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WebMusketti 
Konservointiosasovellus (Muskos) 

Käyttäjän pikaohje 
 

Konservointikertomus 

Ennen aloitusta varmistettava: 

 esineen/kuvan tiedot oltava syötettynä WebMusketin esine/kuvasovellukseen  

Klikkaa Konservointi (1.) ja pääset konservoinnin aloitussivulle: 

 

Klikkaa Lisää uusi (2.) ja näyttöön avautuu uusi ikkuna: 
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Punaisella kolmiolla merkityt ovat pakollisia kenttiä. Valitse ensin tyypiksi pudotusvalikosta konservointi. 

Syötä seuraavaksi konservoinnin aloituspäivämäärä ja, jos konservointi on valmis, syötä myös 

lopetuspäivämäärä ja laita ruksi kohtaan Valmis. Valitse pudotusvalikosta konservoinnin syy: se voi olla 

esim. siirto näyttelyyn tai valokuvaus tai yksinkertaisesti esineen kunto. Syyn tarkenne-kenttään voi 

kirjoittaa lyhyen lisätekstin konservoinnin syyhyn liittyen. Vastaavaksi konservaattoriksi voi valita myös 

jonkun toisen konservaattorin, jos täyttää konservointia jonkun toisen puolesta. Tutkimustaho–kenttä on 

lähinnä sitä varten, jos kyseessä on esineen tutkimus ilman varsinaisia konservointitoimenpiteitä, jolloin 

konservoinnin tyypiksi on alussa valittu tutkimus. Valitse konservoinnin kohde Esine tai Kuva. Klikkaa 

seuraavaksi nuolen osoittamassa kohdassa (3.) ja kirjoita siihen konservoimasi esineen esinenumero. 

Klikkaa kerran harmaalla alueella, jotta esinenumero päivittyy ikkunaan. Klikkaa Tallenna (4.). 

Olet nyt luonut uuden konservoinnin esineellesi ja voit ryhtyä täyttämään sen tietoja: 

 

Mene Perustiedot–välilehdelle (5.).  
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Kuten näet sen yläosassa on samat tiedot, jotka juuri täytit, ja alaosassa WebMusketin tietoja esineestä. 

Kohteen lisäkuvaus-kenttään voit halutessasi lisätä omaa konservointiin liittyvää kuvausta, ominaisuuksia ja 

mittoja esineestä. Konservointipaikka–kenttään tulee paikka, jossa konservointi tehdään. Kirjoittamalla 

oikealla olevaan hakuruutuun (6.) sanan alkuosan löytyy oikea paikka nopeammin pudotusvalikosta. 

Tallenna lopuksi. Siirry seuraavaksi välilehdelle Kuvat (7.). 
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Tällä välilehdellä syötetään konservoinnin kuvat Muskokseen. Kuvien tallennuksesta, missä muodossa, 

minkä kokoisina, sovitaan kussakin Musketti-museossa erikseen. Muskoksen kuvien suhteen on otettava 

kuitenkin huomioon, että niistä kuvista, joihin aikoo tehdä kuvamerkintöjä (ks. s. 55), on syytä tallentaa 

kopio suhteellisen alhaisella resoluutiolla, luokkaa n. 1024x768 pikseliä, koska muuten kuvamerkinnät eivät 

tule kunnolla näkyviin kuvassa.  

Valitse ensin vaihe (ennen, jälkeen, aikana, kuntokuva, tutkimuskuva)1. Numero- ja Sijainti-kentät on 

varattu lähinnä muille kuin digitaalikuville ja niiden avulla osoitetaan fyysisen kuvan arkistopaikka. Valitse 

kuvatyypiksi konservointikuvan tyyppi, ei siis kohteena olevan kuvan kuvatyyppi, jos konservointikohteesi 

on kuva. Aihe-kenttään voi kirjoittaa konservointikuvan aiheesta, jos haluaa. Täytä vielä kuvauspäivämäärä 

ja kuvaaja. Tunnistekuva–ruutuun tulee ruksi sen kuvan kohdalle, jonka haluat näkyvän konservoinnin 

etusivulla. Vain yksi kuva voi olla tunnistekuva. Symbolinen osoite-riviltä valitaan digitaalikuvan ollessa 

kyseessä sen sijoituskansio (Joka museossa täytyy sopia erikseen, minne Muskoksen kuvat tallennetaan.).  

Kuva-kohdasta pääset hakemaan kuvan sen sijaintipaikasta (kovalevyltäsi, tikultasi, kamerasta jne.). Kun nyt 

klikkaat Tallenna, kuva siirtyy ikkunan alaosaan kuvalistaan. Lisää kaikki konservoinnin kuvat tähän tapaan 

listaan.   Siirry seuraavaksi välilehdelle Ennen konservointia (8.) 

 

Tällä välilehdellä syötetään esineen kuntotiedot ennen konservointia. Ensimmäiset neljä kenttää on 

linkitetty esine/kuvasovelluksen puolelle ja niiden kentät tulevat sieltä esineen tietojen Kuntohistoria-

välilehdeltä. Siksi tämän ikkunan keskellä on Lisää kuntohistoriaan–ruutu, johon laitetaan ruksi, jos tämän 

kuntotiedon halutaan siirtyvän esineen kuntohistoriaan myös esine/kuvasovelluksen puolelle. Välilehden 

alaosan kentät eivät siirry esine/kuvasovelluksen puolelle, vaan ne täytyy käydä esine/kuvasovelluksen 

puolella ollessa katsomassa Muskoksen puolella. Kunnon yleiskuvausta tehdessä on syytä ottaa huomioon, 

että Vauriot-välilehdellä voit vielä lisätä eri vaurioille linkit konservoinnin kuviin ja tehdä kuviin merkintöjä. 

Siksi vaurioiden paikkoja ei tarvitse tässä kuvata sanallisesti. Kun klikkaat Tallenna, siirtyvät tiedot alaosan 

listanäkymään. Siirry seuraavaksi Vauriot-välilehdelle (9.). 

 

                                                           
1
 Valitse aikaisemmin käytetty kuva-ruudun funktio selitetään Kuvaraportin yhteydessä (ks. s. 33). Sitä voi toki käyttää 

hyväksi kaikenlaisia raportteja täytettäessä. 
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Valitse ensin vauriotyyppi, jolloin Vaurionimi-listaan valikoituvat vain valitun tyyppiset vauriot. Jos et osaa 

valita vaurion tyyppiä, voit myös valita pelkän vaurionimen, mutta silloin listassa eivät näy ne vaurionimet, 

jotka selvästi ovat jotain tyyppiä. Esim. vaurionimi ”home” on selvästi vauriotyypiltään biologinen vaurio. 

Syötä vaurionimen jälkeen tiedot muihin kenttiin muistaen taas, että voit tehdä seuraavassa vaiheessa 

kuvamerkintöjä vaurioista. Jos tiedät että jossain konservoinnin kuvista vaurio näkyy tai tiedät että haluat 

tehdä johonkin kuvista vauriomerkintöjä, ruksaa ne kuvat Vaurion kuva-listasta. Kun nyt tallennat vaurion, 

siirtyy se ikkunan alaosaan vauriolistaan (10.). Klikkaamalla vaurion edessä olevaa suurennuslasia avaat 

rivin tiedot uuteen ikkunaan. Klikkaa Kuvamerkinnät (11.). 
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Klikkaa Lisää uusi (12.).  

 

Anna merkinnälle numero tai tunnus ja täytä halutessasi Lisätieto-kenttä. Tallenna. 

12 
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Nyt voit ryhtyä tekemään sen rivin kuvamerkintöjä, joka on ruksattuna (13.). Valitse Lisää (14.) ja alhaalta 

väripallorivistä merkinnän väri (15.). Klikkaa kuvassa kohdassa, johon haluat tehdä merkinnän. Jos merkintä 

menee väärään kohtaan, klikkaa Poista (16.) ja klikkaa merkintää, jolloin se poistuu. Samasta 

merkintärivistä voi tehdä monta merkintää. Kuvan alapuolella olevista suurennuslaseista plus-suurennuslasi 

palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoonsa, joka useimmiten on suurempi kuin kehys, mutta voi olla myös 

pienempi. Miinus-suurennuslasi sovittaa kuvan kehykseen. Seuraa esiin tulevia tooltip-tekstejä kun viet 

hiiren jonkun painikkeen päälle. 

Siirry seuraavaksi vaurion Todennus-välilehdelle (17.). Klikkaa Lisää uusi. 
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Todennus-välilehdellä voi halutessaan syöttää tiedon millä keinoin vaurio on todettu esim. pH-testi jne. 

Sulje lopuksi vaurion ikkuna (18.). 

  

Siirry Toimenpiteet-välilehdelle (19.). Valitse toimenpide. Toimenpiteitä on pitkä lista, joten kannattaa 

kirjoittaa hakuruutuun haetun toimenpiteen sanan alku (20.). Kun nyt klikkaat harmaalla alueella, päivittyy 

sivu ja Menetelmä-pudotusvalikkoon seuloutuvat vain ne menetelmät, jotka sopivat valitsemaasi 

toimenpiteeseen. Valitse menetelmä ja täytä muut tiedot. Alaosan Vauriot- ja Kuvat-valintalistoissa voit 

ruksaamalla linkittää tämän toimenpiteen tiettyjen vaurioiden korjaamiseen ja tietyt kuvat tähän 

toimenpiteeseen (jolloin pääset tekemään niihin kuvamerkintöjä toimenpiteeseen liittyen). Alinna oleva 

Järjestysnumero-kenttä (21.) auttaa järjestämään toimenpiteet haluttuun järjestykseen. Sen kautta voi 

esimerkiksi lisätä unohtamansa toimenpiteen jo syötettyjen toimenpiteiden väliin. Tallenna. Syötetyt 
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toimenpiteet siirtyvät ikkunan alaosaan Toimenpide-listaan. Listan rivin suurennuslasia klikkaamalla pääset 

syöttämään lisätietoja koskien yhtä toimenpidettä. Avautuu Konservointitoimenpide-ikkuna. 

 

Klikkaa Suorittajat-välilehteä (22.). 

 

Oletuksena on toimenpiteen suorittajaksi lisätty konservoinnin vastuullinen konservaattori, mutta 

toimenpiteen suorittajaksi voidaan lisätä muitakin henkilöitä tai poistaa tämän toimenpiteen kohdalta 

vastuullisen konservaattorin nimi, jos toimenpiteen on suorittanut joku muu2.  

Klikkaa Materiaalit-välilehteä. Klikkaa Lisää uusi. 

                                                           
2
 Jos Suorittaja-pudotusvalikosta ei löydy työn suorittanutta konservaattoria, voi hänet lisätä Muskoksen aloitussivulta 

vasemmalta kohdasta Konservaattori. Hakea ensin ilman hakuehtoja koko Konservaattori-lista ja valita sen 
vasemmasta ylänurkasta Lisää uusi, jne. 

22 
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Kun kirjoitat hakemasi materiaalin nimen hakukenttään (23.) ja klikkaat haku-painiketta (24.), löytää 

Muskos materiaalilistasta oikean aineen (tässä jopa, vaikka nimi on kirjoitettu väärin). Jos nimeä ei 

kuitenkaan löydy ja Muskoksen ehdottamat materiaalit ovat vääriä, voi uuden materiaalin lisätä Uusi 

Materiaali-painikkeesta. 

 

HUOM! Ennen kuin lisää järjestelmään uutta materiaalia, kannattaa kuitenkin tutustua, miten materiaalit 

on tässä järjestelmässä jaoteltu! Mene takaisin Muskoksen etusivulle ja klikkaa vasemmalla olevasta 

valikosta Konservointimateriaali-hakua (25.). 

23 24 
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Kun kirjoitat hakuehdoksi Nimi-kohtaan ”liima” ja Hae, näet syntyvästä luettelosta parhaiten systeemin. 
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Voit lisätä uuden materiaalin myös tätä kautta. Klikkaa Lisää uusi ja täytä uuden materiaalin tiedot samaan 

tapaan kuin tässä listassa.  

Palaa Konservointitoimenpide-ikkunaan. Huomaa, että materiaalien pitoisuuksia ja käytettyjä työvälineitä ei 

voi syöttää materiaaleittain, vaan ne tiedot täytyy syöttää toimenpiteen Kuvailu-kenttään. Kuvamerkinnät-

välilehdellä voit tehdä vastaavasti kuvamerkintöjä toimenpiteelle liittämiisi kuviin kuin teit vaurioiden 

kohdalla. Sulje lopuksi Konservointitoimenpide-ikkuna. Syötä vastaavasti tiedot muille toimenpiteille.  

Konservoinnin Tutkimukset-välilehdellä voi syöttää tiedot konservointiin liittyvistä tutkimuksista. 



Konservointiohje  Sivu 13 / 46 
 

8.12.2011 Pia Klaavu, KM konservointilaitos 

 

Dokumentit-välilehdellä syötetään konservointiin liitettävät dokumentit. Ne voivat olla sähköisiä tai fyysisiä 

esim. paperisia dokumentteja. Laji-kenttään syötetään juuri tämä tieto esim. piirustus. Aiheena voi olla 

esim. liimauskartta. Sijainti-kenttä on kuten kuvien kohdalla varattu fyysisten dokumenttien säilytyspaikan 

kertomiseen ja Symbolinen osoite digitaalisessa muodossa olevien säilytyspaikan kertomiseen. Dokumentti 

voidaan linkittää ruksittamalla Vaurioihin tai Toimenpiteisiin. 

Kuntoraporttitiedot-välilehdelle on tarkoitus syöttää tietoja lähinnä silloin, jos on tekemässä 

kuntoraporttia, mutta sinne on myös syötettävä esineen kuntotiedot konservoinnin jälkeisestä 

tilanteesta, jottei Esine-/Kuvamusketin puolelle jää väärä viimeinen kuntotieto. 

Yhteenveto-välilehdeltä näet syöttämäsi vauriot ja toimenpiteet ja sen miten olet ne linkittänyt toisiinsa. 

Alle voit vapaana tekstinä kirjoittaa yhteenvedon konservoinnista. 
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Konservoinnin yhteydessä esineistä tulee usein uutta tietoa esille, jonka haluaa välittää tutkijoille. Huomiot-

välilehti on tätä varten. Se on linkitetty esine/kuvasovellusten puolelle siten, että esineen korttiin tulee 

teksti Konservaattorin huomio, jos Muskoksen puolella Huomiomerkintä-ruudussa (26.) on ruksi. 

  

 

Tästä tutkija tietää klikata esineen perustiedot lehdelle, josta vastaavasta Konservaattorin huomio –

hyperlinkistä on suora linkki Muskokseen Huomiot-välilehdelle. Sieltä hän voi lukea, mitä konservaattori on 

esineestä tutkimuksissa selvittänyt ja voi sitten lisätä tiedon esineen luettelotietoihin. Hänen tulee myös 

samalla poistaa huomiomerkinnän ruksi (27.), jolloin Konservaattorin huomio-teksti poistuu 

esinesovelluksesta esineen tiedoista. 

26 
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Nyt konservointikertomus on pääosiltaan täytetty. Sen saa tulostettua kaikilta konservoinnin päävälilehdiltä 

kohdasta Tee raportti (28.). Siitä valitaan Laaja konservointikertomus esine. (Ponnahdusikkunoiden eston 

täytyy olla pois päältä Internet-asetuksissa, jotta raportit latautuisivat.) Raportti latautuu word-pohjalle, 

jossa sitä voi vielä halutessaan muokata.3 

                                                           
3
 Tulosta-painikkeesta sen sijaan avautuu Kortti-näytön tyyppinen listaus konservoinnin tiedoista. 

28 
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Kuntoraportti  

Ennen aloitusta varmistettava: 

 esineen/kuvan tiedot oltava syötettyinä WebMusketin esine/kuvasovellukseen  

 Lainaajan tiedot oltava syötettyinä WebMusketin Toimijasovellukseen ja Toimipisteeksi syötettynä 

näyttelypaikka4 

 Näyttelyn tiedot oltava syötettyinä WebMusketin Toimipistesovellukseen kyseiselle toimipisteelle 

 

Aloita samoin kuin konservointikertomus, mutta valitse konservoinnin tyypiksi kunto/vauriokartoitus. Kun 

valitset Konservoinnin syyksi laina, ilmestyy ikkunaan uusia kenttiä: Lainaaja, Näyttelypaikka ja Näyttely. 

Valitse ENSIN Lainaaja kirjoittamalla lainaajan nimi tai sen alku hakukenttään ja painamalla sen oikealla 

puolella olevaa haku-painiketta (1.). 

 

Jos lainaajalla on vain yksi näyttelyn- tai lainan sijaintipaikaksi ruksattu toimipiste, tarjoutuu se 

automaattisesti Näyttelypaikka-kohtaan. Näyttely-kenttään tulevat kaikki tälle toimipisteelle syötetyt 
                                                           
4
 Mene Toimipiste-osasovellukseen ja hae näyttelypaikan nimellä kohdasta Toimipisteen nimi. Jos oikea toimipiste 

löytyy, klikkaa se auki suurennuslasista, mene Näyttelyt-välilehdelle ja jollei siellä ole kyseisen näyttelyn tietoja, valitse 
Lisää uusi ja täytä näyttelyn tiedot ja tallenna. Jos oikeaa toimipistettä ei löydy, mene Toimija-osasovellukseen ja hae 
lainaajan nimellä kohdasta Sukunimi/nimi. Klikkaa oikean lainaajan rivi auki, mene Organisaatiotoimijan toimipiste-
välilehdelle ja klikkaa Lisää uusi. Täytä ainakin pakollinen tieto ja ruksaa ikkunan alaosasta Lainan/näyttelyn 
sijaintipaikka. Tallenna. Syötä myös näyttelyn tiedot.  

1 
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näyttelyt (esimerkissä vain yksi). Valitse oikea näyttely. Loput perustiedot täytetään kuten 

konservointikertomuksen kohdallakin. Lopuksi tallennetaan. 

Siirry Kuvat-välilehdelle syöttämään kuntokartoituskuvat. Tämä tapahtuu paljolti samaan tapaan kuin 

konservointikertomuksenkin kohdalla, mutta kuvan vaiheeksi voidaan valita kuntokuva, jos kuvat on otettu 

juuri kuntokartoituksen takia, eikä esineelle ole sitä varten tehty tai tulla tekemään 

konservointitoimenpiteitä.  

 

Mene seuraavaksi välilehdelle Kuntoraporttitiedot (2.). Täytä tiedot. Tallenna.  Huom! Jos haluat lisätä 

jotain jo aiemmin tallentamaasi kuntotietoon, avaa sen rivi ikkunan alaosasta.  

 

2 
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Siirry seuraavaksi täyttämään Vauriot-välilehteä. Täyttö tapahtuu samaan tapaan kuin 

konservointikertomuksen yhteydessä. Muista ruksata vauriolle ne kuvat, joihin haluat tehdä 

kuvamerkintöjä. Kuvamerkintöjä lähdettiin tekemään avaamalla kyseisen vaurion rivi vauriolistasta (3.). 

Mentiin avautuneessa Vaurio-ikkunassa Kuvamerkinnät-välilehdelle ja klikattiin Lisää uusi. Tässä vaiheessa 

kannattaa kuitenkin pysähtyä ja tarkastella, mihin mikäkin tieto tulee itse Kuntoraportti-tulosteessa.  

 

 

 

 

3 

WebMusketissa: 
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Kaikille vaurioille merkitään kuvamerkinnät kyseisen vaurion rivi aukaisemalla ja menemällä lisäämään 

merkintöjä kuviin Kuvamerkinnät-välilehdelle.  

 

Kun vauriot on syötetty, ovat koossa kaikki tiedot, jotka tulostuvat Kuntoraporttiin. Jos esineelle/kuvalle 

tehdään myös konservointitoimenpiteitä ja niiden halutaan näkyvän kuntoraportissa, kannattaa tulostaa 

Laaja konservointikertomus ja esim. muokata siitä wordissä kuntoraportti tai liittää se kuntoraportin oheen. 

Kuntoraportti saadaan esiin valitsemalla Tee raportti- Kuntoraportti. 

Kuntoraportti-tulosteessa: 

Numero-kentän arvo näkyy valitettavasti kuvassa hyvin 

pienenä, joten sillä ei ole suurtakaan merkitystä 

vauriomerkintöjen erottamisessa toisistaan. Numero 

tulostuu myös kuvan alle kuvatekstiin.  

Seuraavaksi kuvatekstiin tulostuu Vaurionimi. 

Viimeisenä kuvatekstiin tulostuu kuvamerkinnän 

Lisätieto-kentän teksti. Tätä ja eri värejä voi käyttää 

erottamaan erilaiset vauriot kuvassa toisistaan kuten 

esimerkissä. 
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Suppea konservointikertomus- ja ryhmätoimenpideohje 

Seuraavassa yhdistän samaan esimerkkiin ohjeen sekä Suppean konservointikertomuksen täyttämisestä 

että konservointikertomuksen täyttämisestä ryhmälle esineitä. 

 

Aloitetaan konservointitietojen täyttäminen kuten aiemmin laajan konservointikertomuksen kohdalla. 

Esimerkissäni on kysymys ryhmästä esineitä, jotka vaativat samantyyppisiä konservointitoimenpiteitä 

ennen siirtoaan näyttelyyn. Kysymys ei siis tässä tapauksessa ole lainasta, vaan omasta näyttelystä. 

 

Kohde-pudotusvalikosta valitaan konservoinnin kohteeksi Esineiden tai Kuvien ryhmäkonservointi (1.). 

Esinenumero-kohtaan lähdetään hakemaan esinesovelluksen puolelta kaikki konservoitavat esineet: 

klikataan haku-painiketta (kuvassa osin piilossa pudotusvalikon takana)(2.).  

1 
2 
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Esimerkkitapauksessa hakuehdoksi on valittu arkeologian kokoelmasta ne rautaiset esineet, joille on tehty 

joku toimenpide alkupäivämäärällä 15.-20.4.2005, jolloin vastaukseksi saadaan tuolloin konservointiin 

tuodut esineet. Syntyneestä hakutuloslistasta voi ruksaamalla valita esineet tähän ryhmäkonservointiin. 

Esinenumerot voi hakea myös yksitellen. Aina kun ruudun ruksaa, siirtyy se saman tien Muskoksen puolelle 

Esinenumero-listaan.  
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Kun hakuikkuna suljetaan, nähdään että esineet ovat tulleet listaksi Esinenumero-kohtaan. Painetaan 

Tallenna-painiketta. 

 

Uuden konservoinnin Kortti-välilehdellä näkyvät nyt Numero/ Numerot –kohdassa kaikkien konservoitavien 

esineiden Esinenumero-Nimi-Konservointikerta. Kaikkien sivujen yläotsikossa näkyy sen sijaan vain ryhmän 

alkupään esineet. Mene konservoinnin Perustiedot-välilehdelle. 
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Kohteen lisäkuvaus-kenttää ei kannata ryhmäraporttien kanssa käyttää, koska se tulostuu jokaisen esineen 

kohdalle samanlaisena. Suppeaan konservointikertomukseen Kohteen lisäkuvaus-kenttä ei tulostu. 

Ryhmäkonservoinneissa on huomattava, että itse konservoinnin Tee raportti-kohdasta ei voi tulostaa kuin 

Kuvaraportin (3.) (ks. s. 3232). Jos haluaa tulostaa ryhmäkonservoinnissa mukana olevan yksittäisen 

esineen minkä tahansa raportin, on mentävä kyseisen Konservointikohteen-ikkunaan. Sinne pääsee 

Perustiedot-välilehden alaosan Konservointikohde-listasta klikkaamalla rivin suurennuslasia (4.). Avautuu 

Konservointikohde-ikkuna: 

 

3 

4 

Kentän koodi muuttunut
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Mutta ennen tulostusta täytyy syöttää konservoinnin tiedot, joten sulje Konservointikohde-ikkuna. Mene 

välilehdelle Kuvat. 

 

Kuvien tiedot syötetään muuten samoin kuin aiemmissa esimerkeissä, mutta lisäksi valitaan ikkunan 

alaosasta kunkin syötettävän kuvan kohde tai kohteet ruksaamalla niiden edessä oleva ruutu (5.) ennen 

kuvan tallentamista. 

Siirry välilehdelle Ennen konservointia. Tältä välilehdeltä suppeaan konservointikertomukseen tulostuvat 

kentät: Kuntoluokka ja Kunnon yleiskuvaus. Kuntotiedot voidaan linkittää ruksittamalla ikkunan alaosan 

Kohteet-listasta joko kullekin kohteelle erilaisina tai vaikka koko ryhmälle samanlaisena. Jälkimmäisessä 

tapauksessa ei tarvitse täyttää kuin yksi kuntotieto kenttiin ja ruksittamalla koko kohdelista linkittää se 

kaikkien kohteiden konservointikertomuksiin. 

5 
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Esimerkkitapauksessa syötetään yllä oleva kuntotieto kaikille muille paitsi KM 9750:5 avaimelle ja KM 

9750:17 rautanaulalle. Valitaan kaikki ruudut ruksitetuiksi kohdasta Valitse/tyhjennä kaikki (6.) ja 

poistetaan sitten vain ruksit yllä mainituilta esineiltä. Nyt tallennetaan… 

6 
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…ja täytetään avaimelle ja rautanaulalle omanlaisensa kuntotieto.  

Siirry seuraavaksi välilehdelle Vauriot.  

 

7 

8 
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Vaurio-välilehden kentistä suppeaan konservointikertomukseen tulostuvat Vauriotyyppi, Vaurionimi ja 

Sijainti. Täytä siis nämä kentät ja ruksaa listasta Esineet/kuvat johon vaurio liittyy (7.) ne esineet joiden 

konservointikertomukseen haluat tulostuvan tämän vaurion. Ruksaa myös ne kuvat Vaurion kuva-

listasta(8.), joihin haluat tehdä tämän vaurion kuvamerkintöjä. Tallenna. Vauriot tallentuvat ikkunan 

alaosassa olevaan Vauriolistaan.  Avaa yhden vaurion rivi suurennuslasin kohdalta (vrt. s. 55). Vaurio-ikkuna 

avautuu. 

 

Mene Kuvamerkinnät-välilehdelle ja klikkaa Lisää uusi. Syötä tiedot Numero- ja Lisätieto-kenttiin. Ne 

molemmat tulostuvat suppeaan konservointikertomukseen kuvateksteihin. Tallenna. Kuten esimerkistä 

huomaat, tarjolla ovat nyt kaikki ne konservoinnin kuvat, jotka linkitit tälle vauriolle. Nyt voit tehdä 

kuvamerkinnät kaikille näille esineille tästä samalla, kuva kerrallaan. Muista ensin valita Lisää (9.) ja vaihda 

halutessasi merkinnän väri ikkunan alaosan palloista (vrt. s. 77). Kuvamerkintärenkaita ei tarvitse enää 

tallentaa erikseen ja väärät saa poistettua vaihtamalla valinta kohtaan Poista (9.) ja klikkailemalla renkaat 

kuvasta pois. 

9 
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Jos kuvamerkintöjä tulee paljon erilaisia samaan kuvaan, kannattaa ottaa huomioon taas se että Numero-

kentän teksti näkyy suhteellisen pienenä kuvassa, joten täytyy käyttää eri värejä erottamaan merkinnät 

toisistaan. Tässä esimerkissä on vauriolle Korroosio, aktiivinen tehty kuvamerkintöjä punaisella renkaalla ja 

annettu merkinnän tiedoiksi: Numero-kenttään punainen ja Lisätieto-kenttään korroosiopiste. Vauriolle 

Korroosio on tehty kuvamerkintöjä valkoisella renkaalla ja annettu merkinnän tiedoiksi: Numero-kenttään 

valkoinen ja Lisätieto-kenttään paloja irronnut. Näillä tiedoilla suppeaan konservointikertomukseen 

tulostuu edellä näkyvä kuvateksti (10.). 

10 
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Siirry seuraavaksi välilehdelle Toimenpiteet. Toimenpiteet täytetään muuten samoin kuin laajaa 

konservointikertomusta tehdessä (ks. s. 88), mutta ikkunan alaosasta valitaan Esine/kuva johon toimenpide 

liittyy –listasta kaikki esineet käyttämällä Valitse/tyhjennä kaikki-ruutua (11.), jos toimenpide koskee kaikkia 

esineitä tai sitten valitaan pukittamalla ne esineet, joille tämä toimenpide on suoritettu. Koska ollaan 

täyttämässä toimenpiteitä suppeaa kertomusta varten, totean että siihen eivät tulostu Toimenpiteet –

välilehdeltä kentän Tulos eivätkä kentän Työaika tiedot. Suppeassa konservointikertomuksessa Vauriot ja 

toimenpiteet näkyvät taulukkomaisesti, joten niitten välinen suhde osoitetaan toimenpiteen 

järjestysnumeron kautta: vaurion rivin kohdalle taulukkoon tulostuu loppuun vaurioon liittyvien 

toimenpiteiden järjestysnumerot. Siksi on tärkeää tässä vaiheessa myös linkittää toimenpide Vauriot-

listassa (12.) vaurioihin. 

12 
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Kun kaikki toimenpiteet on syötetty, aletaan syöttää niille tarkempia tietoja. Toimenpiteen tiedoista 

suppeaan konservointikertomukseen tulostuvat Materiaalien tiedot ja Kuvamerkinnät. Valitse siis 

seuraavaksi syöttämästäsi listasta sellainen toimenpide, jolle haluat syöttää näitä tietoja (12.).  

 

Materiaalien täyttö tapahtuu kuten laajan konservointikertomuksen kohdallakin (ks. s. 1010). Tässä 

esimerkissä ei tehty toimenpiteille kuvamerkintöjä, mutta niidenkin täyttö tapahtuu samoin kuin 

konservointikertomuksen kohdalla (ks. s. 55). 

Nyt on kaikki suppeaan konservointikertomukseen tulevat tiedot täytetty. Voit tulostaa esinekohtaiset 

raportit Perustiedot-välilehdeltä Konservointikohteen-ikkunan avaamalla (ks. s. 2424).  

12 
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Kuvaraportti 

Kuvaraporttia voi käyttää esimerkiksi seuraavasti: 

Sanotaan, että edellisen esimerkin esineet täytyy myös pakata näyttelyyn lähtöä varten ja pakkausten 

päälle halutaan tulostaa kuvat kaikista esineistä. Valitse Konservointi-osasovelluksen aloitussivulla Lisää 

uusi (ks. s. 1). 

 

Valitsekin nyt tyypiksi muu käsittely ja täytä sitten muut tiedot kuten ryhmäraporttiesimerkissä (ks. s. 

2121). Tallenna.   
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Mene välilehdelle Kuvat. Kun nyt tiedät, että esineistä on syötetty aiempia kuvia, ja haluat käyttää niitä 

pakkausten päällä, ruksaa ensin yksi esineistä ja ruksaa sitten ikkunan ylimmän rivin Valitse aikaisemmin 

käytetty kuva (1.). Ikkunan alaosaan avautuu tästä esineestä Muskettiin syötettyjen Kuvien valinta lista (2.).  

Klikkaamalla haluamasi kuvan NUMERON kohtaa (3.), kuvan tiedot ja kuva siirtyvät tallennettavaksi tälle 

konservoinnille. Jostain syystä kuvan Vaihe-tieto ei siirry alkuperäisestä kuvasta, joten se täytyy vielä valita 

(4.). Tallenna. Lisää näin kaikista esineistä tunnistekuva pakkauslistaa varten. Ryhmäkonservoinneillehan ei 

voi varsinaista konservointikohtaista tunnistekuvaa syöttää eli Tunnistekuva-ruutua EI ryhmäkonservointia 

tehdessä ruksata (5.).  

Kun kaikki kuvat on syötetty, valitse Tee raportti-Kuvaraportti (6.), jolloin ensin aukeaa kuten aiemmissakin 

raporteissa valintaikkuna: 

Valitse Open , jos et halua että avautuva raportti tallentuu 

automaattisesti. Wordiin avautuu kuvaraportti, jossa on jokaisen 

esineen kuva, numero ja nimi omalla sivullaan. Voit vielä wordissä 

tarkastaa ja muuttaa layoutia haluamaksesi ja sitten vaan 

printata. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Esimerkkituloste: laaja konservointikertomus  
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Esimerkkituloste: kuntoraportti  
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Esimerkkituloste: suppea konservointikertomus  
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Esimerkkituloste: kuvaraportti  

 

 

Yksi sivu isompana. 

kaikki sivut 

pikkukuvina 


