, 
millaisen roolin Cajanus tulee saa-
maan Kansallismuseon uudessa, työni-
mellä Toista maata suunniteltavassa 
perusnäyttelyssä. Muotokuvan ja ke-
hyksen äärellä on puhuttu paljon 
poikkeavuudesta ja siitä, miten ”it-
seään esitellyt” Cajanus on oman ase-
mansa kokenut. Pituus ei ole yksiselit-
teisesti positiivinen asia, vaan liittyy 
nykytiedon valossa juuri Kainuun seu-
duille palautuvaan geneettiseen poik-
keamaan. Luultavasti myös nämä puo-
let tulevat olemaan esillä Cajanuksen 
tarinaa kerrottaessa. Kesän 2019 ajan 
maalaus – vielä väliaikaisessa kehyk-
sessään – on ollut lainassa Kajaanin 
taidemuseossa. Kajaanissa on vietetty 
Daniel Cajanuksen kesää, johon ovat 
kuuluneet Cajanus-suvusta periytyvän 
nykytaiteilija Heidi Kilpeläisen perfor-
manssi ja alun perin Haarlemissa kan-
taesitetyn Cajanus-oopperan suoma-
lais-hollantilainen versio, Jättiläisoop-
pera.

Kehyksen konservoinnin toteutti kul-
taajamestari Seppo Laakkonen. Liitos-
ten muutostöistä ja irto-osien kiinni-
tyksestä vastasi Kansallismuseon huo-
nekalukonservaattori Raimo 
Savinainen. Mukana konservoinnin 
suunnittelussa ja toteutuksessa myös 
Kansallismuseon taidekonservaattorit 
Jukkapekka Etäsalo ja Henni Reijonen 
sekä taidekonservoinnin harjoittelija 
Seela Faisal. 

Kirjoittaja on taidekonservaattori ja taide-

historioitsija (AMK, FM), joka työskentelee 

tutkijakonservaattorina Kansallismuseossa.
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I
t was with a pleasant mix of enthu-
siasm and adventure that I, as 
NKF-Finland’s new E.C.C.O. repre-
sentative, traveled to Zagreb to at-

tend the European Confederation of 
Conservation-Restoration Organisa-
tions’ annual General Assembly. The 
day-long meeting was hosted by the 
Croatian Conservation-Restoration As-
sociation as part of the association’s 
25th anniversary. It took place at the 
Mimara Museum.

Highlights of the event include Presi-
dent Susan Corr’s report. In this, her 
second last General Assembly address, 
she announced that she will be step-
ping down in 2020. She then emphasi-
sed the importance of bringing new 
members into the governing Commit-
tee and proposed the idea of enlarging 
it for this purpose. Near the end of the 
day, representatives supported her 
proposal and voted to add one new 
member to the Committee. A second 

vote then determined that Hélène 
Svahn Garreau, NKF-Sweden’s repre-
sentative, would join the Committee. 
Since being elected, Hélène Svahn Gar-
reau started an email group to facilita-
te communication between all of NKF’s 
E.C.C.O. representatives. 

Another important discussion centred 
on the upcoming change in the calcu-
lation of the E.C.C.O. membership fee. 
As of yet, no suitably fair way of doing 
this has been determined and the de-
cision to increase fees was postponed 
until next year. Following several years 
of austerity, E.C.C.O.’s budget is now on 
target. It was for that reason, for 
example, that work with the European 
Committee for Standardisation (CEN) 
was cut back. The current budget, 
though, included a provision for re-es-
tablishing E.C.C.O.’s relationship with 
CEN. In a vote, this provision was una-
nimously supported by the representa-
tives.

In his review of conservation-restorati-
on education developments Wolfgang 
Baatz, Chairman of the European 
Network for Conservation-Restoration 
Education (ENCoRE) presented some 
illuminating comments as to why the 
conservation-restoration profession 
continues to be called an emerging 
one. The justification stems from the 
constant accumulation of knowledge 
in response to ongoing change. Today, 
these influences include the impact of 
social media on both the transfer of 
information and perception, the evo-
lution of the art market, the commer-
cialisation of the museum sector, rapid 
technological changes, tourism and 
demographic shifts in the level of 
education, age groups and cultural 
identity. 

The European Day of Conservati-
on-Restoration, which formed part of 
the European Year of Cultural Heritage 
2018 (EYCH 2018) program, was well re-

ceived by the European Commission. 
Subsequently, it will become an annual 
event. For 2019, the event will again be 
marked on the second Sunday of Octo-
ber. Hence, a logo design is in the 
works and a permanent date for the 
event will also be chosen.

Excursions on the second day of the 
program introduced participants to va-
rious aspects of Zagreb’s history and 
cultural heritage. Places visited inclu-
ded the opulent Croatian State Archi-
ves, in which Viennese Secessionist and 
modern European architectural styles 
have been combined, the decade-old 
Museum of Contemporary Art and Za-
greb’s Old Town. The tours included vi-
sits to conservation studios and clari-
fied facets of Zagreb’s built environme-
nt. The transformation of the city by 
earthquakes and fires, and the restora-
tion of important architectural monu-
ments during the 19th and 20th centu-
ries, were highlighted by the guides. 

Museum of Contemporary Art, Zagreb.

Repaired manuscript pages recently 
rebound, Conservation Department,  

Croatian State Archives, Zagreb.

Professors’ reading room, Croatian State Archives, Zagreb.


