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MERENKULKULAITOKSEN  TAIDE-  JA ARVOES[NEIDEN  KARTOITUS  JA 
INVENTOINTI 

Merenkulkulaitoksen  taide-  ja  arvoesmeiden  kartoitus  ja  inventointi  on 
 saatu päätökseen. Kartoitus  ja  inventointi  liittyy Merenkulkulaitoksen vuo-

den  2004 organisaatiouudistukseen  ja sen  edellyttämään  selvitykseen 
MKL:n käyttöomaisuudesta. Työn  on  tehnyt Merenkulkulaitoksen toimek-
siannosta projektitutkija  FM Pia Lillbroända.  Sisäinen tarkastus  on  toimi-
nut hankkeen ohjaajana. 

Lopputulos 

Taide-  ja  arvoesineiden  kartoituksen  ja  inventoinnin  perusteella esineistä 
 on  laadittu  Access-tietokanta  ja  manuaalinen esinekortisto. Tietokannassa 
 ja  kortistossa  on  tiedot kaikkiaan  725  taide-  ja  arvoesineestä,  joista viiti-

senkymmentä  on ns. ryhmäesinettä. Esineistön vakuutusarvoksi on  arvioi-
tu  612 013 euroa.  Työn vaiheet, sisältö  ja  lopputulos  on  kirjattu oheiseen 
raporttiin. Raportti sisältää myös tutkija Lillbroändan esineistön kunnos-
sapitoa koskevat suositukset  ja  ohjeet. 

Toimenpiteet  

I 	 Saadut kunnossapito-  ja  konservointisuositukset  on  käyty läpi henkilöstö- 
ja  hallintoyksikön  kanssa  16.6.2004,  jolloin sovittiin taide-  ja  arvoesinei- 
den konservoinnin  koordinointi-  ja  tietokannan ylläpitovastuusta.  Henki- 

I 

	

	
löstö- ja  hallintoyksikkö  on  esittänyt lisämäärärahaa esineistön konser- 
vointiin.  

I 	 Taide-  ja  arvoesineet  ovat Merenkulkulaitoksen käyttöomaisuutta  ja  ovat 
kunkin yksikön vastuulla  sen  mukaan kuin käyttöomaisuuden hallinnasta 

 on  määrätty. Esineistön hoito-  ja  kunnossapito edellyttää kuitenkin eri- 
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tyisasiantuntemusta.  Tämän  ja projektin  ainutkertaisuuden  johdosta sisäi- 
nen tarkastus suosittaa, että  

I 1.  Varmistetaan esineistön hoidon  ja  kunnossapidon  riittävä asiantunte-
mus.  

I 	 2. Esineistön säilymiseen kansallisomaisuutena  kiinnitetään erityistä huo- 
miota.  

U 	
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3. Tehtyä työtä  ja esinekokoelmaa  hyödynnetään MKL:n viestinnässä  ja 
 ulkoisissa suhteissa.  

4. Esineet ryhmitellään MKL:n toimitiloissa yhteensopivasti Lillbroändan 
ehdotusten mukaan.  

5. Acces-tietokantaja esinekortisto  pidetään ajan tasalla.  

6. Esineistöä koskevista siirroista, toimenpiteistä  ja  mandollisista vahin-
goista ilmoitetaan tietokannan  ja kortiston ylläpitäj alle.  

Sisäisen tarkastuksen päällikkö 	Marja-Liisa Peltomaa 

LuTE 	 Merenkulkulaitoksen  taide-  ja arvoesineinventointi,  
Pia  Lillbroända,  23 .6.2004  

TIEDOKSI 	 Merenkulkulaitoksen johtokunta, kokous  26.8.2004  
Keskushallinnon yksiköt 
Merenkulkupiirit 

 Seppo  Laurell 
 Pia  Lillbroända 

 Jarmo Koistinen 
Pekka Kurtti 
Jorma Peltonen 
Merja Sillanpää 
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PROJEKTIN  TAVOITTEET  

Merenkulkulaitoksen  taide-  ja arvoesineinventointi  päätettiin käynnistää osana 
käyttöomaisuusinventointia vuoden  2004  laitoksen organisaatiouudistuksen 
yhteydessä. Merenkulkulaitoksessa ei ole myöskään koskaan aiemmin tehty 
museoalan ammattilaisen suorittamaa inventointia, joten  sen  tekeminen katsot-
tiin olevan välttämätöntä laitoksen pitkän  historian  ja  laajan antiikkiaineiston 
vuoksi.  Projektin  tavoitteeksi asetettiin MKL:n taide-  ja arvoesineiden inven-
tointi, yksilöinti,  luokittelu, arvottaminen, valokuvaus  ja rekisteröinti.  Työ teh-
tiin Merenkulkulaitoksen sisäisen tarkastuksen johdolla. Työ alkoi joulukuussa 

 2003  ja  saatiin päätökseen kesäkuun lopussa  2004.  

Tarkoituksena oli luoda kattava esinekortisto MKL:n vanhoista esineistä  ja  tai- 

I  teesta. Korttiin  sisällytettiin esineen perustiedot (tekijä, valmistumisajankohta, 
materiaali, mitat), vakuutusarvo, huomiot esineessä olevista merkinnöistä  ja 

 leimoista sekä luokittelu  pää-  ja erityisluokkaan.  Luokittelu perustui Yleiseen  

I  suomalaiseen asiasanastoon (YSA),  jota  käytetään museaalisessa luettelointi-
työssä. Esinekortisto toimii  täten  dokumenttina siitä, mitä arvokasta laitokses-
sa  on inventoidulla  ajanjaksolla.  

I 
2  PROJEKTIN  VAIHEET  

Merenkulkulaitoksen  taide-  ja arvoesineinventointiprojekti  aloitettiin joulu-
kuussa  2003.  

Sähköinen  esinetietokanta  

Tammikuun  2004  aikana inventointia tehtiin  osa-aikaisesti ja  silloin luotiin  in-
ventaarioon  tarvittava lomakepohja  Microsoft Access-järjestelmään.  Lomake- 
pohja perustuu Suomen museoliiton antamiin suosituksiin taide-  ja museoesi-
neiden luettelointikortista.  Lomakkeen loi alusta alkaen inventoija itse saami-
ensa ohjeiden  ja  suositusten mukaisesti. Lisäopastusta lomakkeen muokkausta 
varten saatiin vielä toukokuussa'. Lomakkeista  on  mandollisuus tehdä hakuja 
eri kentistä  ja  niitä  on  mandollisuus päivittää tarpeen vaatiessa esim. lisätä 

 KOM -  numeroita, kirjoittaa tiedot esineen konservoinnista, uudesta sijainnista 
jne. Tärkeä tavoite inventaariossa oli MKL:n esineiden luokittelu. 

Esinetietokorttien pääluokkia  muodostui  32 kpl,  jotka jaottuvat seuraavasti: 

Asiakirjat 
Astiat 
Aterimet  
Design-esineet  

1 1  Konsultaatiota  antoi Helsingin seurakuntayhtymssä taideinventoijana toimiva  FM  Katri Vuola.  
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Huonekalut (sisältää peilit) 
Kartat 
Kellot (sisältää laivakellot) 
Keramiikka 
Keraamiset  taulut 
Konttorikoneet 
Koriste-esineet 
Laivanvarusteet  
Maalaukset  (akvarellit, öljytyöt) 
Merenmittausvälineet 
Navigointivälineet 
Painokuvat  
Pienoismallit (myös majakkapienoismallit) 
Piirrustukset  (tarkoittaa taideteoksia) 
Optiset laitteet 
Taidegraflikka  
Taidekäsityö 
Tekniset piirustukset 
Säähavaintoväfineet 
Valaisimet 
Veistokset (sisältää reliefit) 

Yksittäisen esineen muodostamat luokat: 

Laukku 
Leimasin 
Maalausväline 
Punnituslaite  
Radiovastaanotin 
Tekstiili 
Valokuva 

Valokuvaus  

Inventoija  on  ottanut esineistä digitaalisen kuvan. MKL:n viestinnässä työs-
kentelevä Torni Lehtola auttoi kuvien purkamisessa kamerasta  ja  poltti niistä 
cd-levyt. Työkuvien laatu ei ole kuitenkaan riittävä eikä kaikissa tapauksissa 
sopiva julkaistavaksi. Tämän vuoksi päädyttiin kuvauttamaan tammikuun ai-
kana  Urhon  merkittävin esineistö julkaisukelpoiseksi materiaaliksi. Valokuva-
uksen suoritti ammattivalokuvaajat  Matti Huuhka  ja  Ilari Järvinen Valokuva- 
studio Museokuvasta.  Heille annettiin myös muokattavaksi inventoijan  ofta-
mia digikuvia2 .  Materiaalia Museokuvan palvelusta syntyi kaksi cd-levyä, 
kandeksan laakadiaa  ja  13 värivalokuvaa.  Nämä luovutettiin Varustamoliike-
laitokselle, jonka lukuun valokuvaaminen tehtiin.  

I 
	2  Inventoija  käsitteli loput  digitaaliset  kuvat  itse.  
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Näkymä  Urhon komentosillalta.  Taustalla Katajanokkaja Hylkysaaressa sijaitseva Merimuseo 
(entinen luotsiasema).  Valok.  Matti Huuhka.  

Jäänmurtajat 

Jäänmurtajat inventoitiin seuraavasti: 

Urho,  Sisu,  Voima. Apu 
Kontio 
Fennica 
Nordica 

Otso 
Apu  

15.12.2003 Katajanokka  
17.12.2003 Katajanokka  
15.1.2004  Hernesaari  
15.1.2004  Vuosaari  
19.2.2004 Oulu, Vihreäsaari 
3.6.2004 Katajanokka 

Botnicassa  ei käyty, koska  se  oli ehtinyt lähteä murtamaan ajankohtana, jolloin 
 se  oli tarkoitus käydä läpi. Nordican  ja Fennican päälliköiltä  saadun tiedon 

mukaan Botnican taide  on  vähäistä kuten sisaraluksissaankin. Avussa käytiin 
uudestaan, koska joulukuussa oli jäänyt inventoimatta joitakin tauluja  ja  esi-
neitä.  

Urhon salongissa  päällikkö  Christian Wennerstrand,  taustalla 011i Maen kuvakudos.  Valok.  Matti Huuhka. 

Inventaario Porkkalankatu 5:ssa  aloitetaan 

Helmikuussa aloitettiin Keskushallinnon kerrosten inventaario, joka eteni yl- 
häältä alaspäin lukuun ottamatta toista kerrosta, joka inventoitiin  ensin.  Tämän  
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I jälkeen käytiin läpi Luotsausliikelaitoksen huoneet  (7.  bs)  sekä Suomenlah-
den merenkulkupiirin tilat  (6. bs).  Viimeinen  osa  Keskushallinnon toimitiloja 
katsastettiin toukokuussa. Kerroksia käytiin läpi  koko  kevään ajan. Kaikissa 
huoneissa käytiin, mutta kaappien sisälle  tai laatikoihin  ei katsottu. Kellaritilo-
jen esineet käytiin läpi vahtimestari Jorma Peltosen kanssa. 

Inventaario  muissa merenkulkupiireissä 

Muiden merenkulkupiirien esineet käytiin läpi seuraavasti:  

I 	 Saaristomeri,  Uudenmaankatu  14, Turku  
Pohjanlahti, Pitkäkatu  34 C, Vaasa  
Järvi -  Suomi,  Itäinen kanavatie  2,  Lappeenranta  

2.3.2004 
5.3.2004 
11.5.2004  

Näiden yhteydessä tehtiin katselmuksia kahteen luotsiasemaan  ja  muihin 
MKL  :n/ Varustamoliikelaitoksen toimitiloihin:  

Turun luotsiasema 	Vallihaudankatu  4, Turku  
Vaasan luotsiasema 	Lotsvägen  840,  Södra Valigrund,  Raippaluoto 
Vaasan väyläasema 	Satama,  Vaasa 
Varustamoliikelaitos 	Puutarhakatu,  Turku  

Lisäksi inventoitiin: 

Saaristomeren  mp:  Maarianhaminan konttori,  Hamngatan  4, Mariehamn 3.5.2004  
Maarianhaminan  luotsiasema,  Hamngatan  4, Mariehamn 	 3.5.2004  
Saaristomeren  mp:  Turun  merililkennekeskus Pärnäinen,  Nauvo 	4.5.2004 

I 	 Myös Turun merimuseossa;  Forum Marinumissa  käytiin  4.5.2004  tarkasta- 
massa, mitä esineitä  sinne  oli talletettu perusnäyttelyyn:  Urhon  pienoismalli 

 (n. 180 cm  leveä), Avance/Apu - pienoismalli, Murtajan pienoismalli, luotsi - 
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kutterin  pienoismalli, Harunin pienoismalli, lyhtyjä, vilkkulaitteita, lippuja. 
Niitä ei inventoitu.  

Forum  Marinumin perusnäyttelyssä  olevat  luotsikutterin  ja 
 Harunin  pienoismallit.  Valok.  Pia  Lillbroända  (ja  muut  kuvat 
 jäljempänä).  

Inventoijan  apuna  ja yhteyshenkilöinä merenkulkupiireissä  toimivat:  

:1 



Merenkulkulaitoksen  taide-ja  arvoesineinventointi  2004 

I Turku 

I 	Vaasa  
Lappeenranta 
Maarianhamina,  Pärnäinen  

Esitelmät, artikkelit 

Lars  Stadius  
Juha Hautala 
Päivi  Vattulainen  
Leena  Ackren,  Lars  Stadius  

I 	 Projektia esiteltiin Keskushallinnon johtoryhmälle  26.4.2004 maanantaiko- 
kouksen  yhteydessä.  Koko  henkilökunnalle pidettiin esitelmä MKL:n tai- 
teesta  ja  antiikista  1.6.2004  Ateneumissa. Tilaisuuteen osallistui  50-60 hen- 

I  kilöä.  Ateneumissa oli tilaisuus osallistua esitelmän jälkeen opastetulle 
kierrokselle Ateneumin kokoelmiin. Meritiimiin  ja Meriväylään  kirjoitettiin 

 1-3  liuskaa pitkät  ja  kuvitetut artikkelit projektista. Artikkelien sisällöstä  
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sovittiin viestintäpäällikkö  Anna  Jokelan  ja  päätoimittajan Maire Salosen 
kanssa. 

Tutkimus 

MKL:n  esineiden heterogeenisyydestä johtuen, tehtiin jonkin verran tutki-
musta arkistoissa esim. Kuvataiteen keskusarkistossa  ja  Helsingin yliopiston 
kirjastossa. Tutkimusmateriaali koostui lähinnä erilaisista näyttelyluetteloista 

 ja  taiteilijoita  ja  esineitä koskevista tutkimuksista. Internetistä  on  selvinnyt 
paljon tietoa erityisesti navigointilaitteiden valmistajista  ja  tuntemattomista 
taiteilij oista. Epäselviä signeerauksia tutkittiin Kuvataiteen keskusarkistossa 
vertailemalla teoksia taitelijan muuhun tuotantoon katsomalla lehtileikkeitä 
hänen näyttelyistään. Jotkut jäivät kuitenkin edelleen selvittämättä  ja  joissa-
kin tapauksissa Kuvataiteen keskusarkiston tutkija tarjoutui auttamaan tun-
nistamisessa  (FT  Erkki Anttonen). Myös antiikin asiantuntijoiden Leena 
Nokelan  ja  Wenzel  Hagelstamin toimittamat antiikkikirjat  (min.  Rakkaat 
vanhat tavarat, Uusi antiikkikirja)  olivat oivallinen apu tutkimustyössä.  Me-
rimuseot  Helsingissä  ja  Ahvenanmaalla käytiin läpi tutkimustarkoituksessa. 

Esineiden tutkiminen  on  vaatinut monipuolista asiantuntemusta. Merenmit-
tauslaitteisiin, laivanvarusteiden tunnistamiseen  ja  laivojen kalusteiden tun-
nistamiseen  on  saatu apua MKL:n entiseltä merenmittauspäälliköltä Seppo 
Laurellilta,  jota  haastateltiin  21.4.2004.  Myös meriantiikkikauppiasta  Dan 

 Lutheria  (Sea Antiques)  haastateltiin, jotta pystyttiin arvottamaan merian-
tiikki paremmin  

3 TYÖTAPA  

Rajaus 
Inventoivat  esineet rajattiin seuraavasti: yli  50-vuotta vanhat antiikiksi luet-
tavat3  ja  kaikki taideteokset. Erityistoivomuksesta mukaan otettiin myös 
kaikki pienoismallit (sisäinen tarkastus)  ja alkuperäispiirustukset  (arkiston- 
hoitaja).  

I 	 Perustuu siihen, että yli  50-vuotiaalla  esineellä  tulee olla Suomen  lain  mukaan  maastavientilupa.  
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I Fotogravyyri.  Daniel Nyblin: Vintertrafikkomiten 
1895-1896 
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Vanhat painokuvat  ja  kartat inventoitiin myös, samoin ns.  design-esineet  ja 
 taideteollisuuden kiassikot, joista tullee tulevaisuudessa antiikkia. Vanhoja 

valokuvia ei inventoitu, koska ne ovat arkiston piiriin kuuluvaa aineistoa 
eikä arkistonhoitaja esittänyt toivetta luetteloida niitä. Poikkeuksena  on  Va-
lokuvasta tehty fotogravyyri, joka luetteloitiin harvinaisen tekniikkansa ta-
kia.  

Design-esine pääjohtajan huoneessa, 
tJrhossa  ja  Avussa.  Lisa  Johansson- 

I 	
Pape: Pöytävalaisin, 1950-luku.  

Inventointityön  kuvaus  

I 	 Esineet valokuvattiin, mitattiin, tutkittiin niiden materiaali, vauriot  ja suojaus,  
niistä löytyvät tekstit  ja  merkinnät. Inventointi tehtiin käsin paperiarkeille  ja  

I 
 kuvattiin käsivaralla digitaalikameralla. Tämän jälkeen tiedot syötettiin säh-

köisille esinetietolomakkeille (esinekortti).  Kuvat  talletettiin cd-levyille sekä 
tietokoneen muistiin  ja inventoija  käsitteli ne  Adobe Photo-Shopilla  (koko,  vä- 

' nt,  rajaus).  Kuvat  on  talletettu kuvatiedostoiksi eri kansioihin, josta niitä voi-
daan tulostaa  ja  katsella. Cd-levyille jäävät originaalit, käsittelemättömät, 
isohkot tiedostot.  Projektin  loppuvaiheessa käsitellyt  kuvat  siirrettiin esinetie-
tolomakkeelle  ja  samalla tarkastettiin lomakkeiden kenttien oikeinkirjoitus  ja  

I 
I 	 Inventointityön  ohessa tehtiin tutkimustyötä, mikä oli tärkeää,  sillä osa  

materiaalista ei ollut inventoij  alle  ennestään tuttua. Näin esineiden 
arvottaminen  ja  sijoittaminen historialliseen kontekstiin tuli mandolliseksi.  

I 

	

	
Esineiden vakuutusarvo  on  suurelta osin suuntaa-antava, koska kaikista 
esineistä ei ole saatavilla vertailumateriaalia  (mm. antiikkiliikkeiden katalogit 

I 	
ja internet-sivut)4 .  Kaikki huomiot, perimätieto  ja  tutkimustulokset merkittiin 

Sisäisen tarkastuksen kanssa päätettiin, ettei käytetä erikseen meriantiikin tuntijan (antiikkikauppiaan) palve-
luita esineiden vakuutusarvon määrityksessä. Lähteinä  mm. Hageistam -huutokauppojen  ja  Bukowski- 

I 	 Hörhammerin  luettelot vuosilta  1998-2004. 
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I Kaikki huomiot, perimätieto  ja  tutkimustulokset merkittiin esinetietolomak-
keeseen kohtaan "lisätiedot"  (lute 1). Lomakkeeseen  merkittiin myös esineen 
käyttöomaisuuskirjanpidon  KOM-numero, mikäli sellainen oli löydettävissä. 
Identtiset esineet luetteloitiin samalle kortille, vaikka ne sijaitsevat eri paikois-
sa. Esinekortteja muodostui  koko  aineistosta kaikkiaan  725  kpl,  jäänmurtajien 
osuus kokonaismäärästä  on 102  kpl. 

I 	 Esinekortit tulostettiin  ja jaoteltiin kansioihin pääluokittain,  jäänmurtajien  te- 
oksille  muodostettiin oma kansio. Varustamoliikelaitokselle tulostettiin erik- 
seen jäänmurtajien  ja  sille siirtyneiden pienoismallien esinekortit, poltettiin cd- 
levyt kuvista  ja  luovutettiin Museokuvan kuvaama aineisto; laakadiat, väriko - I piotja cd-levyt. Jäänmurtajien päiilliköille tulosteftiin  

4  ARVtOINTIA ESINEISTA TOIM IPAIKOITTAIN 

 4.1  KESKUSHALLINTO, PORKKALANKATU  5  

MKL:n  vanhat esineet ovat heterogeeninen ryhmä. Taiteen  ja  huonekalujen  ja 
 muun antiikin osuus kokonaismäärästä  on n. 84  %, pienoismallien n. 12  %,  al-

kuperäispiirustusten 4 % (Huom!  Sisältää jäänmurtajien osuuden, joka pääosin 
kuvataidetta). 

Huonekalut 

Suuren osan esineistä muodostaa antiikkihuonekalut, näistä  Billnäs-
huonekaluja hieman yli sata kohdetta. Huonekalut ovat pääosin hyvälaatuisia 

 ja -kuntoisia ja  useimmilla  on  merkittävä antikvaarinen arvo, joka noussee  tu-
levaisuudessa5 .  Kokonaisia, antiikkisia tyylihuonekalustoja oli neljä6  ja  yksit-
täisiä, tyylihuonekaluja useita kuten uusrokokoo-sohva,  biedermeier -  noja-
tuoleja,  jugend -  kaappi, wieniläistuoli jne.  Osa  huonekaluista  on  aluksista pe-
räisin, mutta niistä  on  mandoton sanoa tarkalleen mistä. Alusten interiööriva-
lokuvia ei arkiston kokoelmassa ole, joten ainoa lähde huonekalujen alkupe-
räisestä olinpaikasta  on  ollut Seppo Laurellin muistitieto. Huonekaluista  osa 

 on  kunnostettu asianmukaisesti, jotkut kaipaavat korjausta. 

Kuvataide  

I  Taiteen osalta ns. suuria suomalaisia mestareita ei ole (vrt.  Gallen-Kallela), 
mutta hyvää keskitasoa  on  sen  sijaan melko runsaasti  ja  noin kymmenen taso- 

I kasta ja  arvokasta meri-ja  laiva-aiheista maalausta:  
C. Kensington: 	SS Saga 	arvo  n. 6000 euroa 
H. Crane: 	 Joulan 	 arvo  n. 4000 euroa 
E.  Hjelt: 	 Eläköön 	arvo  n. 800 euroa 

I  
Useissa liikelaitoksissaja virastoissa  on  tuhottu Billnäs-huonekaluja niin myös MKL:Ila. 

Ylivirastomestari Jorma Peltosen antaman tiedon mukaan MKL:n Bilinäsiä poistettiin käytöstä 
isohkon varastohallin  verran  n. I 980-luvun taitteessa. Lähteinä tutkimuksessa kopiot Billnäs - 
tuoteluetteloista  1920-1 930-luvuilta. 

' 6 Neuvoe1uoneen  769,  huoneen  755,  huoneen  305  ja  6.  kerroksen  aulan  kokonaisuudet.  
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E.  Hjelt: Wilimanstrand  (tai  arvo  n. 800 euroa 
Saimaa) 

Adolf Bock:  Voima arvo  n. 4000 euroa 
Adolf Bock:  Otso arvo  n. 3500 euroa 
Adolf Bock: Jääkarhu  arvo  n. 3500 euroa 
Adolf Bock: Jäimeri  arvo  fl. 3500 euroa 
Adolf Bock:  Väinämöinen arvo  n. 500 euroa 

(guassi)  
Dawson: Hellas  (akvarelli) arvo  n. 1000 euroa  

C. Kensington: SS Saga, n. 1900.  Öljy kankaalle. 

Useita teoksia  on  hankittu seuraavilta taiteilijoilta:  Bror-Gösta Fohlin  (5), Jo-
hannes Gebhard (8), Hans Barzcinski  (5).  Osa  näistä teoksista  on  peräisin pu-
retuista/myydyistä jäänmurtaj ista (Varmasta). Tasokasta grafiikkaa  on  Porkka-
lankadun tiloissa Raimo Kanervalta,  Kristian Krokforsilta,  Pentti Lumikan-
kaalta  ja  Voitto Vikaiselta - kaikki museaalisiin kokoelmiin sopivia. Noin 
puolet taiteesta muodostaa keskinkertainen  akvarellien ja öljymaalausten 

 joukko. Osan MKL  on  saanut syntymäpäivälahjoiksi  1992  ja  osan hankkinut 
 tai  saanut muista syistä. Vanhimmat maalaukset ovat viime vuosisadan vaih-

teesta eli  n. 1890 - 1910-luvuilta. Taiteen helmi  on  erityisesti  Birger  Kaipiai-
sen koristelautanen  7.  kerroksen takkahuoneessa. Hänen keramiikkansa  on 

 erittäin arvotettua antiikkimarkkinoilla (teoksen arvo  n. 2500 e). 

Design-esineet  

Design-esineitä, uudehkoja tunnettujen muotoilijoiden suunnittelemia, otettiin 
myös inventaariin mukaan. Näistä merkittävimpiä ovat  Alvar  Aallon  1930 - 
1950-luvuilla suunnittelemat huonekalut, joista osan valmistus  on  lopetettu 
(esim. tuoli nro  46). Lasitaiteen  klassikoista mainittakoon  Tapio  Wirkkalan 
suunnittelema  Jäavuori-maljakko7 ,  (josta isompi tyyppi  on  JM  Avun salongis

-sa) ja Ultima  Thule  - maljaja  Oiva Toikan kaksi lasilintua. 

Taidekäsityö 

Joitakin taidekäsityön luokkaan kuuluvia esineitä inventoitiin,  jos  niiden tekijä 
 on ammattitaiteilija  ja  ne ovat tehty itsenäisiksi teoksiksi. Porkkalankadulla 

tämän luokan näyttävimpiä edustajia ovat jäänmurtaja-  ja  majakka-aiheiset 

Oli tuotantoaikanaan littalan kallein esine. Antiikkimarkkinoilla Jäävuoresta  maksetaan  n. 800-1000 e. 
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mosaiikkityöt,  jotka  on  tehty  1966  tienoilla. Nämä tehtiin mosaiikkityökilpai-
luun, jonka teoksia lunastettiin MKL:lle merikarttaosaston päällikön Seppo 
Mattilan aloitteesta8. Yksi mosaiikeista  on  erittäin huonokuntoinen; mosaiikin 
paloja kadonnut laajalta  n. 7 x 5 cm  alueelta.  Sen  on  valmistanut kuvataiteilija 

 William  Hämäläinen, jolla oli  vilkas  näyttelytoiminta  1940 - 1960-luvuilla 
(akvarellisti), jonka jälkeen muutti Pohjois-Amerikkaan. Muut mosaiikit  on 

 tehnyt  Levi  Andersson ja  Risto Honkaharju - molemmat MKL:n palvelukses-
sa olleita9. Taidekäsityön korkeatasoisimmat esimerkit löytyvät kuitenkin 
jäänmurtajilta:  Gunnar  Forsströmin tekemät intarsiatyöt Voimasta (Voima)  ja 
Jääkarhusta  (Kontio). 

Meriantiikki 

'Meriantiikki-ryhmään' kuuluu joukko heterogeenisiä esineitä, jotka luokitel
-tim  tarkemmin niiden käyttötarkoituksen perusteella. Meriantiikin osuus kai-

kista  on n. 20 %. Se on navigointi-  ja laivanvarusteiden  osalta tasoltaan hyvää 
 ja  pääosin  1800-1900-luvun huippuvalmistajilta' °  hankittua. Kyseeseen tulee 

kaikki laivoihin  ja merenkulkuun  liittyvä; kaukoputket, merenmittausvälineet, 
kulmanmittausvälineet, merimiestaulut, vilkkulaitteet, ruorit, laivojen pie-
noismallit, laivakellot, ilmapuntarit, sumukellot, laivakompassit jne. Joidenkin 
esineiden arvoa tosin alentaa  se,  että niistä puuttuu osia  tai  ne eivät toimi. In-
ventointiin otettiin mukaan myös uudehkoa laivoilta peräisin olevaa esineistöä 

 (n. 1960-luku), josta tullee kysyttyä meriantiikkia tulevaisuudessa.  

Osa  esineistä  on  ollut mandollisesti käytössä ensimmäisten merenmittausretki-
kuntien työssä kuten  Falck - Rasmussenin  valmistama teodoliitti,  jota  käytet-
tiin  1930-luvun puoliväliin saakka. Arvokkain  ja  vanhin meriantiikin esine 
hollantilaisen  J.  Kieman & Zoonin valmistama kulmanmittauskoje oktantti, 
jossa  on  käytetty eebenpuuta  ja norsunluuta ja  on  säilynyt alkuperäisessä säily-
tyslaatikossaan valmistajan  ja jälleenmyyjän etiketeillä. Oktantista  kehitettiin 
sekstantti, joka korvasi oktantin  1800-luvun loppupuolella.  

8  Seppo Laurellin tiedonanto.  
Andersson  toimi merikarttaosaston piirtäjänä, Honkaharju  mm. tarkastusalus Arandan matruusina. 

l° Merenkulkulaitteiden huippuvalmistajista  mainittakoon englantilainen  Henry Hughes & Son,  hollantilainen 
 .1. Kleman & Zoon,  saksalainen  Carl  Plath, ruotsalainen C.W. Lyth. Näiden kaikkien valmistamia esineitä  on 

MKL:n  kokoelmassa.  
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Kotimainen  Falck - Rasmussenin teodol i itti. 

Hollantilainen oktantti  1800-luvun alkupuolelta. 
tehty eebenpuusta, norsunluusta, 
messingista,  arvo  n. 800-1000 euroa. 

Laivakompasseja Porkkalankadulla  on  kaikkiaan neljä -  jos  sisällä  on  ehjä 
kompassi kuten  3.  kerroksen työhuoneessa,  on  arvo suuri  (n. 2200 e.). Meriba-
rometreistä  komein, seinään kiinnitettävä  ja  omassa pidikkeessään heiluva, 
löytyy samoin  3.  kerroksen työhuoneesta. Toimiva, vanha  ja  pienehkö koti-
mainen ilmapuntari  on  kiinnitetty  4.  kerroksen työhuoneen seinään. 

Arvokkaista  ja  aliarvostetuista  esineistä esiin nousee merimiestaulu  "Anna" 5.  
kerroksen työhuoneessa. Siihen  on  rakennettu (kuviteltu) purjealus  "Anna",  
luotsivene  ja  majakka maalatusta puusta  ja  kiinnitetty pienoismallit alustalle  ja 

 asetettu taustalevyksi siniseksi maalattua lautaa. Kokonaisuus  on kehystetty  ja 
 suojattu lasilla. Tämänkaltaisia tauluja  on Dan  Lutherin antaman tiedon mu-

kaan ollut myynnissä enemmän vielä  1 980-luvulla, mutta ovat käymässä yhä 
harvinaisemmiksi  ja  kysytymmiksi.  

13  
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Merimiestaulu  Anna,  jonka arvioitu vakuutusarvo voisi olla  1700 euroa.  

Astiat 

Astiat ovat pääosin ravintola-hopeaa; alpakkaa  tai hopeoitua messinkiä tai 
 muuta lejeerinkiä,  jota  on  valmistettu alusten messeihin. Hopealeimalla varus-

tettuja esineitä löytyi  vain  muutamia  (3.  kerroksen tyohuoneen vitriinin  tee- 
lusikat). Ravintola-hopeaa  on säästynyt  aluksista  tai MKL:n  vanhoista tiloista 
joitakin kappaleita myös paljon  on  hävinnyt aikojen kuluessa  mm.  henkilö-
kunnan muistoesineiksi 11 . Astiastojen osia saattaa olla eri toimipaikoissa esim. 
Eläköön - aluksen astiastoa  on  sekä Keskushallinnossa  (7., 6.  ja  3.  bs)  että 
JSMP:ssä. Ravintolahopeasta suuri  osa  on kahviserviiseihin  kuuluneita kannu- 
ja, kennakoita, sokerikoita  tai  muita tarjoiluastioita kuten liemikulhoja, vateja, 
jäätelömalja.  

I 	 Myös vanhempaa  Arabian  posliinia MKL:n eriaikaisin logoin  on  säilynyt. 
Posliinin  osalta varsinaiseksi antiikiksi luettavaa materiaalia  on vain  vähän 
(rikkinäinen maitokannu  ja lasitevikainen syvälautanen  1 900-luvun alusta),  

I  koska säilynyt posliini  on  enimmäkseen  Arabian 1960 - 1970-luvuilla valmis-
tamaa. Vanhin posliiniesine  on  kuitenkin  1800-luvulta; venäläisvalmisteinen 
teekannu, jonka kannen nuppi  on  kadonnut.  Sen logokoriste  on  harvinainen.  

I 
	 Henkilökunnan antamien epthlyjen mukaan. 	
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Rikkinäinen, venäläinen  teekannu  ja liimaamalla  korjattu  Arabian maitokannu 1900 -luvun 
 taitteesta.  Näiden arvo olisi ehjinä suuri. 

Kartat, painokuvat 

Vanhoja karttoja  ja painokuvia inventoitiin  47 kpl.  Niiden merkittävintä antia 
ovat olleet kolme kunniakirjaa, jotka Luotsi-  ja majakkalaitos  on  saanut osal-
listumisesta eri näyttelyihin, joukossa  mm.  Pariisin maailmannäyttelystä saa-
dun kultamitalin kunniakirja. 

Painokuvien vanhinta antia  on  kuuluisan englantilaisen merimaalarin teoksesta 
tehty numeroitu painokuva  1 800-luvun jälkipuoliskolta  (Napier-Hemy: Lfè).  
Joitakin uudempia painokuvia inventoitiin, kuten ruotsalaisen merimaalarin 

 Carl B.  Hedmanin  teoksista painetut,  sillä  ne saattavat olla tulevaisuudessa  an-
tikvaarisesti  arvokkaita  ja  ovat  kaiken  kaikkiaan harvinaisia.  

I 	 Kartoista  vanhin  on  pohjoisia merialueita esittävä  Abraham Orteliuksen kart- 
ta' 2 ,  mutta suurin  osa  on 1 800-luvulta. Painokuvien osalta yksi suurehko ryh-
mä  on N.C. Kierkegaardin  Göteborgissa signeeraamat laivojen tekniset piirus- 

I  tukset,  jotka  on  painettu Kööpenhaminassa pääasiassa  1860-luvulla. Nämä  on 
 kiinnitetty useimmissa tapauksissa pleksien väliin  ja  itse piirustus  on  kankaan-

tyyppiselle materiaalille kiinnitetty. 

Alkuperäispiirustukset 

Alkuperäispiirustukset  on  ilmoitettu arkistonhoitaja Jarmo Koistiselle  ja  niistä 
 osa  tulisi suojata hapottomilla pahveilla  tai  ottaa ne arkistolaatikostoon talteen 

 ja  teettää varikopiot seinille, kuten laitoksessa  on toimittukin  painokuvien suu-
ren osan kanssa. Ne esittävät luotsitupien,  maj akoiden ja merimerkkien  piirus-
tuksia. Suuri  ja  näyttävä ryhmä  on majakoita  esittelevä näyttelyplansseiksi teh-
ty sarja  4.  kerroksessa. Näissä esitellään majakka  ja sen poikkileikkaus ja sen 

 jokin tekninen yksityiskohta. Otsikkona  on  majakan nimi suomen  ja  ranskan 
kielillä (ranskankielinen tekstilappu kiinnitetty paperiin jälkikäteen). Nämä 
planssit  on  mainittu Pietarin kansainvälisen merenkulkukongressin näyttely- 
luette  lossa  (1908). 

2  Karttaa painettiin  1600-luvun taitteessa  40  painosta. Kartta pitäisi purkaa  kehyksistä  jotta 
nähtäisiin mandollinen vihje  sen painoajankohdastaja  sitä pitäisi tutkia tarkemmin.  
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fln  
1Ii_i_i 
-- 

C.L.  Engelin signeeraama luotsituvan piirustus. 

Tyrmistyttävin  löytö tehtiin  6. kerroksesta,  jossa  on repeytynyt,  tökerösti korjattu  Carl 
 Ludvig  Engelin signeeraama luotsituvan piirustus kovalevylle kiinnitettynä  ja  suoraan 

lasin  alla.  Tällainen piirustus kuuluisi ehdottomasti arkistolaatikkoon suojaan haurastut-
tavalta valolta  ja  se  tulisi konservoida paperikonservaattorilla. Paperissa oli useita vau-
noita. Paremmin tuli myös suojata vanhan Tarmon pohjan poikkileikkausta esittävä al-
kuperäinen piirustus  (2.  kerroksen huoneen  230  lattialla), jossa  on  myös K.J. Ståhiber

-gin  allekirjoitus tarkastajan ominaisuudessa.  

4.2  SUOMENLAHDEN  MERENKULKUPIIRI  

Suomenlanden merenkulkupiirin toimiston tilojen kiintoisinta antia  on  kaksi 
grafiikan lehteä  (Göran  Augustson  ja  Juha Soisalo) väliaulassa, jotka  on  han-
kittu  KOM-luettelon mukaan  1998.  Molemmat taiteilijat kuuluvat nykytaiteen 
huippunimiin, joiden teoksia  on mm. Kiasman  kokoelmassa. Varsinaista  an-
tiikkia on  kuitenkin niukasti, pääosa esineistä  on uudehkoa. Hissiaulan  laiva- 
kompassi (kunnostettu)  on  antiikin osalta merkittävin  ja  samalla arvokkain. 
Aulassa  on  myös näyttävä, isokokoinen Porkkalan majakkaa esittävä pienois-
malli, joka  on  melko uusi. 

Pellingin luotsitupa 

Pellingissä vierailtiin  toukokuussa. Sisätilojen kalustus oli uudehkoa  n. 1980- 
luvulta  ja  hyväkuntoista  Artek-mallistoa,  joukossa  Alvar  Aallon suunnittele-
mia tuoleja  16 kpl  ja  samaa sarjaa nojatuoleja neljä kpl (samoja tuoleja  on vain 

 Lappeenrannan ruokalassa  ja  kaksi kpl keskushallinnossa). Ne  on vastikäãn 
 kunnostettu  Janette  Englundin (emäntä) toimesta. Astiasto oli samoin uutta  ja 
 edustaa laadukasta suomalaista muotoilua, josta tulee suurella todeimäköisyy

-dellä  keräilyesineitä  tulevaisuudessa esim.  Tapio-laseja,  Harlekin-posliiriia,  
A urora-kynttilänj  alat.  
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4.3  SAARISTOMEREN  MERENKULKUPILRI  

Turussa sijaitsevassa konttorissa  on vain  vähän taidetta. Meriantiikkia jonkin 
verran  ja  siitäkin merkittävin osuus  on  laitettu esille  2.  kerroksen aulatilaan  la-
sivitriiniin  (ja osa deponoitu  Forum Marinumille).  Historialliset huonekalut si-
jaitsevat Bjarne Bemdtsonin huoneessa: iM Murtajan tuoleja viisi kpl (kah-
deksan lahjoitettu Turun kaupungin nuorisotoimelle' 3)  ja arkistokaappi,  joka 
kuulunut Turun postitalossa toimineelle merenkulkutarkastaj  alle ja  saanut  II 

 maailmansodan pommituksessa vaurioita, jotka  on  korjattu. Samassa huonees-
sa  on  myös erikoisen muotoinen  Junghans - merkkinen seinäkello  1900-luvun 
alusta. 

Arvokkainta  ja antikvaarisesti  merkittävintä esineistöä  on piiripäällikön  huo-
neessa oleva sekstantti  1800-luvun lopulta alkuperäisessä laatikossaan,  Carl 

 Plath  - merkkinen laivakompassin kaappi ala-aulassa, vanhat törmäyssuojat 
varastossa  ja kulmanasetin  (Station Pointer)  alkuperäisessä laatikossaan  Lars 
Stadiuksen  huoneessa. 

Turun  meriliikennekeskus  

Historiallisesti arvokasta esineistöä ovat, lähistölle uponneen (Lohm) Hinden
-burgin  hylystä löydöt: kaukoputki, seinäkello  ja ilmapuntari.  Sukeltajat ovat 

lahjoittaneet ne  1970-luvulla Suomen valtiolle. Sittemmin sukeltaminen  hyl-
kyyn  kiellettiin. Toimiston tiloihin  on  hankittu  mm. paperinaruseinävaatteita 

 paikalliselta taiteilijalta vastikään. Verstaalla oli korjattavana  n. 100 v.  vanha 
valurautainen punnituslaite, jossa  on  punnittu elohopeaa Utön majakalla.  In-
ventoija  antoi suositukset kunnostamisesta, jossa laite tulee puhdistaa, ei maa-
Iata uudelleen. 

Maarianhaminan toimisto 

Maarianhaminan toimisto  on vuokratiloissa  yhdessä luotsiaseman kanssa. Ti-
lojen tauluista lähes kaikki ovat Ahvenanmaan merimuseon omaisuutta  ja  de-
ponoituna  toimistoon. Huomattavinta säilynyttä tavaraa  on Walvoj  alta: kassa-
kaapissa hopeisia  ja uushopeisia  astioita  ja  ruokailuvälineitä, Leena Ackrenin 
huoneen kaksi nojatuolia  ja  aulassa seisova, hyväkuntoinen pesukaappi, jonka 
tyyppisiä meriantiikkiliike myy. Rakennuksen yläkerrassa oli myös vanha, ar-
vokas liläkekaappi, jossa oli sekä vanhoja lääkepulloja että nykyaikaisia laasta-
ripakkauksia ym.  Se  tulisi sijoittaa arvoiseensa ympäristöön.  Aulan  seinässä 
roikkuu postinkuljetuksessa käytetty maalattu nahkalaukku, joka kuuluisi mu-
seaaliseen kokoelmaan.  

I 
	13  Lars  Stadiuksen  tiedonanto. 	
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Lääkekaappi  yläkerrassa. 	 Kassakaapin kauneimpia esineitä; uus- 
hopeinen kermakko Walvojalta. 

Maarianhaminan luotsiaseman tilojen esineet ovat luokkaa 'meriantiikki': 
kaukoputkia, sekstantti, barometrejä  ja  lyhty.  

4.4  POHJANLAHDEN  MERENKULKUPIIRI  

Vaasan konttorin taide koostuu suurelta osin uusista painokuvista lukuun ot-
tamatta piiripäällikön huoneessa olevia maalauksia  (2).  Konttorin arvoesineis

-tä  merkittävimpiä ovat  Ernst Andersinin rakentama' 4  Valassaarten majakka- 
pienoismalli  ja  väliaulan lattiakello,  joka  on  kuulunut merikoululle Kaskisissa 

 ja  valmistettu  n. 1870-luvulla. Valmistaja  on antiikkimarkkinoilla  tunnettu 
 Robert Roswell,  jonka valmistamia/suunnittelemia erikokoisia kelloja  on  koh-

talaisesti myynnissä Keski-Euroopassa. 

Myös vanhaa navigointivälineistöä  on  jonkin verran kuten kulmanasettimia, 
kompassi, sekstantti sekä vanha lokikello  ja  laivakello  Rainer Dahibomin  huo-
neessa. Erikoinen, veistokoristeinen, petsattu ilmapuntari - lämpömittari - yh-
distelmä  on  Juha Hautalan huoneessa. 

Vanhoista  maj  akoista  on  kerätty talteen tavaraa  mm. piiripäällikön  toimesta. 
Näitä esineitä säilytetään neuvotteluhuoneessa: vanha MKH:n  lippu,  "Bibel-
påse"  (sisältää erilaista majakoilla tarvittua pienpainatetta  n. 1860-1940-
luvuilla' 5), Arabian kermakko  ja  kaksi kahvikuppia  (1960-luku).  

14  Tieto: rakennusmestari Timo Rantala, Vaasan väyläasema,  hän  on  myös Vaasan merihisto-
riayhdistyksen varapuheenjohtaja. Tieto varmistettavissa  Klaus Martosen  huoneessa olevasta 
kirjasta  Finlandssvenska tekniker  (2003),  jossa  on  kerrottu Andersinin tuotannosta. Pienois-
malli  on  ollut esillä  mm.  Pietarin kansainvälisessä merenkulkukongressissa  1908  (Lähde:  
Catalogue des objects exposes par du pilotage en Finlande au XJe congres international de 
navigation a Saint-Petersbourg 1908) 
15  Kuuluvat arkistonhoitajan vastuualueeseen.  
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Yttergrundin luotsisasernalta  talteen otettu pussi, 
joka sisältää uskonnollisia  tai  vaikkapa silakan  
säilömiseen  liittyviä kirjasia.  

Merenkulkuhall ituksen  vanha  ippu Yttergrundista.  

Vaasan  väyläasema  

Vaasan väyläasemalla  on  ns. museokaappi,  joka sisältäA  mm.  eri majakoilta 
kerättyä museaalista tavaraa kuten vanhoja tupakka-askeja, pölyhuisku,  kul-
manasetin, petrolipoittimia,  pyöreä ilmapuntari. Näistä ei luetteloitu kaikkia 
ajan puutteen takia kuin kulmanasetin. Väyläaseman keittiön seinällä  on  koko 
MKL:n hyvakuntoisimmat kaukoputket,  jotka ovat peräisin majakoilta kuten 
Tankarista ulkoseinältä. Ne ovat  n. 1 870-luvulta alkuperäisin linssein  ja  toimi-
vat yhä. 

iI, 

I 
:1 
I  
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I 4.5  JÄRVI-SUOMEN  MERENKULKUPIIRI  

I 	 Piirikonttoreista  viimeisin läpikäyty  on  Lappeenrannan Mustalassa sijaitseva 
piirikonttori,  jonka esineistä historiallisesti arvokkainta antia  on 1700-  ja 

 1 800-luvulla painettu tekninen kirjallisuus liittyen  mm.  kanavien rakentami- 

I 

	

	seen.  Nämä ovat myös arkistonhoitajan  osa-aluetta. Kirjat  on luetteloitu.  Osa 
luetteloiduista  teoksista  on kadoksissa' 6 .  

I Toinen tärkeä  osa-alue  on  vanha "hopea" (suurimmaksi osaksi uushopeaa),  io-
ta  säilytetään kassakaapissa suojaamattomana muovisessa muuttolaatikossa.  

I  Esineet tulisi puhdistaa  ja  pakata esim. silkkipaperiin  tai  laittaa esille lukolli
-seen vitriiniin.  Varsinaista hopeaa  on vain  muutama esine. Suurimmaksi osak-

si kassakaapissa  on säilössä  ravintola-astiaston osia Eläkööstä  ja Saimaasta,  

I 

	

	
jonne Eläköön - aluksen astioita  on  siirretty useita (vrt. astioissa sekä Eläköön 
- tunnus tsaarin kruunuja  E-kirjain että  s/s  Saimaa kaiverrus).  

Kolmas  arvokas esineryhmä ovat vanhat merenmittauslaitteet, niistä erityisesti 
alkuperäisissä laatikoissaan olevat kiikariviivain  ja sekstantti  kaikkine osineen 
sekä peltinen  prisma  vuodelta  1850.  Sen  laatikossa  on  alkuperäinen eloho-
peapullo (sisältö valunut pois)  ja  elohopean puinen kaadin. Varastossa  on  näi-
den lisäksi  5  kpl  pääasiassa  1960 - 1 970-luvun MKH:n posliinikuppeja sekä 
merenmittauksessa käytettyjä luotipunnuksia  ja kyynärämittaketju. 

Prisma  1850-luvulta elohopeapulloineen.  

I 
	16  Päivi Vattulaisen tiedonanto. 	
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1770-luvulla painetun kirjan aukema, sisältäA useita 
kuparipiirroksia. 

Taide koostuu pääosin viipurilaisen taiteilijan Mihail Feodorovin taiteesta (yh-
teensä  11  teosta). Seinillä  ja  varastossa  on  häneltä sekä ostettua että tilattua 
taidetta; öljyvärimaalauksia, akvarelleja, lyijykynäpiirustuksia. 

Piiripäällikön neuvotteluhuoneessa  on  myös komea  Becker  -  tyypin uusrenes-
sanssinen seinäkell& 7  (korkeus  n. 150 cm),  jonka kaappiin  on  käytetty eri puu-
lajejaja taidokkaita sorvauksia. 

Vierailun yhteydessä katsottiin myös nopeasti kanavamuseon perusnäyttely, 
jossa oli MKL:n esineitä. Päivi Vattulaisen mukaan hienoimmat piirin esineet 

 on  kuitenkin deponoitu Savonlinnan maakuntamuseoon edellisen päällikön 
Seppo Koivupuron aikana.  

5  ESINEIDEN KUNNOSTUS  

Inventoinnin  yhteydessä tutkittiin esineideniteosten kunto  ja  tehtiin alustava 
arvio.  Vain  kourallinen paperipohjaisista taideteoksista  tai  muista paperitöistä 

 on  suojattu oikeaoppisesti happovapaalla  kartongilla.  Happamat suojapahvit  ja 
 lasi/pleksi  on  kuitenkin lähes kaikissa suojaamassa teosta pölyltä, hiekalta, hil-

seeltä  ja  suoralta ultraviolettisäteilyltä. Ne olisi vaihdettava happovapaisiin, 
koska hapan pahvi kellastuttaa ajan mittaan teoksen  ja  suojaamattomat  työt 
suojattava lasilla kuten Pietarin kauppa-  ja  teollisuusnäyttelystä  saatu kunnia-
kirja vuodelta  1897.  

Maalaukset ovat lähestulkoon kaikki peruskunnostuksen tarpeessa. Niiden ke-

hyksissä 
 on  runsaasti vaurioita (maali hilseilee, kipsireliefit ovat lohkeilleet,  jr

-ronneet  osin jne.)  ja  pinnalla pinttynyttä likaa, nokea, kärpäsen ulostetta,  kel
-lastunut  lakka. Taustasuojausta ei ole  ja  ripustuslanka  saattaa olla pakettinarua.  

Becker-tyypin uusrenessanssisia seinitkelloja  on  koko  MKL:lla  useita eri toimipisteissä.  Se on  levinnyt 
tyyppi  ja  antiikkimarkkinoilla  sitä  on  usein myynnissä hintaan  n. 350-500 euroa. MKL:lla  poikkeuksellisen 
suurikokoisia kaikkiaan kolme.  
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Noin  50  %  muista esineistä tarvitsisi  pintapuhdistuksen;  poistetaan pölyt  ja 
 tahrat  puhdistetulla vedellä 18 .  Joitakin esineitä kuten huonekaluja,  mosaiikki

-työ  (William  Hämäläinen) voidaan tarjota  konservoitavaksi EVTEK - muotoi-
luinstituutille konservointilinj  an  harjoitustöiksi.  

Valtion taidemuseon  konservointilaitoksen konservaattorit  Kirsi Hiltunen  ja 
 Pia  Hurri tekivät arvioinnin  Porkkalankadun  toimitiloissa sijaitsevien  teosten 

 kunnostuksesta  12.5.2004.  Samalla tarkastettiin myös  JM Urhon  teokset.  Kon
-servoinnista  saatiin tarjous  27.5.2004.  Kokouksessa  16.6.2004  (sisäinen  tar- 

kastas,  apulaisjohtaja,  inventoija)  sovittiin, että  konservointiin  haetaan  rahoi-
tustaja  pyritään aloittamaan prosessi vielä vuoden  2004  aikana  ja  jatkaa vuon-
na  2005.  

Valtion taidemuseon tarjoukseen sisältyvät teokset:  

C. Kensington: SS Saga,  öljy kankaalle puhdistus,  lakkaus  

H. Crane:  Joulan,  öljy kankaalle puhdistus,  lakkaus  
E.  Hjelt: Eläköön, öljy kankaalle puhdistus,  lakkaus  
E-  Hjelt:  WillmanstrandlSaimaa,  öljy  kan-  
kaalle ____________________________  

puhdistus,  lakkaus,  korjaus  

Napier-Hemy:  Life,  painokuva  lasin  alla  likaa, hyönteisiä 
Tuntematon:  Luotsivene  merellä, öljy  kan- 

 kaalle ___________________________  
pinnanpuhdistus,  korjaus  

Kunniakirja,  Nizhni  Novgorodin,  painokuva 
_______________________  

suojapahvit,  paperin  puhdis-
tas  

Kunniakirja, Pariisin  maailmannäyttely, 
painokuva  

suojapahvit,  paperin  puhdis-
tas  

Kunniakirja, Pietarin,  painokuva suojapahvit, lasilla suojaus 
Nyblin: Vintertrafikkomiten, fotogravyyri  puhdistus,  suojapahvit  
Adolf Bock:  Jäämeri, öljy kankaalle puhdistus, kehyksen korjaus  
Adolf Bock:  Otso, öljy kankaalle puhdistus, kehyksen korjaus  
Adolf Bock:  Voima, öljy kankaalle puhdistus,  suoristus  
Adolf Bock:  Jääkarhu,  öljy kankaalle puhdistus, kehyksen korjaus  
Sydov:  Nikolai  II  muotokuva, öljy  kankaal- 
le _______________________________ 

irtoilevan  maalin kiinnitys  

C.L.  Engel:  Luotsituvan piirustus, vesiväri  
ja  tussi  paperille  

peruskorjaus  
___________________________  

Muita  kunnostettavia  esineitä: 

Eliel  Saarinen:  Nojatuoli,  1910-luku. Selkänojan oikea  paneeli irtoamassa.  
Johannes  Weitbach: Parkkilaivan piirustus  1849.  Paperi  repeillyt. 
IHlelsingfors-Sveaborg  rannikkokartta, painokuva  1837.  Repeymiä.  

8  Voidaan kiyttäA ionisoitua vettt  tai  pirtua. Vesijohtovedess  on  jonkin verran kaikkia ym. jotka voivat ajan 
mittaan aiheuttaa uusia pintavaurioita.  
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Kiikari  (huoneesta  755) n. 1880-luvulta. Linssiosa irtoamassa. 
Kiikari  3. krs kahvitilan vitriini. Linssiosa  löysällä, irtoamassa.  
William  Hämäläinen: Mosaiikkityö  1966. Mosaiikin  palat irtoilleet,  osa  hä-
vinnyt. 
Nojatuoli (huone  388). Kädensija  ja  jalka irti liimauksesta, istuinosa haljennut. 
Wieniläistuoli (kellari). Pintavaurioita. 
Peili (kiri aarno). Kehyksen  pinta rapistunut. 
Bilinäs-konekirjoituspöytä  (kellari). Laatikosto lukossa, pintavaurioita. 
Billnäs - konttoripöytä  120 cm (2. krs).  Laatikon kahva osittain irti.  
Adolf Bock:  Väinämöinen-guassityön kehys (pääjohtaja). Lohkeamia runsaasti 
Ukaasi  1 880-luvulta (huone  467). Kehystys  uusittava: lasi rikki, ei suojapah-
veja  tai  laitettava arkistolaatikkoon  ja  kopio kehyksiin. 
Maksimoff—  Lindell:  Pohjanlanden kartta  1800-luku. Kehystettävä uudelleen. 
Suurennuslasi  (3. krs:n kahvitilan vitriini). Jalkaosa irtoamassa  (korjattu maa-
larinteipillä, joka piiaa  pinnan ja hapertuu  ajan kuluessa) 
Posliininen kastikekannu  (huone  308). Kädensija  rikki; palasina, korjattu tei

-pillä. 
J.W.  Mattila: Sampo, öljyvärityö.  Pinta puhdistettava. 
Johannes Gebhard:  maisema-aiheinen akvarelli  (7. krs). Suojapahvit  happamat 

 ja  kehys korjattava.  
Johannes Gebhard:  kaksi akvarellia  (5.  krs  aula). Suojapahvit  vaihdettava. 

 Justus Sarisalo: Kylätanut (7.  bs). Suojapahvit  vaihdettava.  

KOKOELMAN HYÖDYNTÄMINEN  

6.1 
 

TEOSTEN  KÄYTTÖ VIESTINNÄN KEINONA 

Kuvitus painotuotteissa, artikkelit 

Merenkulkulaitoksen  kokoelmassa  on  edustavia  ja  laitoksen historiasta kerto-
via taideteoksia  ja  esineitä runsaasti. Näitä voidaan käyttää eri tavoin viesti-
mässä laitoksen pitkästä historiasta  ja  tärkeästä tehtävästä suomalaisen meren-
kulun historiassa. Näitä voidaan esim. asetella edustavammin laitoksen tiloihin 

 (ja  pedagogisessa mielessä kertovammin), valitut esineet voidaan kuvauttaa 
ammattivalokuvaaj  illa ja  niitä käyttää julkaisutoiminnassa, postikortteina,  ju-
listeina.  

Teoksista voidaan kirjoittaa artikkeli museo-  ja antiikkialanjulkaisuihin (esim. 
 Museo-lehti'9 ,  Glorian  antiikki, Avotakka), jolloin tietoisuus kokoelman tär-

keistä taiteilijoista  ja  esineistä menisi laajemmin ammattilaispiirin tietoisuu-
teen  ja  niitä voitaisiin tutkia perusteellisemmin jaltai lainata näyttelyihin, mikä 
toisi positiivista julkisuutta Merenkulkulaitokselle.  

19  Julkaisijana Suomen  museoliittoja tilaajina lahinna  Suomen museot.  
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Kirja 

Kokoelmaa voisi hyödyntää myös tekemällä siitä yrityslahjana toimivan jul-
kaisun. Siihen voitaisiin koota artikkeleja eri alojen asiantuntijoilta  (mm. 
MKL:n  henkilökunnan piiristä)  ja  kuvittaa  se MKL:n inventoiduista  esineistä 
otetuilla kuvilla. Kuvien  ja  esineiden kautta saataisiin mielenkiintoisia kerto-
muksia aluksista, merenmittausretkikunnista, merimaalareista, vanhasta  kana-
varakentamiseen  liittyvästä kirjallisuudesta, näyttelyihin osallistumisesta20  ym. 
Tämä vaatisi kuitenkin laajaa panosta,  sillä  edustava julkaisu vaatii laadukkaat 

 kuvat,  asiantuntevat kirjoittajat, lisätutkimusta  ja  graafikon tekemän taiton  ja 
 korkealaatuisen materiaalin. Näitä kokonaisuuksia  ja  kertomuksia voitaisiin 

hyödyntää myös esineiden uudessa sijoittelussa mandollisissa uusissa toimiti-
loissa.  

6.2 YHTEENSOPI VAT  ESINEKOKONAISUUDET 

MKL:n  laajaa  ja  monipuolista esineistöä voisi sijoitella toimitiloihin edusta-
vammin, laitoksen pitkästä historiasta kertovasti. Yhden taiteilijan tuotantoa 
voisi ripustaa galleriamaisesti saman käytävän varrelle  tai  samasta esinetyypis

-tä  ripustaa näyttävä kokonaisuus  tai  ne voisi asetella samaan vitriiniin esille. 
Esineitä voisi myös asetella aluskohtaisesti samaan tilakokonaisuuteen. 

Aluskohtaisia esineryhmiä  

Eläköön 
öljyvärimaalaus, ravintolahopeaa,  pienoismalli, seinälamput. 

Walvoja 
guassimaalaus,  pienoismalli, ravintolahopeaa, pesukomutti, nojatuolipari,  vä-
rimalliehdotelmapiirustus. 

I 	 Sampo 
mori,  pienoismalli, ravintolahopeaa  (Walker & Hall), liinanheittotykki, 2  öljy- 
värimaalausta.  

I 	 Tarmo 
pienoismalli, tekninen piirustus, pohj amal li, ravintolahopeaa. ölj yvärimaalaus.  

1 
I 
I1  -j 

20  Esim.  Pariisin maailmanäyttelyli  1900  käsittelevät julkaisutjättävät suhteettoman pienelle huomiolle Luotsi - 
ja majakkalaitoksen  osuuden, vaikka laitos palkittiin kultamitalilla  ja kunniakirjalla  näyttelyssä. Johtunee siitä, 
ettei kukaan ole tutkinut asiaa! Helsingin yliopiston kirjastossa (Fennica)  on  olemassa luettelo, jossa  on  rans-
kan kielellä kerrottu Luotsi-  ja majakkalaitoksen näyttelyesineet ja  lyhyt  historia.  Ii 24 
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Eläköön  -  pienoismalli  päAjohtajan  huoneessa  ja öljyvärimaalaus  (E.  Hjelt)  4. 
 kerroksessa. 

Muita kokonaisuuksia (ehdotelmia) 

Teoksista  ja  esineistä voidaan luoda myös muita mielenkiintoisia  ja  edustavia 
kokonaisuuksia: 

•  liittää saman taiteilijan teoksia samalle käytävälle  tai  samaan aulatilaan 
esim.  Johannes  Gebhardin akvarellit  (8),  Eero Kumlinin öljytyöt  (2), Hans 

 Barzcinskin liitupiirrokset  (5),  Bror-Gösta  Fohlinin öljyvärimaalaukset  (5).  

•  Asetella eri kokoiset, puiset puolimallit yhdelle seinälle  (9).  

•  Asetella samantyyppinen jaltai saman valmistajan ravintolahopea samaan 
vitriiniin esim. Sampo - aluksen pallokoristeiset astiat (valmistaja  Walker 

 &  Hall) tai  Eläköön - aluksen astiat samaan vitriiniin. 

•  Siirtää isokokoiset jänmurtajapienoismal1it edustavaksi kokonaisuudeksi 
laitoksen sisääntuloaulaan. 

•  Asettaa sisaralusten pienoismallit vierekkäin samaan aulatilaan esim. Urho 
 ja Sisu.  

•  Koota MKL:n  75-vuotislahjoja  samaan vitriiniin  ja  samaan aulatilaan  sej
-nille. 

• Koostaa  eri-ikäisiä  ja  - tyylisiä neuvotteluhuonekokonaisuuksia esim.:  
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Uusrenessanssi - tyylinen  kalusto, jotka peräisin kenraalikuver-
nöörin kansliasta; sohva,  2  nojatuolia, salonkipöytä, kukkapöytä, 

 7  tuolia. Teoksiksi Nikolai  11:n  muotokuva,  2 diplomia. 

Billnäs - konttoripöytä  150 cm  ja  nojatuoleja, konttorisohva, 
rekvisiitaksi Billnäs -kirjoituspöytä  ja kirjoitustuoli (jota  ei voi 
enää käyttää työssä huonon  ergonomian  vuoksi), lomakekaappi. 
Seinille  Adolf  Bockin  maalauksia  1920 - 30-luvuilta (Jäämeri, 
Jääkarhu, Otso)  

Artek -  pöytiä  ja  nojatuoleja (tuoli  46), teoksiksi mosaiikkityöt 
 (kolme,  1960-luku),  Unto  Kasken  maalaus (Tarmo). 

- Biedemeier - tyylinen  kalusto:  2  nojatuolia,  6  tuolia, sohva, pöy-
tä. Seinille  Becker-tyypin seinäkello, teoksiksi  E.  Hjeltin öljyvä-
rimaalaukset.  

LIITTEET 

Johannes Gebhardin  viehättäviä  ranta-aiheisia akvarelleja  on 
MKL:n  tiloissa useita.  

LuTE  1 	Kaksi esimerkkiä esinekortista 
LuTE  2 	Haastatellut henkilöt 
LuTE  3 	Esinekortiston  pääluokat  ja  taiteilijat  
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LIITE  I 
4__ 	 -  

Omistaja lValtiofMerenkulkulaitos 

Toimipaikka IPorklcalankatu  5, 5.  krs 

Pääluokka  kuva 

Erityisluokka Kunniakiria  

KOM-numero  95002249]  

Sijainti Huone  556 

Taiteilijalsuunnittellj  ei  tied.  

Teoksen nimi Diplomi  (Diplom rasgjada)  

Osien määrä 

Valmistumisvuosi  1 1896  
Tekniikka/materiaali Painoväri  paperille kiinnitetty vanerille 

signeeraus/leima [oa  H. {..azndkitsa}  ei saa selvää 

Mitat  l• 60 x 80 cm 

Kehys/jalusta/vitrflfli  65 x 85,5 cm  

Kunto 

Vakuutusarvo  300,00 €! 

Käyttö/historia jNizhni  Novgorodin teollisuus-ja taidenäyttelystä  saatu kunniakirja 	I  
Lisätiedot Vserossiiskaja promishlennaja  i  hudoshsestvennaja vystavka  

v Nizhnem Nobgorode 1896  goda.  

Valokuvat 

Luetteloija lLiloända  Pia 

Luettelointiaika 	1 	28.4.2004!  

kuva  

21.  kesäkuuta  2004 	 Sivu  504/725  



Tunniste 	- 	 -  452 	 -  

Omistaja [Vaifio/Merelwikulaitos 	I  
Toimipaikka Porkkalankatu  5, 5.  krs 

Pääluokka alaus 

Erityistuokka i5jj)'värimaaiaus  

KOM -numero  95002385  

Sijainti Huone  558 

Taitei lijaisuunn ittelij  ei  tied.  

Teoksen nimi ei  tied. (luotsikutteri  työssä-aihe) 

Osien määrä 

Valmistumisvuosi  [ei  tied. 

Tekniikkalmateriaali  Öljy kankaalle 

Signeeraus/leima  

Mitat  x 94cm 

Kehys/jalusta/vitriini Kultainaalattu  puu, kipsi 

Kunto talainen  I  
Vakuutusarvo  170,00€ 

Käyttö/historia  Saatu Sainion perikunnalta (tieto: Seppo  Laurell)  

Lisätiedot  vikoja: lohkeamia kehyksessä vk, ka,  ok.  Kankaassa  vaurio 
Oy. Vaikuttaa harrastelijan tekemältä  vit  ihnisfiguurien 
könipelyys.  

Valokuvat JPEG 

Luetteloija Lillbroända  Pia 

Luettelointiaika 	1 	26.4.2004  

kuva  

21.  kesäkuuta  2004 	 Sivu  501/725  



LuTE  2 

HAASTATELTUJA  HENKILÖITÄ 

Johtaja, Talvimerenkulku, MKL 
Liikennetoimialan  päällikkö, Saaristomeren 
merenkulkupiiri 
Yrittäjä; emäntä, Pellinki (Porvoo) 
Konservaattori, Valtion taidemuseo 
Konservaattori, Valtion taidemuseo 
Viestintäpäällikkö, MKL  
Intendentti,  Forum Marinum  
Tarkastaja, MKL 
MKL:n  entinen merikarttaosaston päällikkö  ja 
luotsipiirikonttoripäällikkö 
Antiikkikauppias,  Sea Antiques 
Toimialapäällikkö,  Suomenlanden merenkulkupiiri 
Merenkulkupiirin johtaja, Pohjanlanden 
merenkulkupiiri  
Päällikkö,  JM  Apu 
Ylivirastomestari, MKL  
Rakennusmestari, Pohjanlanden merenkulkupiiri 
Toimialapäällikkö, Saaristomeren merenkulkupiiri 
Neuvotteleva virkamies, MKL 
Tarkastaja, Järvi-Suomen merenkulkupiiri 
Päällikkö,  JM  Urho  
FM,  Helsingin seurakuntayhtymän taideinventoija  

Ilmari Aro 
Bjarne Berndtson  

Janette Englund 
 Kirsi Hiltunen 

 Pia Hum 
Anna  Jokela  
Ulla Kallberg 

 Jarmo Koistinen 
Seppo  Laurell  

Dan Luther 

1 Klaus  Martonen  
Sirkka-Heleena  Nyman 

I Per-Henrik  Nyström  
Jorma Peltonen 
Timo Rantala  

I Lars Stadius  
Markus Uomala 
Päivi Vattulainen  

I  Christian Wennerstrand  
Katri Vuola  

I  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  



LuTE  3 

ESINEKORTISTON  PÄÄLUOKAT  JA  TAITEILIJAT  I 

1. MAALAUKSET, PIIRUSTUKSET, GRAFIIKKA, VALOKUVATAIDE  

Andersson,  K. V. 
 Augustson,  Göran 

Barzcinski,  Hans 
Bock, Adolf 
Crane, H.  
Dahlqvist,  R. 
Dawson 
Eklund, Lars 
Fjodorov,  Mihail 
Fohlin,  Bror-Gösta 
Gebhard,  Johannes 

 Hjelt,  E. 
Honkaharju,  Risto 

 Iver,  F.  
Jaakkola,  M.  
Kanerva, Raimo 
Karkku-Hohti, Anja 
Kaski,  Unto 
Kensington, C. 

 Krokfors,  Kristian 
Kumlin,  Eero 
Lumikangas,  Pentti 
Mattila,  J. W.  
Mikola,  Armas 
Monten, Helge 

 Palmu, Juhani 
Pälikkö,  Kimmo 
Regnell,  Sten  
Relander,  Nils 
Riimala,  Erkki 
Riippa, Esa 
Rissala,  Kaapo 
Sansalo,  Justus 

 Siitonen, Olavi 
Soisalo, Juha 
Sydov,  A.  
Tiainen, Esa 
Turpeinen  A. 
Vikainen,  Voitto 
Wikberg, NIls 
Wuhling  A.  
Tuntemattomat  

2. VEISTOTAIDE  

Eriksson, Olof 
 Häiväoja,  Heikki 

 Renvall,  Ben 
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Sailo  Alpo  ja  Nina 
 Sakki,  Terho  

3. DESIGN-ESINEET, KERAMIIKKA  

Aalto, Alvar  
Kaipiainen,  Birger 

 Sarpaneva, Timo 
 Toikka,  Oiva 

Wirkkala,  Tapio 
 Tuntematon  

4. TAIDEKÄSITYÖ  

Mosaiikkityöt 
Paperinarutyöt  

5. VALAISIMET  

Pöytävalaisimet 
Kattovalaisimet 
Seinävalaisimet 

6. ASTIAT  
Aterimet 
Kannut, kaatimet 
Kastikeastiat, kastikekannut 
Kermakot 
Kuihot,  maijat 

 Sokerikot 
Servettirenkaat, voiveitsitelineet 
Vadit, tarjottimet  
Muut  (sirottimet, syvälautanen, samovaari)  

7. KARTAT,  PAINOKUVAT, TAIDEJÄLJENNÖKSET 

Painokuvakartat 
Alkuperäiskartat  
Muut kartat  (reliefikartta, opetuskartta, pallokartta) 
Laivapiirustukset (N.G.  Kierkegaard) 
Kunniakirjat,  asiakirjat  
Taidejäljennökset  (Napier-Hemy,  Carl B.  Hestman) 
Valokuvajäljennös (Fotogravyyri)  

8. ALKUPERAISPIIRUSTUKSET;  TEKNISET PIIRUSTUKSET  

Konepiirustukset, laitepiirustukset, rakennepiirustukset 
Laivapiirustukset 
Merimerkkipiirustukset 
Rakennuspiirustukset, majakkapiirustukset  
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ESINEKORTISTON  PÄÄLUOKAT  II 

1. HUONEKALUT 

Kaapit, laakekaapit 
Kirjahyllyt, Hyllyköt 
Kirjoituspöydät 
Nojatuolit  
Peilit 
Pöydät, salonkipöydät, kukkapöydät 
Sohvat  
Tuolit, konttorituolit 
Muut (kortistolaatikosto, sadesuojateline, kortistolaatikko)  

2. BILLNAS - KONTTORIHUONEKALUT 

Kaapit, kirjakaapit, vitriinit 
Kirjoituspöydät 
Kirjoituskonepöydät 
Kirjoitustuolit 
Konttoripöydät 
Lomakekaapit, korttilokerokaapit 
Nojatuolit 
Sohvat  
Tuolit  

3. KELLOT 

Laivakellot 
Lattiakello 
Seinäkellot  

4. SÄÄHAVAINTOVÄLINEET 

Ilmapuntarit 
Ilmapuntari  ja  lämpömittari-yhdistelmät 
Kitjoittavat ilmpauntarit 
Meribarometrit 
Tuulimittarit  

5. NAVIGOINTIVÄLINEET 

Kompassit 
Kulmanasettimet 
Oktantit 
Sekstantit 
Yhdensuuntaisviivaimet  
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6. LAIVANVARUSTEET, MERENKULKUVÄLINEET 

Kaukoputket 
Laivakompassit, kompassikaapit 
Ruorit 
Sumukellot  
Muut (sekalaista)  

7. MERENMITTAUS  VÄLINEET 

Kiikariviivaimet 
Teodoliitit  
Muut  (prisma,  kulmamittauskehä, planirnetri, suuntimalaite, kulmarumpu)  

8. PIENOISMALLIT 

Alukset; laivat, jäänmurtajat 
Luotsikutterit 
Pohjamallit  
Majakat 
Muut (merimiestaulu)  

9. SEKALAISET 

Konttorikoneet  
Laukku 
Leimasimet 
Maalausväline 
Mittausväline  
Optinen laite: suurennuslasi 
Punnituslaite 
Radiovastaanotin 
Tekstiili (lippu)  
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