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1 | Puhdistuksen kohteet ja menetelmät 
 

Puhdistus koskee ainoastaan rautavaltaisia metalliseoksia kuten valssattua tai taottua terästä, valurautaa, 
tako- eli kankirautaa ja meltorautaa. Muista metalleista tehtyjen esineiden puhdistuksesta neuvotellaan 
maakuntamuseotutkijan tai konservaattorin kanssa. Kolmesta esitellystä menetelmästä (elektrolyysi, 
sitruunahappo, Annitrol) vain elektrolyysi on ammattikonservaattoreiden käyttämä menetelmä. 

 

2 | Tutustuminen aiempiin konservointeihin ja puhdistuksiin 
 

Ennen työn aloitusta tekijän on tutustuttava raportteihin, jotka ovat saatavilla Savonlinnan museolta: 
– konservaattori Heidi Alasen elektrolyysillä konservoima valurautainen uuninluukku (Säimenen 
myllymuseo, inv.nro 335) 
– maakuntamuseotutkija Jorma Hytösen sitruunahapolla puhdistama, hitsaamalla valmistettu metallin 
valukauha (Säimenen myllymuseo, inv.nro 326) 
– maakuntamuseotutkija Jorma Hytösen Annitrolilla puhdistama piilukirveen terä (ei museoesine) 
– Säimenen myllymuseon puhdistusraportti 

 

3 | Materiaalit ja työvälineet 
 

Puhdistustavasta riippuen työhön tarvitaan: 
– hengityssuojaimia 
– suojalasit 
– pitkävartisia nitriilihanskoja 
– kumihanskoja 
(– kumiesiliina) 
– kristallisoodaa rakeena, elektrolyysiin 
– kuparilankaa, rautalankaa, teräslevyjä, elektrolyysiin 
– pH-liuskoja, liuoksen väkevyyden/neutraloinnin todentamiseen 
– sitruunahappoa 
– Annitrolia 
– harjaksiltaan synteettisiä siveltimiä, Annitrolin ja parafiinin sivelyyn 
– ruokasoodaa, liuoksen neutralointiin 
– rautalankaa, esinelappujen kiinnittämiseen esineeseen 
– vaneria, paksua pahvia tms. esinelapuiksi 
– muovisia liuos- ja huuhteluastioita 
(– vetokaappi) 
– laturi (ja sulakkeita) 
– suljettavia astioita liuosten välivarastointiin 
– sähköuuni ja/tai kuumailmapuhallin, esineiden kuivaukseen 
– kiinteää parafiinia 
– iso teräskattila, parafiinin sulattamiseen 
– vihko tai tietokone/tabletti, työpäiväkirjan pitoon 
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– vaaka 
– desilitran ja litran mitat 
– erilaisia pehmeitä harjoja 
– muovipulloja tai kanistereita, liuoksen vedenpinnan nostoon) 
– kangasta/paperia, esineiden kuivaukseen 
– kangasta, esineiden valokuvauksen taustaksi 
– emäksistä astianpesuainetta, sitruunahapon neutralointiin 
(– uunillinen sähköhella, esineiden kuumennus parafiinikäsittelyä varten) 
(– uunilämpömittari) 
– lakkabensiiniä (parafiinin puhdistukseen) 
– ämpäri, puhtaalle vedelle puhdistautumista varten 

 

4 | Työturvallisuus 
 

Työntekijän on oltava työnantajan vakuutuksen piirissä. Työntekijän on tutustuttava käytettävien 
materiaalien (Annitrol, sitruunahappo, kristallisooda) tuoteselosteeseen, tuoteturvallisuusselosteeseen ja 
teknisiin tietoihin ennen työskentelyn aloittamista. Kuumailmapuhaltimen käytön työskentelytilassa on 
oltava vähintään yksi toimiva käsisammutin, sammutuspeitto, silmähuuhde sekä ämpärillinen puhdasta 
vettä. Suurimman potentiaalisen vaaran muodostavat käytettyjen aineiden roiskeet, prosessissa syntyvät 
kaasut ja kuumuus: 

– roiskeet syntyvät esim. esineen putoamisesta liuokseen tai kompastumisesta/horjahtamisesta 
liuosastiaan tai esineen harjauksesta; esim. Annitrolin roiskeet värjäävät mustat puuvillafarkut punaisiksi 
– mikäli syntyviä kaasuja ei pystytä koneellisesti poistamaan, niin pyritään ulkoilmatyöskentelyyn erityisesti 
elektrolyysin kohdalla ja tarpeen tullen hengityssuojainten käyttöön sitruunahapon kohdalla; elektrolyysin 
kohdalla on huomioitava sään vaikutus (sade) ja sen mukaiset sähköjohdot (IP44) ja mahdolliset sadesuojat 
laturille sekä tulenkäsittelyn kieltotaulut 
– käytettävien laitteiden ja niiden johtojen tulee olla ehjät 

 

5 | Työn dokumentointi 
 

Työstä on syytä pitää päiväkirjaa (vihko tai sähköinen dokumentti), johon kirjataan lyhyesti päivän aikana 
tehdyt työt, ja erityisesti eri prosesseissa aloitettujen/loppuunsaatettujen esineiden lukumäärät (kuvattu 
11 puhdistamatonta esinettä, laitettu 11 esinettä sitruunahappoon, parafiinikäsitelty 7 esinettä…). Samalla 
tulisi kirjata plussia ja miinuksia suhteessa tähän ohjeeseen. Ennen työn päättymistä tästä päiväkirjasta 
koostetaan loppuraportti, jossa on syytä näkyä työskentelyaika, tehdyt työt sekä käsiteltyjen esineiden 
kokonaismäärät sekä ongelmat ja onnistumiset. Muutamia kuvia tulisi ottaa myös työskentelystä eli joku 
saisi kuvata ”ihmisiä työnsä ääressä”. 

 

6 | Esineiden siirto, valinta, identifiointi ja valokuvaus 
 

Mikäli esineitä siirretään näyttelystä puhdistukseen, niin selkeintä on kuvata tila ennen siirtoja, jotta 
esineet voidaan palauttaa oikeille paikoilleen. Mikäli esineistöä siirretään säilytystiloista puhdistukseen, 
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niin hyllyille tms. on merkittä esineiden tai niiden laatikoiden numerot. Esineitä, jotka ovat öljyisiä, 
rasvaisia tai jonkun muun aineen peitossa tai jotka on pintakäsitelty ei puhdisteta ennen 
maakuntamuseotutkijan tai konservaattorin lupaa. 

Sellaisten esineiden kohdalla, jotka ovat puuvarressa, kannattaa harkita niiden siirtämistä kylmästä tilasta 
lämpimään tilaan kuivatusta varten, jolloin on mahdollista, että puun kuivuttua varsi irtoaa ilman 
lyömistä/hakkaamista, jolloin metalliosa on helpompi puhdistaa. Tähän tulee varata aikaa 1–2 viikkoa, ja 
kuivatusta ei pidä tehdä kuitenkaan missään erityisen lämpimässä paikassa halkeamisen välttämiseksi. 
Jos/kun varsi irtoaa, niin esineen osat eivät saa joutua toisistaan eroon. Puuosaan kiinnittynyt ruoste 
rapsutellaan/harjataan irti kuitenkin siten, että varresta ei irtoa puuta. Varren kiilaamisesta tms. 
kiinnittämisestä päätetään yhdessä maakuntamuseotutkijan tai konservaattorin kanssa. 

Ennen puhdistusta varmistetaan, että esineessä on numero tallella. Jos tätä ei ole tai numerosta ei ole 
varmuutta, niin esinettä ei puhdisteta, ennen kuin on saatu varmuus luettelointitiedoista esineen 
numerosta tai on varmuus siitä, että kyseessä on museoon vastaanotettu numeroimaton esine. 

Esineet väridigikuvataan ennen käsittelyä kahdelta sivulta siten, että esineen viereen laitetaan pahvi-
/vanerilapulla näkyviin esineen numero – sama numero kiinnitetään rautalangalla esineeseen 
puhdistuksen ajaksi ja se poistetaan esineestä vasta, kun on varmaa, että esineen numero on säilynyt 
paikoillaan puhdistuksen aikana tai uusi numero on maalattu ja kuivunut. Mikäli mahdollista, niin 
esineeseen kiinnitetty numerolappu on syytä kiinnittää sen verran paksulla/pitkällä rautalangalla, että se 
kestää esineen noston pois parafiinikattilasta sekä ripustamisen kuivumaan. 

Esineet väridigikuvataan myös puhdistuksen ja mahdollisen numeron maalauksen jälkeen. Vasta tämän 
jälkeen esine käsitellään parafiinilla. Tässä vaiheessa kuvattavien esineiden alle/taustaksi hankitaan 
tasavärinen, mielellään harmaa kangas. Valkoinen lakanakin käy, mutta koska esineitä ei ole tarkoitus 
saada täyspuhtaaksi, niin tällöin on syytä varautua lakanoiden tiuhaan vaihtoon. Yleensä käytäntönä on 
ollut seinän vieressä oleva pöytä, ja kangas on nostettu pöydän päältä loivasti taittaen seinälle. 

Kameran käsittelyyn ja kuvien ottamiseen on syytä saada heti alussa ”rutinoitunut ote” eli ”parempi 
käyttää päivä kameran säätöjen opetteluun ja koekuvien ottamiseen”. Keskeisiä opeteltavia säätöjä ovat 
valkotasapaino, aukko ja tarkennuksen painotus. Pyritään kuvaamaan pienellä ISO-arvolla, ilman salamaa 
sekä tarpeen tullen jalustalta ja lisävalon avulla. Mahdollisuuksien mukaan kuvausolosuhteet vakioidaan tai 
ainakin esineet kuvataan sarjoina, jolloin kuvat valottuisivat mahdollisuuksien mukaan samalla tavalla. 
Mikäli mahdollista, niin puhdistuksen jälkeisessä esinekuvassa käytetään värikorttia, jolla saadaan 
säädettyä helposti valkotasapaino. Kuvat tallennetaan aina yhdessä tai useammassa pitkäaikaissäilytykseen 
hyväksytyssä tiedostomuodossa (ks. https://digitalpreservation.fi/specifications/fileformats). 

 

7 | Puhdistuskäsittelyn periaatteet 
 

Esineet ryhmitellään valmistustavan perusteella aluksi eri ryhmiin (esim. valu, tako, hitsaus tai näiden 
yhdistelmä, metalli+puu), jonka jälkeen ryhmien sisällä tehdään päätökset puhdistustavasta. 

Puhdistukseen käytetään mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti a) elektrolyysiä, b) 
sitruunahappoliuosta ja c) Annitrol-sivelyä seuraavilla periaatteilla. Elektrolyysiä ja sitruunahappoliuosta 
varten tarvitaan erikokoisia muoviastioita, jotka kestävät kuuman veden, joissa jää paisuntavaraa, ja joissa 
esineet peittyvät kokonaan liuokseen. 
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Esineeseen kiinnitetty numerolappu voidaan poistaa esineen pesun aikana ja samoin, jos esine laitetaan 
sähköuuniin kuivattavaksi. Tällöin ei kuitenkaan saa syntyä tilannetta, että esineiden laput menevät 
sekaisin. 

 

8 | Elektrolyysi: ohuet esineet, valurauta, kirkaspintaiset esineet 
 

Muista aina, että liian pitkä aika ja suuri virta alkavat syövyttää metallia – erityisesti tämä koskee 
peltiesineitä. Elektrolyysi toimii periaatteessa niin, että teräsesine tehdään katodiksi ja sinkkilevy, 
kanaverkko tms. anodiksi. Teräsesine kytketään virtalähteen miinuspuoleen ja verkko tms. pluspuoleen. 
Anodin tulisi ympäröidä koko esine, jotta korroosion poisto ei tapahtuisi toispuoleisesti. Virran suuruuden 
tulee olla noin 2A, ja anodi ei saa koskettaa katodia oikosulun vuoksi. Mikäli laturissa on irtosulakkeet, niin 
niitä kannattaa varata paikalle, jotta puhdistusta voidaan jatkaa heti oikosulun jälkeen. Teoriassa anodin ja 
katodin tulisi olla pinta-alaltaan yhtä suuria, joten anodeja tulisi olla eri kokoisia. Kanaverkon lisäksi 
kannattaa ehkä hankkia ohutta peltiä (ei ruostumattomasta teräksestä tehtyä), josta pystyy taivuttamaan 
esim. lieriön, jonka sisälle puhdistettava esine ripustetaan. Toinen vaihtoehto on taivuttaa pellistä liuska 
astian pohjalle ja kääntää esine, niin että sen kumpikin puoli on yhtä pitkän ajan peltiä vasten. Tässä 
tapauksessa peltilevyn ja puhdistettavan esineen väliin on laitettava sähköä johtamaton eriste, esim. 
muoviputki tai esine on ripustettava roikkumaan levyn yläpuolella. 

Elektrolyysissä käytetty levy/kanaverkko on syytä puhdistaa välillä sähkön johtavuuden parantamiseksi. 
Pitkäaikaisessa käytössä kanaverkko/levy saattaa alkaa ”kulua”, mikä on normaalia. Joka tapauksessa 
suositellaan elektrolyysiastian pitämistä ulkoilmassa, mikäli vetokaappia ei ole käytössä – samoin laturi on 
syytä suojata sateelta/liuoksen roiskeilta. 

Virtalähteenä käytetään tavallista auton akun laturia. Olisi hyvä, jos aluksi olisi useampi laturi, joista 
kokeilemalla löytyisi sopivin virran syötön suhteen. Lisäksi on huomioitava, että laturin virtapuolen 
hauenleuka ei saa olla liuoksessa. Itse ruosteenpoistoon tällä ei ole merkitystä, mutta liuoksessa ollessaan 
virta hajottaa hauenleuan ja katkaisee lopulta +virtajohdon. 

Elektrolyyttinä käytetään n. 3,5 %:n kristallisoodaliuosta. Lämpimään veteen sekoitetaan kristallisoodaa, 
jolla vesi saadaan paremmin sähköä johtavaksi. Ammatillisissa piireissä käytetään tislattua vettä, mutta 
puhdas sadevesi/järvivesi tai jopa vesijohtovesikin käy. Esineiden liuoksessa oloajasta pidetään kirjaa n. 5 
minuutin tarkkuudella (vihko tai sähköinen dokumentti). 

Liuos valmistetaan aina mittaamalla. Koska käytetään sekä paino- että tilavuusmittoja, niin oletetaan, että 
litra vettä painaa kilon. Tällöin liuoksen pitoisuus suhteessa massaan lasketaan jakamalla liuenneen aineen 
massa koko liuoksen massalla: 

 

liuoksen pitoisuus =  liuenneen aineen massa 
koko liuoksen massa 

 

Jos liuos on liiaksi sähköä johtava, niin laturin sulakkeet eivät kestä. Ensin kannattaa siis tehdä n. 3,5 % 
liuos: 

1 litran liuos: 35 g kristallisoodaa 

2 litran liuos: 70 g kristallisoodaa 
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3 litran liuos: 105 g kristallisoodaa 
4 litran liuos: 140 g kristallisoodaa 
5 litran liuos: 175 g kristallisoodaa 
6 litran liuos: 210 g kristallisoodaa 
7 litran liuos: 245 g kristallisoodaa 
8 litran liuos: 280 g kristallisoodaa 
9 litran liuos: 315 g kristallisoodaa 
10 litran liuos: 350 g kristallisoodaa 
15 litran liuos: 525 g kristallisoodaa 
20 litran liuos: 700 g kristallisoodaa 
30 litran liuos: 1050 g kristallisoodaa 
40 litran liuos: 1400 g kristallisoodaa 
50 litran liuos: 1750 g kristallisoodaa 

Seossuhteet 100 % voimakkaampaan eli n. 7 % liuoksen tekemiseen ovat: 

n. 1,5 litran liuos: 100 g kristallisoodaa + 1,4 l vettä 
n. 3 litran liuos: 200 g kristallisoodaa + 2,8 l vettä 
n. 4,5 litran liuos: 300 g kristallisoodaa + 4,2 l vettä 
n. 6 litran liuos: 400 g kristallisoodaa + 5,6 l vettä 
n. 7,5 litran liuos: 500 g kristallisoodaa + 7,0 l vettä 
n. 8 litran liuos: 600 g kristallisoodaa + 8,4 l vettä 
n. 10,5 litran liuos: 700 g kristallisoodaa + 9,8 l vettä 
n. 12 litran liuos: 800 g kristallisoodaa + 11,2 l vettä 
n. 13,5 litran liuos: 900 g kristallisoodaa + 12,6 l vettä 
n. 15 litran liuos: 1000 g kristallisoodaa + 14,0 l vettä 

Lisäksi on huomioitava, että elektrolyysissä esineen pinnalla tapahtuu vedyn kehitystä eli syntyy kaasua, 
joka näkyy kuplintana veden pinnalla. Kyseessä on saman tyyppinen tapahtuma kuin vedyn kehittyminen 
akkua ladattaessa – tosin nykytekniikan myötä tämäkin vedynkehitys on vähentynyt. Vedyn kehittyminen 
elektrolyysissä on merkki katodisesta reaktiosta eli epäjalojen metallien syöpymisestä, jonka vuoksi ilman 
vetokaappia elektrolyysiä ei tehdä suljetussa sisätilassa, vaan ulkona. Tämän vuoksi tupakointi yms. tulen 
käyttö elektrolyysin lähellä on kielletty, ja tämä tulee ilmaista kieltotaululla. Samasta syystä johtuen 
elektrolyysiä ei saa jättää valvomatta. Liika vedyn kehitys ei ole hyväksi, vaikka paksumpia 
korroosiokerroksia voidaan poistaa voimakkaan vedyn kehittymisen avulla, jos esine moisen kestää. Asiaan 
liittyy lisäksi sellaisia sähkökemiallisia asioita, jotka on syytä jättää tässä käsittelemättä. 

Ohjeen mukaan elektrolyysistä esinettä poistettaessa virta on oltava päällä, jotta elektrolyytissä olevat 
epäpuhtaudet eivät tartu esineeseen kiinni. Tällöin on kuitenkin oltava paksut nitriilihanskat kädessä. 
Turvallisempaa on kuitenkin katkaista virta ennen esineen poisottamista. 

Elektrolyysin päättymisen jälkeen esine harjataan puhtaaksi vesijohtoveden alla tai vaihtoehtoisesti 
harjataan vesiastiassa, jonka jälkeen huuhdellaan toisessa vesiastiassa. Tämän jälkeen on vuorossa kuivaus 
joko sähköuunissa (max. 75° C, mahdollisuuksien mukaan testattava mittarilla) tai kuumailmapuhaltimella. 
Ahjohitsattuja esineitä (kuten esimerkiksi kirveen tai puukon terä) ei kuivata sähköuunissa, vaan 
ainoastaan kuumailmapuhaltimella ja miedolla lämmöllä. 
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9 | Sitruunahappoliuos: takotuotteet (esim. saranat, rekiraudat), suuresineet 
(esim. rautakanki, häntäpenkki) 
 

Muista aina, että kyseessä on happo, joka syövyttää metallia. Liuos valmistetaan aina mittaamalla. Koska 
käytetään sekä paino- että tilavuusmittoja, niin oletetaan, että litra vettä painaa kilon. Tällöin liuoksen 
pitoisuus suhteessa massaan lasketaan jakamalla liuenneen aineen massa koko liuoksen massalla: 

 

liuoksen pitoisuus =  liuenneen aineen massa 
koko liuoksen massa 

 

Seossuhteet n. 10 % liuoksen tekemiseen ovat: 

n. 1 litran liuos: 100 g sitruunahappoa + 9 dl vettä 
n. 2 litran liuos: 200 g sitruunahappoa + 1,8 l vettä 
n. 3 litran liuos: 300 g sitruunahappoa + 2,7 l vettä 
n. 4 litran liuos: 400 g sitruunahappoa + 3,6 l vettä 
n. 5 litran liuos: 500 g sitruunahappoa + 4,5 l vettä 
n. 6 litran liuos: 600 g sitruunahappoa + 5,4 l vettä 
n. 7 litran liuos: 700 g sitruunahappoa + 6,3 l vettä 
n. 8 litran liuos: 800 g sitruunahappoa + 7,2 l vettä 
n. 9 litran liuos: 900 g sitruunahappoa + 8,1 l vettä 
n. 10 litran liuos: 1000 g sitruunahappoa + 9,0 l vettä 

Vesi kuumennetaan (ei kiehuvaksi) ja happo sekoitetaan veteen, niin että se liukenee kokonaan. Mikäli 
vetokaappia ei ole käytössä, niin tässä vaiheessa sisätilassa on syytä harkita kaasusuojaukseen tarkoitetun 
hengityssuojaimen käyttöä, koska hapon haju on suhteellisen voimakas. Jos tilassa ei ole tuuletusta, niin 
sekoitus tehdään ulkona – veteen liukenemisen jälkeen hapon haju laimenee huomattavasti. 

Liuosta on tehtävä niin paljon, että esineet jäävät kokonaan liuoksen peittoon. Puhdistukset aloitetaan 
paksuista esineistä ja siirrytään asteittain ohuempiin. Rautalangat ja numerot on jäätävä liuoksen 
ulkopuolelle, jotteivat ne vety ja esinenumerot pysyvät tunnistettavina. Jos jokin esine jää aivan veden 
pintaan, niin on lisättävä joko hieman vettä tai liuosta, koska liuoksen haihtuessa osa esineestä jää helposti 
käsittelemättä ja siihen muodostuu raja. Toinen vaihtoehto nostaa vedenpintaa on lisätä astiaan esim. lisää 
puhdistettavia esineitä tai vedellä täytettyjä muovipulloja tai kanistereita. Uudessa liuoksessa näkyy 
kuplimista, kun sinne on laitettu ensimmäiset esineet, mutta myöhemmin tämä yleensä häviää, jos 
puhdistettavat esineet ovat erityisen ruosteisia. 

Esineitä ei ole tarkoitus saada ”kirkkaalle pinnalle”, vaan pysäyttää suurelta osin ruostumisprosessi. Täten 
on hyväksyttävä esineisiin osin jäävät ruostekohdat, koska liian pitkät liuotusajat turmelevat esineen. 
Esineiden liuoksessa oloajasta pidetään kirjaa n. 5 minuutin tarkkuudella (vihko tai sähköinen dokumentti). 
Paksuja esineitä voi pitää liuoksessa yön yli, ohuita ei. Tällaiset mahdolliset esineet valikoidaan yhdessä 
maakuntamuseotutkijan tai konservaattorin kanssa. Esineitä – etenkin pahoin ruostuneita – pyritään 
puhdistamaan ottamalla ne käsittelyn aikana välillä pois liuoksesta, harjaamalla niitä vedessä pehmeällä 
harjalla ja palauttamalla esineet takaisin liuokseen. 

Liian pitkän liuotusajan seurauksena esineen pinta voi harmaantua liikaa, ja pahimmillaan liuoksen 
vanhetessa sitruunahappo alkaa kiteytyä esineen pinnalle, josta se on mekaanisesti vaikeasti poistettavissa 
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ja saattaa vaatia puhtaassa vedessä lämmittämistä/keittämistä, mikä ei ole toivottavaa. Täten esineitä on 
tarkkailtava useasti, jotta sitruunahapon kiteytymiseltä vältytään. 

Liuos ikääntyy ja samalla sen teho heikkenee, joten liuotusastia on syytä saada mahdollisimman täyteen. 
Käytännössä selviää, kannattaako liuokseen laittaa toista satsia, vai onko se vaihdettava uuteen. Aluksi 
liuos muuttuu keltaiseksi ja lopulta mustaksi. 

Kun esineen liuotus on päätetty lopettaa, niin se poistetaan liuoksesta ja harjataan pehmeällä harjalla 
puhtaaksi ja huuhdellaan 1. vesiastiassa, jossa on emäksinen vesiliuos (astianpesuaine, mäntysuopa, 
ruokasooda tms.). Jos ensimmäinen emäksinen aine ei toimi, niin sitten on syytä jatkaa kokeita muilla 
aineilla. Tässä kohdin työskentelyn on oltava varsin rivakkaa, jotta esineeseen ei jää keltaista pintaa. Mikäli 
pintaan jää keltaista, niin esine on laitettava takaisin liuokseen, jonka jälkeen sen pinta sivellään ympäriinsä 
astianpesuaineella, ja vasta tämän jälkeen ryhdytään harjaamaan. Eduksi on, jos astianpesuaineen saa 
vaahtoamaan ja siten pinnan pysymään vaahdon peitossa harjauksen ajan. Seuraavaksi esine huuhdellaan 
2. vesiastiassa, jonka jälkeen se kuivataan paperilla/kankaalla ja sähköuunilla/kuumailmapuhaltimella. 1. 
ensimmäisen vesiastian vettä ei ole tarve juurikaan vaihtaa, mutta 2. vesiastian vesi on syytä vaihtaa tietyn 
esinemäärän jälkeen. 

 

10 | Annitrol: useampaa materiaalia sisältävät esineet (esim. vasara, taltta) 
 

Aineen hinnan vuoksi Annitrolia käytetään vain sellaisten esineiden sivelypuhdistamiseen, joissa on myös 
sellaista materiaalia, jota ei puhdisteta. Puhdistettava esine kiinnitetään siten, ettei muuhun kuin 
puhdistettavaan osaan pääse valumaan liuosta, ja että valuva liuos kerätään talteen ja käytetään 
uudelleen. Jos/kun Annitrol seisoo pitkään avoastiassa, se alkaa kiteytyä. Annitrol sivellään esineeseen 
maalisiveltimellä, jonka varren/jouhien on oltava synteettisiä. Tästä huolimatta sivellin saattaa turvota. 
Puhdistettavia esineitä on syytä olla useampi kerrallaan sivelyn alla. 

Annitrol käsittelyä voidaan tehdä vain ”työaikana” eli esinettä ei jätetä yöksi kuivumaan, vaan se on 
saatava käsiteltyä ”työpäivän” aikana. Pinnan on pysyttävä kosteana koko prosessin ajan eli käytännössä 
esineitä on käytävä sivelemässä tämän tästä. Tällä tavalla pyritään välttämään esineen pinnalle 
muodostuva fosfaattikerros – joka kylläkin suojaa esinettä, mutta muuttaa sen ulkonäköä. 

Sivelypuhdistuksen jälkeen esine kuivataan Annitrolista rätillä ja paperilla ja pestään ja harjataan ja 
kuivataan uudelleen rätillä ja paperilla tai kuumailmapuhaltimella. Pesussa voi tehdä samanlaista 
neutralointia, kuten sitruunahappoliuoksen kohdalla, mutta neutraloiva aine on syytä siirtää esineen 
pintaan rätillä tai paperilla. Käytetyt rätit ja paperit varastoidaan, ja niiden hävitystapa varmistetaan 
kunnan/kaupungin ympäristöviranomaiselta. 

 

11 | Käytettyjen liuosten hävitys 
 

Käytetyt liuokset kerätään isoihin suljettaviin astioihin, neutraloidaan tarpeen mukaan esim. ruokasoodalla 
ja hävitetään tuoteselosteen/tuoteturvallisuusselosteen/kunnan tai kaupungin 
ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Eri liuoksia ei sekoiteta keskenään. 

On myös syytä varautua varsin isojen liuosmäärien välivarastointiin ja kuljetukseen, ja varastointipaikan 
tulee olla lukittu. Liuoksia ei saa välivarastoida esim. öljyisiin kanistereihin, koska tällöin liuoksia ei voi 
kaataa viemäriverkostoon. 
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12 | Numerointi 
 

Mikäli esineen numero häviää puhdistuksen yhteydessä tai numero on hävinnyt jo aikaisemmin, mutta 
esinenumero on tiedossa, niin uusi numero maalataan joko samalle tai tarpeen tullen uudelle kohdalle. 
Numeroimattomia esineitä ei numeroida, ellei niitä myös luetteloida. Mikäli luettelointia ei tehdä, niin 
esineet puhdistetaan ja käsitellään parafiinilla ja niihin merkitään (rauta)langalla vaneri- tai pahvilappu, 
jossa lukee EINO (EI NumerOitu). Kun joskus on aikaa numeroida ja luetteloida, niin sitten ko. kohta 
esineestä puhdistetaan lakkabensiinillä ennen maalausta ja parafiinikäsitellään uudelleen. Merkinnässä 
noudatetaan Opas paikallismuseon hoitoon -kirjan ohjeita: 

 

Numero maalataan akryyli- tai emalimaalilla ja puutikulla tai kapealla ja maalilla kovetetulla 
vesiväripensselillä. Maalin annetaan kuivua. Virheen sattuessa akryylimaalin saa helposti pois (paitsi 
puupintaisesta kohdasta). Emalimaalin poistaminen on hankalampaa, ja sen tuoksu on akryylimaalia 
epämiellyttävämpi. 
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13 | Parafiinikäsittely 
 

Kiinteä parafiini – suositellaan hankittavaksi teollisuuslaatua – sulatetaan isossa teräskattilassa lämpimäksi 
nesteeksi, ja esine/esineet laitetaan kokonaan sulaan parafiiniin. Lämmittämisen tulee olla maltillista, ja 
esineiden on kestettävä kuumennus. Erityisesti on varottava lämmittämistä liikaa roiskeiden ja mahdollisen 
rasvapalon vuoksi. 

Mikäli arvioidaan, että esine ei kestä kuumennusta, niin parafiini-käsittelyä ei tehdä. Esineitä pidetään 
parafiiniliuoksessa niin kauan, kunnes esine saavuttaa parafiinin lämpötilan. Jos näin ei tehdä, niin 
esineeseen tarttuu liikaa parafiinia, kun se nostetaan liuoksesta. Jos kaikesta huolimatta pintaan tarttuu 
liikaa parafiinia, niin esinettä lämmitetään sen verran kuumailmapuhaltimella, että liika parafiini saadaan 
valutettua takaisin sulatusastiaan. Pienesineitä on mahdollista laittaa kuivumaan eli roikkumaan 
rautalangasta. 

Ne esineet, jotka eivät kokonaan mahdu kattilaan esilämmitetään esim. sähköuunissa (max. 75° C, 
mahdollisuuksien mukaan testattava mittarilla) tai kuumailmapuhaltimella, jonka jälkeen niihin sivellään 
parafiinikerros maalisiveltimellä. Parafiini sulatetaan tasaiseksi pinnaksi kuumailmapuhaltimella ja liika 
parafiini valutetaan takaisin kattilaan tai muuhun astiaan. 

Työn päätyttyä sivellin voidaan puhdistaa kuumentamalla sitä varovasti kuumailmapuhaltimella ja 
pyyhkimällä sen rättiin, jonka jälkeen siveltimen voi puhdistaa vielä lakkabensiinillä. Huomioi kuitenkin 
erityisesti lakkabensiinin käyttö ja varastointi, jos samassa tilassa käytetään kuumailmapuhallinta tai 
tehdään tulitöitä. 


