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Karmi
Karmi oli huonokuntoinen ja aiemmissa korjauksissa sitä oli kaltoin kohdeltu. 
Karmia irrotettaessa, pokat eivät tahtoneet irrota ja karmi oli kaikin puolin salmiakki. 
Karmi oli hakattu kiinni vuorilaudoista ja smyygistä noin viidelläkymmenellä
naulalla, naulaus vuorilaudoista oli aiheuttanut vuorilautojen halkeilun ikkuna-aukon 
ympärillä. 
Alkuperäisiä liitoksia ei ollut kuin yksi jäljellä, senkin hyönteiset olivat tuhonneet 
aivan hauraaksi. Karmia oli vahvisteltu erilaisin laudoin ja pulikoin. Lisäksi karmia 
oli suoristamisen toivossa sahattu poikki useasta kohdasta.
Karmista ei saanut enää kunnostamalla karmia. 
Verstaalla Forssassa karmi harjattiin puhtaaksi, sekä imuroitiin suurimmat puupölyt 
pois. Karmi koottiin Urajärven talliin lautakehään ruuvein. Karmissa saattaa vielä
olla hyönteiselämää. 
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Uusi karmi
Karmi pokien sovituksessa Karmi paikoillaan
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Karmin kiinnitys ja ulkoikkunat
Karmi on kiinnitetty karoihin ruuveilla. Molemmista sivuistaan 
kolmella ruuvilla. Ruuvien kantojen päälle on liisteröity ruskea 
liimapaperilappu, helpottamaan karmin irrottamista. Lappuja ei 
ole retusoitu piiloon. Karmiin ei saa naulata pinkopahvia
karmin vääntymisen ehkäisemiseksi. Pinkopahvi voidaan 
kiinnittää muutamalla niitillä karmiin  ja tiiveyden vuoksi on 
hyvä liimata saumaan vielä liimapaperi ympäri karmin, niin että
paperi jää listan alle piiloon.

Ulkoikkunat olivat hyvässä kunnossa. Niistä poistettiin 
ulkopuolelta irtonainen maali. Sisäpuolet pestiin Biokleen 
maalarinpesuaineella kombiliinalle.

Ulkopuolet maalattiin kolmeen kertaan Ottoson Färgmakerin
pellavaöljymaalilla sävyllä ljusgrå.
Tehtiin muutamia kittipaikkauksia Dana Limin Lasimestarinkitti 
683:lla.
Sisäpuoliin tehtiin muutama paikkamaalaus yllämainittuun 
maaliin ja sävyyn johon sekoitettiin sopivan sävyn saamiseksi 
kromikeltaista ja keltaokraa.

Tulossa olevan ulkopuolen remontin yhteydessä pellitykset 
pitää tarkistaa. nyt asennettiin vanha pelti paikoilleen ja 
tiivistettiin pellavaöljykitillä, Olisi varmempaa käyttää jotain 
massaa jos vanhat pellit jäävät paikoilleen.
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Sisäpokat
Sisäpokien kunto oli maalipintojen osalta 
heikohko. Tyypilliset vauriot olivat maalin 
krakeloituminen ja hilseileminen. 
Myöhemmin tehtyjen paikkausten 
retusoimatta jättäminen, kittien 
irtoileminen ja maalipinnan 
haalistuminen. Vaurioita olivat myös 
aiheuttaneet naulat, joilla sisäpokat olivat 
olleet kiinni karmissa.
Sisäpokien ulkopinnoilta skrabattiin 
irtonainen maali pois. Pinnat 
pohjamaalattiin samalla sävyllä millä
paikkamaalattiin ulkopokien sisäpuolet. 

Muutama pieni palkeenkieli puussa liimattiin Kiillon  B 3, 
kosteuden kestävällä liimalla.
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Sisäpokien sisäpuolet
Sisäpokien sisäpuolista pyrittiin saamaan siistit, 
mahdollisimman paljon alkuperäistä pintaa säästäen. 
Oikean puoleisessa pokassa olivat suuremmat vauriot 
kuin vasemmassa.
(Kuvassa ikkunat oikeassa järjestyksessä ja valmiina)

Sisäpinnat olivat, kulumia lukuun ottamatta, melko 
hyvässä kunnossa.
Naulojen hankaumat kitattiin Tikkurilan Lakkakitillä ja 
pohjustettiin ootrauspohjamaalilla.
Lakkakittikohdat retusoitiin ootrausvärillä. 
Lasit kitattiin sisäpuolelta. Kittejä ei ryhdytty retusoimaan 
koska ne eivät sinällään häirinneet yleisilmettä. 
Kittauksella poistettiin lasin helinä ja ikkunoihin tuli lisää
tiiveyttä. 
Uudet salvat kiinnitettiin retusoitujen kohtien kohdalle 
jotta ne eivät käytettäessä hankaisi alkuperäisiä pintoja.
Pokien seinänpuoleisiin sarjoihin laitettiin naulat ja 
karmiin vastaaviin kohtiin porattiin reiät, jotta pokat 
pysyisivät kiinni.
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Ootraus
Ootraus tehtiin pohjamaalin päälle Le Tonkinois
lakkaan sekoitettuun sävyyn. Sävy tehtiin vihreästä
umbrasta ja luonnon terrasta.
Ootraus suoritettiin pahvista leikatulla kammalla, 
jonka hammasjako saatiin alkuperäisestä
ootrauksesta. 
Kuvassa äärimmäisenä oikealla alkuperäinen 
karmin osa ja vasemmalla juuri ootrattua pintaa.
Ootratuissa pinnoissa pokien osalta on vain 
pohjamaali ja ootrauslakka. Karmi on maalattu 
kahdesti ootrauspohjalla ennen ootrausta.
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