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TAIDE JA TYÖVÄESTÖ. 
»Verein fur Kunstpflege» ( = ta i t een v i l je lemisyhdis tys) H a m p u r i s s a . 

Ilkeä, mutta osittain paikalleen sattuva on 
seuraava runomittainen kuvaus Hampurista, tuos
ta Saksan valtakunnan nykyisestä kaupan — 
ulkomaisen — pesäpaikasta: 

»Langveilig, hölzern und gcdiegcn, 

Zum Ilandcl rcichend das Talein, 

Solidcn Schacher in dcn Zligen, 

Die Ehrbarhci t plus zehn Prozent 

Von aussen grau, von innen gräulich, 

ZurUck in vielem hunderl Jahr , 

Die Däyser sprechen wie die Herzen: 

Tr i t l ein, o Fremdl ing , und zabl' bar!> • ) 

Mutta tässä kaupungissa on sen taiteetto-
muus herättänyt suuremman taidekaipuun kuin 
ehkä muissa tässä suhteessa parempiosaisissa, 
mikä taidekaipuu on pukeutunut innostuneisiin 
yrityksiin koettaa saada ihmisiin itseensä, heidän 
ajatuksiinsa, elämäänsä se taiteellisuus, mitä he 
ulkopuoleltansa turhaan hakevat. Tämä on pää
määränä »Hamburger Lehrervereinigung'illa» 
(Hampurin opettajayhdistyksellä) koettaessaan 
taidetta levittää kansan elämänkäsitykseen, ja 
tämä on senkin yhdistyksen työn tarkoitus, josta 
aikomukseni on sananen tässä mainita. 

»Verein fiir Kunstpflege»-yhdistyksen jäse
net ovat pelkästään käsityöläisiä, siis ihmisiä, 
jotka päivät päästään seisovat höyläpenkin tai 
alasimen ääressä, taikkapa räätälin pöydällä is
tuvat; mutta heilläkin on taiteenjano. Suurten 
ponnistusten jälkeen ovat sen jäsenet niin pit
källe päässeet — taikkapa tämän yhdistyksen joh
tajat (nämätkin vain käsityöläisiä), että he nyt 
täysin purjein purjehtivat taiteen vesiväylää. 
He kuulevat parasta kamarimusiikkia, jota varten 

*) Ikävystyttävä, puiseva ja kalskea 

kaupalle tarjoten kyvyt, 

varma shakinpelaaja siirroissaan 

itse rehellisyys ynnä kymmenen prosenttia 1 

Ulkoasultaan harmaa, sisältään kamala, 

monta vuosisataa jälessä, 

talot puhuvat niinkuin sydämet : 

Astu sisään, oi vieras, ja maksa käteisellä! 

he joka kerran saavat etukäteen tarkan selityk
sen kyseessä olevasta taidekappaleesta, he osta
vat itsellensä taiteilijoilta taideteoksia, joita he 
keskenään arpovat, he teettävät taiteilijoilla vä
rillisiä litografioita viedäkseen nämät muutamasta 
roposesta työmiesten asuntoihin — karkoittaak-
seen sieltä kehnot öljypainokuvat, ja paljon 
enemmän he tekevät. 

Ja he sanovat keskenänsä sangen oikein: 
Me emme saata taiteilijoilta odottaa, että he 
meille työnsä ilmaiseksi antaisivat. Käsityöläi
nen tietää, että kukin lyö ansaitsee palkkionsa. 
Korkeintaan yhdistys anoo taiteilijoilta alennusta 
hinnassa, jos, kuten luonnollista, taiteilijan sydän 
on yhdistyksen ajamille aatteille suosiollinen. 

Taidenautintoja itselleen hankkiakseen, ko-
koovat tämän yhdistyksen jäsenet rahansa yh
teen, kaalliimpihintaisia tarkoituksia varten sääs-
tönsäkin (joskin lainaamalla). Näin näyttävät 
tämän yhdistyksen jäsenet muille työtovereilleen, 
mitenkä on tehtävä, kun tahdotaan hankkia, il
man suoranaista apua muualta, jotain korkeam
paa kuin ruumiillista ruokaa. 

Tällainen on yhdistys, jota erikoisuutensa 
takia emme malttaneet olla ilmituomatta. Että 
sen toivomus maksuttomista määräpäivistä, jol
loin työväelle annetaan tilaisuus päästä taide-
näyttelyihin ja taidekokoelmiin on jo yleisesti 
Saksassa huomioonotettu, kuuluu kehityksen 
säännölliseen kulkuun; onhan tapa jo sangen 
vanhakin, esim. Englannissa, missä ollaan niin 
pitkällä, että siellä on rakennettu vasituisia näyt-
telysuojia kaupunkien työväen kortteleihin, joi
hin luonnollisesti on pääsy vapaa; ja ovathan sun
nuntaipäivät maksuttomia meidän Ateneuminkin 
kokoelmiin. 

Mutta onko meillä maksuttomia päiviä syys-
tai kevätnäyttelyihin taikkapa muihin erikoisnäyt-
tclyihin? 

J K. 
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TAIDETEOLLISUUDEN TIE JA PÄÄMÄÄRÄ. 
(Jatko ja loppu). 

Vaikeudet, mitkä kohtaavat kun rakennus-
taidekouluun laskemme uudistavan kätemme, 
eivät ole pieniksi arvattavat. Pahan ydin on 
siinä, että niissä laitoksissa, joiden on vastat
tava arkkitehti-kasvatuksesta, ja näitä ovat tek
nilliset korkeakoulut, asialliset näkökohdat ovat 
kokonaan syrjään sysäytyneet toisten, meidän 
aikamme synnyttämien asianhaarojen kautta. 
Näissä ei ole päämääränä kasvatlaa rakennus-
taiteilijoita, vaan virkamiehiä, jotka tyydyttävät 
määrätyn virkamiesluokan arvo-vaatimukset. 
Tämän takia on ensimäisenä vaatimuksena 

kokelaalla yhdeksän luokkasen korkeamman 
koulun kurssi. Tuleva rakennustaiteilija kas
vatetaan kutsumukseensa melkein yksinomaan 
filoloogisen koulutuksen kautta, mikä on hänen 
kutsumukseensa nähden mitä nurinkurisinta. 
Hänen ajatuksensa kehitetään suuntaan, mikä 
on suorastaan taiteelle vihamielinen, hänen luo
mishalunsa sidotaan, hänen silmänsä sokais
taan, hänen taide-organinsa tapetaan. Näin 
astuu hän valmistamattomana sivistyslaitok
seen, mikä itseään korkeakouluksi nimittää, 
vaikka kaksikymmenvuotisen oppilaan on al-
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jeltava tehdä kaikkein alkeellisimpia viivan-
veto-harjoituksia stiftillä. Taiteelliseen kehi
tykseen, vähäpätöisimpäänkään ei ole enään 
lainkaan aikaa, sillä tutkinnot ovat edessä, jotka 
edellyttävät suunnatonta tieteen ja teknillisten 
tietojen janoa. Tullaan siis arkkitehdiksi tai
teilijaksi tulematta, s. o. ryhdytään niin pian 
kuin laatuun käy, sen ulkokuoreen, mitä 
yleensä arkkitehtuuriksi nimitetään ja käsitel
lään näitä: pilarijärjestelmiä, romaanisia ja 
goottilaisia muotoja, kreikkalaisia ja Saksan 
renessanssi-ornamentteja. Näin astuu arkkiteh
tuuri oppilas elämään, useimmissa tapauksissa 
tarkkaan samana taidebarbaariiia, jona hän filo-

loogikoulusta n. k. korkeakouluun tuli. Hän ei 
ole yleensä mitään taiteesta huomannut, ei mi
tään sen humusta havainnut. Sen takia täyt
tää hän ne vaatimukset, joita Saksassa n. k. 
sivistyneelle säädylle asetetaan, hänellä on „aka-
deemisia tutkintoja" ja voipi tulla neljännen 
luokan neuvokseksi. Arvovaatimusten täyttä
minen peittää kokonansa sen juovan, joka am
mottaa sen välillä, mitä hänen pitäisi arkkiteh
tinä olla ja mitä hän todella on. 

Jos itsellemme selväksi teemme nämät to
siasiat, niin ymmärrämme täysin sen kuvan, 
minkä meille tämänpäiväinen Saksan rakennus
taide tarjoo nähtäväksi. Asian laita voisi tus-

Korihuonckaluja. 
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kin toisin ollakkaan. Sen kansan rakennus
taiteen, joka arkkitehtiensa kehittämisen tällai
seksi muodostaa, täytyy tulla kuolleeksi kaava
maisuudeksi, mistä turhaan hakee henkeä 
ja sielua. 

Jonkun taiteen ulkohahmon tunteminen ei 
riitä taideteosten luomiseen, on lisäksi oltava 
taiteilija s. o. on osattava taiteellisesti luoda, 
taiteellisesti ajatella, taiteellisesti rakentaa ja 
taiteellisesti muodostaa. Taiteilijan kasvatta-
miskeinona ei siis ole antaa oppilaalle kiireesti 
ulkopuolisen taiteen hahmopiirteet, vaan on se 
haettava sisäisestä, taiteellisesta kasvatuksesta, 
mihin kuuluu maun kasvattaminen ja yleisen 
taiteellisen luomiskyvyn kehittäminen, mutta 
ennen kaikkea taiteellisen luonteen kasvatta
minen. Tässä pitäisi arkkitehtienkin kasvatta
misen painopisteensä havaita. 

Uudemman taideteollisuuden historian, mi
kä ornamenttitaiteesta on vähitellen tullut huo-
netaiteeksi, kuin myöskin tämän yhteydessä 
tapahtuneen täydellisen taideteollisuusopetuksen 
metoodin muutoksen pitäisi tässä osviitata, millä 
tavoin rakennustaiteellinenkin kasvatus muodos

tuisi elinvoimaiseksi. Se mikä tällä hetkellä 
rakennustaiteen kynnyksellä seisovat taidetyön 
tekijät erottaa arkkitehdeistä, on se tie, jolla 
nämät molemmat lähestyvät arkkitehtuurista 
probleemia Arkkitehti tulee nykyisen kasva
tuksen vallitessa ulkoapäin, muodoilla lastat
tuna siihen, taidetyön tekijä taas sisältä huo
neiden sisustamis-ajatusten täyttämänä. Tus
kinpa on mahdollista epäillä kumpi tie on oi
keampi. Jos on totta, että rakennustaide on 
huoneiden muodostusta, niin on taideteollisuus 
oikealla tiellä todelliseen rakennustaiteeseen, 
mutta tämänpäiväinen arkkitehtikoulutus ei. 

Niinkuin taideteollisuuskoulun opetusohjel
man kehitys on kulkenut vanhan taiteen muo
doista luonnontutkimiseen, tuohon kaiken tai
teelliseen synnyttäjä-lähteeseen, niinkuin va
kava ja perinpohjainen yleistajuinen taidekas
vatus on tullut vanhojen tyylien pintapuolisuuk
sien opettamisen sijalle, niin tulee arkkitehti
kouluillekin pakko lähestyä opetuspäämääräänsä 
yleistaiteellista tietä pitkin, jos toivotaan jon
kinlaista pelastumista tämänpäiväisestä arkki
tehtuurisesta vararikosta. Huomattakoon vie-
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läkin, että arkkitehtuuri on laidetta. Arkkitehti-
kasvatuksen on tämän tähden oltava taide
kasvatusta. 

Muuten on laajuudelleen yhä kasvavan 
taidetyöharrastuksen kehitysvirta antanut vielä 
erään yleispätevän, myöskin rakennuslaiteen 
alaan nähden tärkeän opetuksen. Yhä suurem
malla jyrkkyydellä on siinä pienestä alusta py-
rilty suuren teknillisen yhteistukeen päämää
rään ja on se tieltään sysännyt kaikki aikasem-
mat päämäärät. On tunnustettu, että kaikkinai
nen taide juoksee yhdestä ainoasta lähteestä, 
että ei ole olemassa taiteellisia erikoisaloja, vaan 
vain yksi ainut suuri yleislaide. Mutta tämän suu
ren yleistaiteen käsite voi olla vain se, mitä 
me kreikkalaisten esimerkin mukaan ja sanan 
laajimmassa, jaloimmassa ja pyhimmässä mer
kityksessä arkkitehtuuriksi nimitämme. Tähän 
arkkilehluuriin johtaa vain yksi kasvatustie, ja 
kaikkien kuvaavien taiteiden erikoiskoulujen 
pitäisi olla yhtä mahdottomia kuin musiikissa 
erikoiskoulut trompetin soittajille ja viulunie
koille. Kaikille taiteen aloille yhteinen yleis
koulu olkoon tulevaisuuden päämäärä, koulu, 
missä arkkitehdit, taidetyön tekijät, seinämaa-
larit ja kuvanveistäjät kasvatetaan saman perus
ajatuksen mukaan. Mutia tämän perusajatuk
sen tulee välttämättä olla yleistaiteen kasvatuk
seen pyrkivää, kasvatukseen, mihin tähän asti 
vain n. k. taideteollinen kasvatus on jonkun 
verran selvästi pyrkinyt. Ohjelma, jota viimei-
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senä kymmenenä vuotena on pyritty aikaan
saamaan ja näitä tällä hetkellä noudatetaan par-
haimmissa Saksan ja Itävallan kouluissa, on se 
ainut taidekasvatus-ohjelma, mikä voi kysymyk
seen tulla tuollaista yleiskoulua perustamaan 
ruvetessa. Koulun alemmilla asteilla olisi sitä 
tapaa noudatettava, mikä on näissä parhaiin-
missa taideteollisuuskouluissa ohjelmana. Ylem
mällä asteella voisi kysymykseen tulla jako ra
kennustaiteeseen, kuvanveistotaiteeseen, seinän-
maalaukseen ja sisustustaiteeseen, vastaten sitä 
erityistä kykyä, mihin oppilas alemmalla asteella 
on erityisesti näyttänyt taipumuksia. Tällaisen 
alkukasvatuksen kautta vietäisiin rakennustaide 
jälleen alkulähteelle. Se tulisi, kuten entisvuosi-
satojen suurien arkkitehtien elämänjuoksussa 
oli laita, uudelleen yksilön taiteellisen kehityk
sen lopuksi eikä aluksi. Rakennustaide-nuoru
kaiset eivät tyytyisi, yleistaiteellisilla mielikuvilla 
kun olisivat varustettuja, enää pintapuoliseen, 
vanhojen muotojen aartehistosta saatujen aihei
den ryhmittelemiseen. He astuisivat taide-intoi
sina rakennustaiteen veräjille ja kasvaisivat sen 
suunnattomassa maailmassa suuriksi. He sei
soisivat täynnä kunnioitusta ja pelkoa taiteen 
edessä, mikä oikein käsitettynä vaatisi mitä 
lujinta luomiskykyä ja kehitetyintä ajattelemista 
ja johon kätkeytyy mitä tärkeimpiä probleemeja. 
He tulisivat jälleen tietämään että arkkitehtuuri 
on taidetta. 

Herman Muthesius 'Die. Kunst* lehdessä. 
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LASTEN HUONE. 
Tunnen huoneen mikä on pelkkää iloa ja 

riemua. Ja se on lasteni kamari. Iloa ei siellä 
saa häiritä terävät huonekalujen nurkat, ei 
rikkimenevät »mamman» pikku-esineet tai muut 
tavarat. Vapaus huoneessa vallitkoon ja ilmaa, 
valoa sinne viljalti virratkoon, kun pienten 
karja siellä häärää ja hyörii ja nielullansa saapi 
nurkat paukkumaan; tahi kun se yhteen kerty
neenä ihmeissänsä koettaa aivoillansa tulkita 
lapsellisen yksinkertaisesti esitettyä, ympäri sei
niä kiertävää friisiä, missä -ammut», »hauvat», 
»hopat» ja muut luomakunnan nähtävyydet sil
mien eteen avautuvat. Värien sopusointu he
rättää heidän ajussansa kauneuden tunteen, 
sillä täällä lapsihuoneessa alkaa jo silloin, kun 
lapsi rupeaa luomaan tajullisia kuvia itselleen, 

kauneuteen kasvatus, ei vasta kouluun tai 
maailman touhinaan osalliseksi astuessa. Ke
hyksissä olevista hyvistä ja lapsen fantasialle 
soveltuvista kuvista, joita käypi aika ajoin 
muuttaminen, on tässä koulutuksessa suuri etu, 
koska niiden kautta lasten näköpiirikin laaje
nee: sadut, kertomukset kuvissa esitettyinä, 
eläinkuvat, kuvat kylistä, kaupungeista, kaikki 
tällaiset ovat hyvästi ja kauniisti esitettyinä 
mainioita lasten huoneen hauskuttajia. Muun
laiset seinien koristelut monasti ovat tarpeetto
mat, kun vaan seinänväri on miellyttävä. Huo
nekalut ovat niin valmistettavat, että niitä voi
daan tarpeen tullessa vaikka pestä. — Ja näi
den joukossa erityiset työpöydät, joiden ääressä 
lapset voivat aikansa kulukkeeksi ja opikseen-
kin pikkutöitänsä näperrellä, ovat luonnollisesti 
välttämättömiä, samaten kuin erityinen seinä-
laulukin, mille lapset saisivat piirustamishalus-
saan ilmeneviä taiteellisia taipumuksiaan ilmi-
tuoda, puolustaisi paikkaansa yhtenä lapsihuo-
neen kalustosta. Mitään romunsäilytyspaikkoja 
ei näistä huoneista saa tulla, joten nukkeja ja 

ja muita leikkikaluja tarvitsee olla vain rajo-
tettu määrä. 

* 

Eräässä aikasemmassa vuosikerrassa (v. 
1908 n:o IV) olemme julaisseet huonekaluja 
eräästä ameriikkalaisesta lapsikamarista ja vii
me vuoden kotitaiteen Ilhssa numerossa on 
samaten kuvia lapsikamarin huonekaluista, 
jotka valmistettiin sen vuoden taideteollisuus
yhdistyksen arvontaan palkittujen luonnosten 
mukaan. Tässä numerossa esittämämme lapsille 
sovelletut huonekalut ovat olleet ennen julais 
tuina VVien'issä ilmestyvässä »Das Interieur» 
aikakausilehdessä, mutta ovat siksi hauskat, 
ettemme malta olla niitä lukijoittemme nähtä
väksi asettamatta. 

I f f 

KANGASKUDOKSET 
T A I D E T E O L L I S U U -
DENYHTENÄOSANA. 

(Jatk. N:o ;5). 

Paitsi raaka-aineen luonnetta ja poimuilua 
tulee kolmantena — ja tärkeimpänä — taide-
elementtinä kulouksen kuvittaminen värin avulla. 
Kutous on pinta ja monasti pingotettu tasanen 
pinta. Tälle voidaan kaikkia mahdollisia ku
vioita ja kuvia sovittaa, sikäli kuin tekniikka 
myöden antaa, vaikka mahdollisuuksia tosin 
joka kerran rajoittaa esineen tarkotus. Mutta 
tekniikka on tullut sille asteelle — ajateltakoon 
vain ranskalaisia gobeliini-tapetteja — että ku
louksen tässä suhteessa tuskin tarvitsee olla 
huonompi vapaata maalausta. 

Taiteellisen koristelun ala on siis niin suuri 
kuin mahdollista. Se alkaa yksinkertaisilla 
värjätyillä reunuksilla ja juovilla sekä päättyy 

UOi/M-oy p«U!wAnPp't • 
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Tältä näkökannalta voidaan puhua kolmen
laisesta kudosten koristelusta, joiden kesken 
tosin on ylimenoja, mitkä tekevät vaikeaksi 
pitää joka yksityisessä tapauksessa kiinni ra
joista. Ensimäinen näistä kolmesta lajista on 
viiva- eli geometrinen ornamentti, toinen käsit
tää kasvimaailmasta saadut koristeet, arabeskit 
ja »fasuunit», kolmas taas eläin- tai ihmisaiheiset. 

Ensi lajin, viiva- eli geometrisen ornamentin 
vanhin ja alkuperäisin motiivi, aihe, ovat ran-
nut, värjättyjä säijeryhmiä, jotka määrätyn mat" 
kan päässä kuteina ristitsevät loimet. Ensin 
vaihtelee tällä tavalla vain kaksi väriä keske
nään. Tätä yksinkertaista aiheita kehitetään 
edelleen mitä vaihtelevimmalla tavalla. Milloin 
on useampia värejä, kuten esim. meikäläisten 
naisten esiliinoissa tai Rooman ympäristöjen 
naisten päähuiveissa, tahi Ruotsin taalalais-
naisten ja meidän rahvaan naisten poikkiran-
tuisissa hameenhelmoissa. Milloin värit vaihtu
vat jokaisessa poikkirannussa, niin että yksi
väriset ja moniväriset vyöt vuorottelevat tois
tensa kanssa. Rikkaimmin ja onnistuneimmin 
on tämä motiivi sovitettu eräisiin espanjalaisiin 
peitteisiin, joita käytetään myöskin vaippoina. 

Toinen ja lähin aihe on ruudutus, mikä 
syntyy siten, että jo loimiin pannaan erivärisiä 
lankoja, joita sitten kuteet ristitsevät. Jos eri 
väriset säikeet kulkevat vain loimireunoissa, 
syntyy tästä yksinkertainen reunuste; jos ne ovat 
asetetut määrätyn matkan päähän yli koko pin
nan, niin syntyy ruutukuvioita, perusaine skot
lantilaisissa vaipoissa, joita on mitä vaihtele-
vimpia yhdistelmiä. 

Taidelehtävä kaikissa näissä itsestänsä vä
häpätöisissä kuvioissa, olkootpa ne sitten ran-
tuja tai ruutuja, on eri värien yhdistäminen 
sulovaikutteiseksi. Mutta vaikkapa värit sopeu

tuvatkin toisiinsa, niin ei suinkaan ole yhden
tekevää ovatko rannut tai ruudut s. t. s. yksi
tyiset väriosat, suuria vai pieniä. Suuruuden 
tulee riippua kankaan tarkotuksesta ja käyttö
tavasta. 

Mitä suurempia yksityiset värikentät ovat, 
sen kauvemmin ja selvemmin säilyttävät ne 
muotonsa, kun niitä hitaasti viedään silmästä 
kauvemmaksi; ja päinvastoin, mitä pienempiä 
ne ovat, sitä pikemmin häviävät rajat, ja eri 
värit yhtyvät silmässä yhdeksi samaksi yhdiste
lyksi väriksi. Toista tai toista voidaan tarko 
tuksella yritellä. Joko on erotus eri värien 
välillä pysytettävä näkyvissä, ja näiden on siis 
vaikutettava kontrasteillaan, tahi on niiden toi
siinsa sekautuminen välttämätöntä taiteellisista 
syistä. Viimemainittuun on esim. pukukankaiden 
ruudutuksessa pyritty, sillä suuret, eristetyt neliöt 
tekisivät niitä kantavan ihmisen naurettavan 
näköiseksi, kun hänen pukunsa muistuttaisi liiaksi 
paljon sakkilautaa. Ajatus lentäisi sirkuksissa 
esiintyviin arlekiineihin ja klovneihin. Tämän 
estämiseksi on ruutukuvitus pidettävä niin pie
nenä, että eri värit tavallisen välimatkan päässä 
silmästä yhtyvät yhdeksi värisävyksi. 

Kolmas viivamaisen pintakoristelun motiivi 
on vinot viivat, jotka ristitsevät kohtisuoria ja 
vaakasuoria tahi muodostavat niiden kanssa 
mittausopillisia kuvioita. Tämän kautta synty
vät monikulmiot, tähtimuodot, kuviot, joiden 
viivat tahi nauhat ristitsevät ja leikkaavat toi
siaan lai punoutuvat toisiinsa, suuri muotojen 
moninaisuus, joita tavataan eri maiden kansan
omaisessa kutomistaiteessa, kuten meillä ja 
muilla Suomen sukukansoilla, etelä-slaavilaisilla, 
Ruotsin skoonelaisilla, mutta jotka arabialai
sessa taiteessa ovat tulleet kehityksensä rik-
kaimpaan ja korkeimpaan huippuun, niin seinä-
koristeissa kuin kutoumuksissa, niin matoissa 
kuin silkkikankaissa. On peitetty matto, pöytä
liina, s. t. s. rajotetun suuruinen kudos yhdellä, 
yhdellä ainoalla rikkaasti luonnostetulla kuviolla 
ja ympäröity se samanlaatuisella reunuksella, 
tahi on tätä uudistaen käytetty saman väli
matkan päässä koko pinnan pituuden, tahi on 
sitten taidokkaasti punottu toistensa sisään 
useampia tuollaisia kuvioita. Tämän koristelu-
tavan tapaamme vanhemmissa matoissa, tahi 
vanhemman luonteisissa matoissa, tahi espanja-
laismaurilaista alkua olevissa keskiaikaisissa 
silkkikankaissa, samanlaatuisissa, jommoisia 
vielä valmistetaan Marokossa. 

(Jatk.) 
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MITENKÄ 
HUONEKALUJA 
VALMISTETAAN. 

III. 

Porrastuoli. 

Porrastuoli on kyökki tuoli, mihin on yhdis
tetty porras- eli tikapuulaitos; koossa ollen voi 
sitä tuolina käyttää, aukaistuna taas tikapuina. 

Tämmöistä tuolia sommiteltaessa on ennen 
muuta huomioonotettava, että se rakennetaan 
keveästi, jotta sitä voi helposti käsitellä. Mutta 
luonnollisesti ei lujuus saa tässä kärsiä. Tuolilla 
on seuraavat tavallisen tuolin osat: etu- ja taka
jalat, selkänoja, sarjat ja istuin; mutta lisäksi 
tulevat: posket ja porrasastimet. Sarjat yhdis
tetään, kuten tavallisesti, jalkojen kanssa. Jos 
posket tehdään yhdestä kappaleesta koko levey
deltään, lävistellään ne suuremman keveyden saa
vuttamiseksi. Leveydeksi riittää 8 cm ja pak
suudeksi 12—14 mm. 15 —17 mm paksut as
keleet kiinnitetään poskiin pienillä tapeilla, jotka 
sitten kiilaamalla kiristetään. Sarjoihin yhdis
tetään posket loviamalla. Ylin askel (aukaistussa 
tuolissa) yhdistetään poskiin sinkkaamalla, pos
ken alaosan ja etujalan väliin asetetaan side-
puu. Yläosa on ruuvilla kiinnitetty takajalan 
alimpaan päähän. Istuin 12—14 mm vahvasta 
puusta, on kaksiosainen, joita saranat yhdistä
vät toisiinsa. Etupuolisen osan tulee olla hiu
kan leveämmän, koska tuolia ei voisi muuten 
aukaista. Tuolin ala-osassa käytetään pieniä 
hakoja pitämään sitä koossa. 

Yhdestä kappaleesta olevan posken ase
mesta voi myöskin käyttää kahta listaa. Tämän
tapainen on tuoli sivun alla olevissa kuvissa. 

Näitä porrastuoleja valmistettaessa olisi tyr> 
piirrustus välttämätön, koska sen tekemättä jät
täminen saattaa kostautua onnistumattomalla 
työllä. Kun tuoli on takaa kapeampi kuin 

edestä, niin tulevat askeleet istuimen kohdalla 
leveämmiksi, koskapa päät ovat enemmän ta
kana kuin istuin. Luonnollisesti eivät myöskään 
kaikki askeleet voi olla yhtä pitkiä, kun ne ovat 
viistosti sovitettavat. Oikeiden mittojen saami
seksi piirretään ensin tuolin sivuprojektsiooni 
poskineen ja askelineen. Askeljaossa on istuimen 
yläreunaan lisättävä istuimen paksuusmitta, kun 
avatussa tuolissa istuimen osat ovat päällekkäin. 
Ellei näin tehtäisi, olisi tämä askelväli istuimen 
paksuuden määrän toisia askelvälejä korkeampi. 
Ken tahtoo jaon saada tarkan, hänen on piir
rettävä tuoli sivuprojektsioonissaan aukaistuna. 
Pohjakuvassa määrätään askelten leveydet. Tästä 
saadaan askelten oikeat pituudet ja leveydet, 
joiden mukaan ne tarkkaan ovat valmistettavat, 
kun ensin poskien paksuus on määrätty. 
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NEUVO- JA UU
TISOSASTO. 

K u v i e m m e joukossa on 
ensi ryhmänä Diisseldorfissa 
asustavan arkkitehdin Christi
an Hövel'in suunnittelemia 
hauskoja ja käytännöllisiä ko-
rihuonekaluja, jonka tapaisista 
ei meillä vielä ennen ole ku
via julaistu, ja toisena ryh
mänä kuvia »vanhanpojan» 
makuukamarin sisustamisesta, 
jommoisten julkaisu puoltaa 
paikkansa, kun yksikscen-elä-
jissäkin alkaa halu hauskem
piin huoncsisustuksiin, kuin mi
t ä »ruokamatamit» tarjota voi
vat, henkiinherätä. Esittämis
tämme, saksalaisesta »Das In-
terieur»-lchdestä lainatuissa 
huonekaluissa miellyttävät mei
tä ennen kaikkea niiden suu
ret piirteet, joskin detaljikä-
sittelyssä on jotakin vieraam
paa ja outoa. 

P e t s i ä , joka suojelee puisia 
huonekaluja lahoutumiselta, 
saadaan keittämällä yhteen I 
os. keittosuolaa, I os. pippu
ria, i os. sinappijauhoa, i os. 
etikkaspriitä. Tällä ovat suo
jeltavat esineet kahdesti sivel
tävät. 

H y v ä ä h u o n e k a l u v a -
h a a , jolla saadaan sangen ko
va pinta, voidaan seuraavalla 
tavalla valmistaa: 20 B/s gr. 
survottua kolofoniota, 133 Vs 
gr. keltasta vahaa ja 83 Vs gr. 
tärpättiöljyä pannaan kiehu
maan heikolle tulelle, kunnes 
kaikki on sulanut. Hyvästi 
hämmennet tyä annetaan va
han kylmetä. Villalappusclla 
sitä sitten sivellään huoneka
luille, harjataan pehmeähköllä 
harjalla ja lopuksi hierotaan 
pehmeällä villalapulla. 

L i n o l e u m i tehdään uudel
leen kiiltäväksi seuraavalla se
oksella: 1 os. palmuöljyä sula
tetaan 16 os. panvffiiniin, jon
ka jälkeen siihen vielä lisä
tään 4 os. parafiiniöljyä. 

V ä r i k y ö k k i h u o n e k a -
lu i l l e . Vaaleanvihreä väri kyök
ki-huonekaluille saadaan hiero
malla ensin pariisin-sinistä ja 
kromikeltasta, jota pulverimuo-
dossa saadaan, öljyssä lasi- tai 
marrnorilevyllä perinpohjin. 
Näihin sekotetaan lyijyvalkeata 
niin kauvan, kunnes haluttu 
nyanssi on saatu. Ensi kerran 
sivellään verrattain ohuella vä
rillä, toisen kerran sitävastoin 
paksummalla sekotuksella. Va
rottakoon käyttämästä liiaksi 
paljon kuivaus-ainetta, »sikka-
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Tehdas on yhä edel
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vien kakluuniensa 
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Myy summittain ja vähittäin suuresta hyvin 

järjestetystä varastosta kaikkia rautatavara-alaan 

kuuluvia kappaleita, kuten 

Rakennustakomuksia, valutavaroita, nauloja, kan

kirautaa, terästä, rautalevyä kaikenlaatuista, sement

tiä, tulenkestäviä tiiliä, tulenk. savea, tappuroita, tä-

pettä, lastuvillaa, rakennuspalkkeja. Käytettyjä rata

kiskoja. Maalanvärejä, vernissoja ja öljyjä y. m. 

tunnettuihin halpoihin hintoihin vuoden loppuun. 
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tiivia», koska väri muuten liiak-
si tummuu jälestäpäin. 

Keinoja, joil la puu teh
d ä ä n t u l e n v a a r a t t o m a k s i . 
Pariisilaisen tireht. Girard'in 
tekemien kokeiden mukaan on 
parhain puun tulenkestäväk
si tekemiskeino impregneerata 
seuraavasti kokoonpannulla liu
oksella: ammoniofosfaattia 
100 kg., boorihappoa 10 kg. 
ja vettä 1000 litr. 

Huonompi on tulos impreg-
neeratessa seuraavalla liuoksel
la: ammoniosulfaattia 135 kg., 
boraksia 16 kg., boorihappoa 
5 kg., vettä 1000 litr. 

L i i n a - ö l j y v e r n i s s a n t u t k i m i 
n e n . Liinaöljyvernissan väri voi olla 
kirkkaan ruskeasta tummanruskeaan 
asti. Joka tapauksessa tulee sen olla 
täydellisesti läpinäkyvää, vaikkakin 
läpinäkyväänkin vernissaan voi aikaa-
mittain ilmestyä vähäinen, vaikeasti 
laskehtiva sakkautuminen, mikä joh
tuu lyijy-tnangaanilipeästä, mutta mikä 
ei vernissan hyvyyttä huononna. Käy
tännölliset laadun tutkimiset tapailtu 
vat seuraavasti: Vernissaa sivellään 
ohuesti lasilevylle ja kuivataan 16— 
18,7 C asteen lämpimässä. Tumma 

vernissa ei saa korkeintaan 12 tun
nin perästä, kirkas 20 tunnin perästä 
tarttua kiinni, sen tulee olla täysin 
kuiva, kiiltävä ja kimmoava. Kestä
vyyttä koetellaan 24 tuntia kuivaus
kaapissa 100 C asteessa. Kuivatussa 
ketossa ei saa näkyä mitään halkea
mia ja täytyy siitä irrottua lastu veit
sen kärjellä vuollessa. Sinkkivalke-
alla tai kemiallisesti puhtaalla lyijy-
valkealla sekotettu vernissa ei saa 
väriä juuri lainkaan tummentaa. 25-os. 
vernissaa hämmennetään 20 os. sinkki-
valkeata ja maalataan tällä pohjattu 
(>grundattu>) lautalevy; värin tulee 
olla 8—9 tunnin kuluttua kuiva. 

Hylkeenrasvan tuntee vernissassa 
epämiellyttävästä hajusta, joka varsin
kin silloin tuntuu kun vernissaa hie
rotaan käsien välissä tai kun sitä läm
mitetään. Tuollaisella vernissalla val
mistetut värit tarttuvat sangen kauvan. 

Kemiallinen koe on seuraava: 15 
C asteisena ominaispaino ci saa olla 
0,94] pienempi. Kivennäis, hartsi- ja 
tärpältiöljyjen olemassaolo havaitaan 
livettämällä alkoholipitoisella kali-
lipeällä j a kiehuttamalla. Puhtaasta 
vernissasta saadaan haihduttamalla ai
van kirkas liuos 2—3 osalla vettä. 
Polarimelrin avulla voidaan hartsiai-
neet myös löytää. Epäiltävissä ta
pauksissa destilleerataan vernissa vesi
höyryltä, jolloin destillaatissa on bent-
siniä, tärpättiöljyä ynnä muita haihtu
via aineita. 

Suurempia kolofoniomäärien ote-
massaoloa ei voi hyödylliseksi kat
soa; mutta pienempiä määriä voi vält
tää, kun useat vernissat valmistetaan 
hartsilipeällä. Kun ei muita keinoja 
ole, millä kolofonion olo tutkitaan, 
niin täytyy tyytyä happolukuun, joka 
ei saa olla 8 suurempi. Happoluvun 
määräämiseksi liuotetaan 10 gr ai
netta 5 0 kuutiosenlimetriin neutrali-
secrattua alkoholia ja t i treeralaan te-
nolftaliiniin liuotetulla alkoholisella 
kalilipeältä Kun vernissa on poltettu 
ei siitä syntynyt tuhka saa olla ver
nissan painoon verrattuna 0,75 °/n suu
rempi. 

E5* 

Vastuunalainen toimittuja, arkkitehti Vilho IVnttil». 'Toimituspaikka Wladimirinkatu 9. — Helsingissä, Osakeyhtiö Kauppakirianainossa, 1905. 


