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RYIJYN PUHDISTUS
Tavallisessa puhtaassa huoneilmassa ryijy säilyy pitkään puhtaana, joten tekstiilin vuosihuol-
loksi riittää säännöllinen, mutta kevyt pintapuhdistus imuroimalla. Voimakkaampia puhdistus-
menetelmiä, yleensä vesipesua, tarvitaan harvakseltaan, esimerkiksi 10–20 vuoden välein, jos 
vielä silloinkaan.

Seinälle ripustetun ryijyn nukkapintaan tarttuu ilmassa liikkuva pöly ja varsinkin kaupunki-il-
massa oleva nokipitoinen lika. Lika alkaa ensimmäiseksi erottua vaaleasävyisten nukkalanko-
jen päissä. Erityisesti ryijyn yläosa ja sivut saattavat mustua. Nokilikaa tarttuu ryijyn pintaan 
myös takkahuoneissa ja muissa uunilämmitteisissä tiloissa.

Keittiöilmassa leijuvat rasvat saattavat liikkua muihin huoneisiin ilmavirtojen mukana, jolloin 
ne tarttuvat myös tekstiilien pintaan. Pahin likaaja on kuitenkin tupakansavu, joka kiinnittyy 
ryijyn pintaan kellanruskeana ja tummana kerroksena. Noen ja tupakan likaamat villalangat 
tuntuvat käteen epämiellyttävän kovilta, hieman metallisilta ja mahdollisesti tahmeilta. Ryijy 
myös haisee pahalta. Tupakansavun aiheuttama tahrautuminen on onneksi vesiliukoista, joten 
tällainen ryijy yleensä puhdistuu hyvin vesipesussa. Myös nokeentuneet tekstiilit saadaan puh-
distettua vedellä pesemällä.

IMUROINTI
Ryijy kannattaa imuroida kerran vuodessa, esimerkiksi keväällä, jolloin ryijyn voisi myös sa-
man tien pakata kesäksi säilöön, ja seinälle voisi ripustaa jonkun kevyemmän tekstiilin kesä-
kuukausien ajaksi. Voimakas päivänvalo vaurioittaa tekstiilejä, joten kodinhoitotapoihin aikoi-
naan kuulunut talvi- ja kesätekstiilien vaihto on edelleenkin aivan suositeltava käytäntö.

Ryijy imuroidaan esimerkiksi puhtaalla lattialla tai niin suuren pöydän päällä, että tekstiilin 
mahtuu hyvin levittämään. Imuri on tavallinen koti-imuri, jossa kuitenkin tulee imutehon olla 
säädettävissä siten, että käytetään mahdollisimman heikkoa imua (yleensä verhojen imuroin-
tiin tarkoitettu säätöasento). 

Heikon imutehon lisäksi ryijyä suojataan käyttämällä joko imurointiverkkoa tai letkusuulaketta. 
Verkko on harvahkoa tekokuituharsoa (valoverhoa), joka laskee pölyn lävitseen, mutta estää 
nukkalankoja vaurioitumasta tai imeytymästä pölypussiin. Verkko voidaan pingottaa tavalli-

 Ryijyn yläosaan on kertynyt harmaanmustaa likaa. Harmaa lika erottuu nukkalankojen päissä.
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seen pienehköön kiilakehykseen vaikka nastoilla tai nitojalla. Riittävän suuren verkonpalan 
voi myös kiinnittää imurin tekstiilisuulakkeen ympärille kumilenkillä. 

Puuvillainen harsokangas ei sovellu imurointiverkoksi, sillä se tarttuu kiinni ryijyn pintaan 
eikä päästä pölyä lävitseen.

Ryijyn imurointiin joutuu varaamaan hieman aikaa. Tekstiilin molemmat puolet imuroidaan 
varovasti, huolellisesti ja rauhallisesti. Työ aloitetaan jostain kulmasta ja edetään järjes-
telmällisesti alue kerrallaan. Imurointikehystä tai -verkkoa käytetään pienen kulmikkaan 
tekstiilisuulakkeen kanssa. Näin käsitellen voidaan puhdistaa helpoiten tekstiilin sileä nur-
ja puoli, mutta myös nukitetun puolen pinta nukkien päältä. Nukkapinta imuroidaan aina 
myötänukkaan ja yhdensuuntaisin vedoin.

Jos oikean puolen nukkarivien välit halutaan imuroida, on helpointa käyttää letkusuula-
ketta, jolla pystytään imuroimaan vaikka jokainen nukkasolmu erikseen. Letkusuulakkeen 
käyttö rasittaa imurin moottoria, joten ylikuumeneminen on estettävä käyttämällä heikkoa 
imutehoa ja avaamalla letkussa oleva ohivirtausaukko. Ryijyn nukkavälien imurointi on hi-
dasta ja hankalaa eikä sitä kannata ryhtyä kotioloissa tekemään ilman erityistä syytä. Ryijy 
joudutaan imuroimaan letkusuulakkeella esimerkiksi silloin, kun joudutaan poistamaan 
nukkalangoissa kiinni olevia tekstiilituhohyönteisten jälkiä.

Letkusuulakkeita voi ostaa imurin 
lisävarusteina, ja ne on tarkoitettu 
esim. neulekoneiden ja tietoko-
nenäppäimistöjen puhdistukseen. 
Letkusuulakkeen voi myös itse val-
mistaa muovitulpasta, jonka keskel-
le tehdään reikä kumiletkua varten, 
letkun halkaisija 10 mm ja tarvittava 
pituus noin metrin verran. Muovi-
tulpan pitää mahtua imurin letkun 
päähän; hieman liian löysän tulpan 
voi kiinnittää paikoilleen vaikka 
maalarinteipillä.

 Ryijyn nukkapinnan imurointi verkkokehyksen läpi.  Imurointiverkko tekstiilisuulakkeen ympärillä.

Ryijyn nukkavälien imurointi letkusuulakkeella.
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Nukkapinnan voi tietysti imuroida myös tekstiilisuulakkeella ilman verkkoa, mutta tällöin on 
oltava erityisen varovainen, sillä nukkalankojen päät saattavat venyä auki tai huonosti kiinni 
olevat nukat saattavat irrota.  

Nukkapintaa ei pidä harjata tai kammata millään välineellä, ei kuivana eikä märkänä. Har-
jaamalla saa nukkalankojen päät venymään ohuiksi kuituluiruiksi, joita sitten yritetään siistiä 
saksilla tasaisiksi. Ryijyn ulkonäkö on kerta kerralta enemmän ja enemmän pilalla ja samalla 
tekstiilin rakenne vaurioituu. Jos nukkalangat ovat sekaisin, niitä voi varovasti oikoa ihan vaan 
sormin.

TUULETUS
Ennen ulkotuuletusta ryijy pitäisi puhdistaa imuroimalla, sillä ilmankosteus saattaa kiinnittää 
osan pölystä tiukemmin tekstiiliin kiinni, ja tuuletettu ryijy ei tuoksukaan raikkaalta vaan pölyi-
sen tunkkaiselta. 

Ryijyä ei pidä ravistella! Konservaattorit saavat korjattavaksi kulmistaan tai jopa keskeltä lähes 
koko leveydeltään repeytyneitä ryijyjä, 
joiden loimilangat eivät ole kestäneet 
kovakouraista käsittelyä. Ryijy on painava 
tekstiili, ja ikääntyessään se kestää aina 
vain huonommin jopa omaa painoaan.

Ryijy viedään ulos tuulettumaan kuival-
la säällä ja levitetään riittävän suurelle 
alustalle niin, ettei repeytymisvaaraa ole. 
Tuuletuspaikan on ehdottomasti oltava 
varjossa, sillä aurinko vaurioittaa tekstii-
lejä. Ryijyssä olevat valkoiset nukkalangat 
palavat auringossa kellertäviksi ja väril-
liset langat haalistuvat. Haalistumisen 

Nukkalankojen auenneista päistä venyy kuituja ulos ja ryijyn pinta muuttuu hieman pehmeän sotkuiseksi.

Ravistelun seurauksena repeytynyt ryijy.
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määrä riippuu langan valmistusajankohdasta, sillä nykyaikaisten värien valonkesto on 
huomattavasti parempi kuin varhaisten synteettisten värien tai kasvivärien. Valossa syn-
tynyt villan kellastuma tai värillisten lankojen haalistuma on pysyvä eikä sitä saada enää 
mitenkään korjattua. 

On syytä unohtaa se vanha kotihoito-ohje, jossa ryijy kehotetaan viemään keväthangelle 
harjattavaksi ja tampattavaksi. Aikoinaan lumi on ollut käyttökelpoisen puhdasta, mutta 
nykymaailman aikaan lumessa on niin paljon monia erilaisia lika-aineita (mm. nokea ja 
terva-aineita, näkymättömiä happamia aineita), että puhdistusyritykset lumessa aiheutta-
vat ryijylle enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisäksi tekstiilin harjaaminen ja hankautuminen 
lumessa aiheuttaa nukkapintaan vaurioita (nukkalankojen päät liestyvät auki) ja lumen 
sisältämä kosteus aiheuttaa likareunaisten nestetahrojen ja värin irtoamisen vaaran. Ryi-
jyn kanssa lumessa touhutessa tekstiilin nukkalangat asettuvat hieman uuteen asentoon 
ja lankojen kierre aukeaa vähän, jolloin esille tulee haalistumatonta väriä. Lisäksi joku osa 
irtopölystä irtoaa lumeen. Näin ryijyn värit näyttävät kirkastuvan, mutta pölyn olisi saanut 
paljon helpommin irti imuroimalla. Tamppaaminen on sopiva menetelmä ainoastaan ma-
toille, jos niillekään; tamppaamisen aiheuttamiin vaurioihin esineen rakenteessa ei usein-
kaan tule kiinnittäneeksi huomiota.

Jos ryijy pakataan tuuletuksen jälkeen säilytykseen, on sen annettava vielä sisätiloissa 
kuivua (varmuuden vuoksi, kuivasta tuuletussäästä huolimatta), jotta homehtumisvaaraa 
ei olisi.

PESU
Nukitettu tekstiili on kuivanakin painava, ja paino lisääntyy moninkertaiseksi tekstiilin 
kastuessa. Suurta, märkää ja painavaa tekstiiliä on hankala käsitellä eikä vanha ryijy 
ehkä märkänä edes kestä omaa painoaan repeytymättä, joten ryijyn peseminen kotona on 
yleensä hankalaa. Kylpyammekin on liian pieni ryijyn pesualtaaksi. Saunan lattialla pesu 
ja huuhtelu voisi onnistua, mutta kuivatus voi olla hidasta ja homehtumisvaara kasvaa 
samalla. Kesälaiturille ei ryijyn kanssa kannata ollenkaan mennä, sillä räsymaton pesu on 
huomattavasti huolettomampaa kuin arvokkaan ryijyn puhdistus.

Kemiallinen pesu eli kuivapesu tehdään pesukoneessa liuottimilla. Liuotinaineet eivät kas-
tele tekstiiliä samalla lailla kuin vesi, joten kankaat eivät kutistu ja värit eivät irtoa samalla 
tavalla kuin vesipesussa saattaa tapahtua. Vanhat tekstiilit eivät kuitenkaan kovin hyvin tai 

Auringonvalossa keltaiseksi palanut valkoinen ryijy. Vain nukkalankojen päät ovat kellastuneet, nukan juuressa 
lanka on vielä valkoista.
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ollenkaan kestä pesukoneen 
pyörivän rummun aiheuttamaa 
rasitusta. Ryijyjen hapsut kulu-
vat poikki, nukkia saattaa irrota 
ja ryijyn pohjakangas voi revetä. 

Uusien ryijyjen loimet ja kuteet 
yleensä säilyvät ehjinä, mutta 
rummun liike voi hiertää nuk-
kalankojen päitä auki, jolloin 
langoista purkautuneet hienot 
kuidut peittävät koko ryijyn 
pinnan. Irronneet kuidut saa 
pois vain saksilla leikkaamal-
la. Jos ryijy pesetetään usein 
kemiallisessa pesussa, villama-
teriaali saattaa alkaa kuivua ja 
mahdollisesti hieman vanuttua. 
Yleensä pesulat pesevät ryijyt 
vain asiakkaan omalla vastuulla, ja vaurioitunut ryijy korvataan vain pesula-alan normaalien 
korvauskäytäntöjen mukaan. 

Konservaattorit pesevät niin ryijyt kuin muutkin arvotekstiilit aina käsin, varovasti ja huolel-
lisesti, tekstiilien käsittelyyn sopivia altaita ja laitteita käyttäen. Konservointipesu on siksi 
hieman kallista, mutta tekstiili säilyy mahdollisimman hyvässä kunnossa. Pesu laskutetaan 
työtuntikustannusten mukaan, lisäksi tulevat materiaalikustannukset. Työaikaa kuluu yleensä 
5–7 tuntia; kokonaislaskutus on tällöin noin 350-400 e. Lisätunteja saattaa tulla esim. ryijyn 
kuivatuksesta pingotettuna, jos on tarpeellista oikoa ryijyssä olevia kutistumia, venymiä tai 
muuta muodon epätasaisuutta.

Ennen pesua konservaattori tutkii mm. ryijyn värien pesunkeston. Samalla konservaattori 
pystyy tarvittaessa antamaan arvion myös ryijyn yleiskunnosta ja mahdollisesta muusta kon-
servointitarpeesta.

Ryijyn alareunan hapsut ovat katkenneet pesukonepesussa.

Konservaattoreiden käyttämä suuri pesuallas. Joskus ryijyt joudutaan kuivattamaan pingotettuna.
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Pellavakangaspohjalle ommellen valmistettujen ryijyjen joukossa on eräs erityisryhmä, 
joka on vanhetessaan vaurioitunut poikkeuksellisella tavalla ja jonka puhdistus saattaa 
olla hyvin vaikeata. Noin 1950-luvulta lähtien on joitakin ommeltuja ryijyjä viimeistelty nuk-
kien kiinnityksen jälkeen siten, että ryijyn nurja puoli on kokonaan sivelty liimalla, johon on 
sen jälkeen painettu kiinni toinen kangas. Tällaisissa ryijyissä on nukkalangat yleensä vain 
vedetty ryijyn pohjakankaan läpi avonaiselle lenkille eikä niitä ole solmittu kiinni kankaa-
seen. Liimatun kankaan tarkoituksena on estää ryijyn nukkalankoja irtoamasta.

Liimana on käytetty jotain eläinliimaa, joka on vuosien kuluessa kellastunut ja kovettunut. 
Ryijyn nurjan puolen tukikangas on muuttunut läikikkään ruskeaksi ja jäykäksi. Liima on 
vaurioittanut myös ryijykangasta, joka on kovettunut ja usein myös haurastunut alttiiksi 
repeämään.

Näitä ryijyjä ei kannata yrittää pestä kotona, sillä vaarana on pehmenevän liiman liuke-
neminen siten, että se tahraa ja kovettaa koko tekstiilin. Konservointipesu on yleensä 
mahdollista tehdä, mutta se saattaa tulla niin kalliiksi, että se voidaan tehdä vain museoe-
sineille. Niinpä nämä ryijyt puhdistetaan yleensä vain huolellisesti imuroimalla ja repeyty-
vien kankaiden aiheuttamia ongelmia korjataan ompelemalla sopivia tukikankaita.

Ryijyn eri väreille tehdään pesunkestotesti ennen 
kuin pesuun ryhdytään.

Kastelluista nukkalangoista irtoava väri näkyy valkoisessa 
imupaperissa.

Ryijyn nurja puoli on käsitelty liimalla ja sen päälle kiinnitetyllä lisäkankaalla.
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RYIJYN RIPUSTUS
Ryijyjä on ripustettu seinälle jopa suoraan kankaan läpi hakatuilla isoilla nauloilla. Hieman 
tavanomaisempi vanha ripustustapa on kuitenkin ollut tekstiilin yläreunaan ommellut mes-
sinkirenkaat. Koko tekstiilin paino on renkaiden varassa, ja kukin rengas kiinnittyy vain yhden 
tai kahden loimilangan kohdalle, joten yksittäiset langat joutuvat kovalle rasitukselle. Näin on 
syntynyt vaurio, jossa ryijyn kulmat ja yläreuna on venynyt epätasaiseksi aaltoreunaksi ja ren-
kaiden kohdille on revennyt reiät, jotka suurenevat kunnes koko yläreuna repeää irti. 

Mikä tahansa ripustustankoa varten tehty tankokuja on ollut edellistä vaihtoehtoa parempi, 
mutta hyvin usein ripustuskujat ovat olleet liian ahtaita tai muuten huonosti ommeltuja. Ryijyn 
yläreuna on saattanut vahingoittua hyvistä yrityksistä huolimatta. 

Yleensä tankokuja on tehty yhtenäiseksi putkeksi, jonka päistä metalli- tai puutanko pilkistää 
näkyviin. Ryijy on ripustettu seinälle koukkuihin molemmissa yläkulmissa olevista tangonpäis-
tä. Jonkin ajan kuluttua painava tekstiili on alkanut painaa tangon keskiosaa alaspäin, jolloin 
ryijy näyttää ryhdiltään lysähtäneeltä ja kankaaseen alkaa syntyä outoja venymiä.

Ryijyn loimilangat ovat katkenneet ripustusren-
kaan kohdalta. 

Tämäkin ripustuskuja on ollut ripustusrenkaita parempi vaihto-
ehto.

Ripustustanko saattaa alkaa painua keskeltä kuopalle.
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RIPUSTUSKUJA
Konservaattorit käsittelevät ryijyjä kuten mitä tahansa seinälle ripustettavaa taideteosta. 
Siksi ripustustekniikka pidetään esineen takana näkymättömissä. 

Tankokujasta tehdään vähintään kolmiosainen: keskellä on ripustuspiste kannattelemassa 
keskiosan painoa, eivätkä sivuilla olevat ripustuspisteet ole kulmissa vaan hieman sisem-
pänä ryijyn yläreunassa. Ripustusriman ei tarvitse olla kovin paksu eikä se näy ollenkaan 
ryijyn oikealle puolelle.

Lisäksi ryijyn yläosaan ommellaan leveä tukikangas, joka kiinnitetään koko alaltaan ryijyyn 
kiinni. Tukikankaan tarkoituksena on auttaa ryijyä kannattelemaan omaa painoaan. Ripus-
tuskuja kiinnitetään vasta tämän tukikankaan päälle.

Konservaattoreiden käyttämä seinätekstiilien ripustustekniikka.

Ripustuksen tukikangas ja neliosainen ripustuskuja ryijyn nurjalla puolella.
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Myös tarranauhaa voi käyttää ryijyn ripustukseen. Tarranauhan pehmeä puoli kiinnitetään 
ensin koneella ommellen irralliseen kangaskaitaleeseen tai satulavyöhön, joka kiinnitetään 
sitten käsin ommellen ryijyn nurjalle puolelle. Tarranauhan koukkupuoli nidotaan tiiviisti kiinni 
sopivaan puurimaan.

Kotiompelija voi parantaa ryijyn ripustusta ompelemalla ryijyn yläreunaan tankokujan sopivan 
tukevasta puuvillakankaasta. Kujasta voi tehdä yhtenäisenkin, jos lähelle reunoja ja keskelle 
leikkaa ja huolittelee pienet aukot, joiden läpi saa pujotettua pienet ripustusruuvit. Ripustus-
kuja ommellaan tukevasti kiinni kaikista reunoistaan etu- ja jälkipistoin, mutta ompeleita ei 
saa kiristää niin, että vanhan ryijyn langat leikkautuvat poikki. 

Tarranauhan pehmeä puoli kiinnitetään ensin kangas-
kaitaleeseen koneella ommellen.

Kaitale kiinnitetään sitten käsin ommellen ryijyn ylä-
reunaan nurjalle puolelle.

Tarranauhan koukkupuoli kiinnitetään nitomalla pui-
seen ripustusrimaan.

 Valmis tarranauharipustus.

Yhtenäinen ripustuskuja
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TANKO
Paras ripustustanko on ohut, litteä puinen rima, jonka yläreunaan tarvittavat kolme pientä sil-
muruuvia saa helposti kierrettyä kiinni: yksi keskelle, kaksi lähelle päitä. Rima katkaistaan juuri 
ripustettavan ryijyn levyiseksi, jotta puu ei näy tekstiilin oikealle puolelle. Rima voi olla esim. lak-
kaamatonta koivurimaa, leveys 30 mm, paksuus 10 mm. Hyvin pienille ryijyille riittää tätä ohuem-
pikin rima. Tankoon kiinnitetyt silmuruuvit pujotetaan seinässä oleviin pieniin koukkuihin.

Erilaiset ruostumattomat metallitangot ovat myös mahdollisia. Tangon päät eivät saa olla niin 
epätasaisia ja teräviä, että ne repivät ripustuskujan ja ryijyn kulmat rikki. Tangon kiinnitys sei-
nään on tehtävä toisin kuin puurimaa silmuruuveista ripustettaessa. Myös metallitanko saattaa 
painua keskikohdastaan alaspäin, joten tällöinkin tarvitaan kolme ripustuspistettä. 

RYIJYN SÄILYTYS
Ryijyn paras säilytysympäristö on tavallisissa kotiolosuhteissa, siinä lämpötilassa ja ilmankosteu-
dessa, jossa talon asukkaatkin viihtyvät. Ullakolla ja kellarissa säilytettävät tekstiilit vaurioituvat 
vuodenaikojen vaihtelun mukaan joko liian kuumassa tai liian kylmässä ja kosteassa. Homehtu-
misvaaran lisäksi tekstiileitä uhkaavat tuhohyönteiset, yleisimmin koit ja turkiskuoriaiset, joskus 
myös isommat tuholaiset kuten hiiret.

Ryijy säilytetään valolta suojattuna, puhtaisiin suojamateriaaleihin pakattuna (ei sanomalehtipa-
peria, joka on hapanta ja tahrivaa). Ryijy voidaan säilyttää rullattuna tai taitella kevyesti ja säilyt-
tää esim. laatikossa 

RULLAUS
Jos hyllytilaa on tarpeeksi, on ryijy parasta säilyttää rullattuna ja hyllyllä vaakatasossa. Rullan 
sisään voidaan laittaa tueksi tekstiilin oma ripustusrima tai ryijy voidaan kääriä riittävän pitkän 
pahvirullan ympärille. Pahvirullia voi vielä saada kangaskaupoista (ns. pakanpohjia) tai niitä voi 
kysyä museosta, sillä jotkut museot saattavat myydä pieniä määriä pakkausmateriaaleja myös 
yksityishenkilöille (museo veloittaa hankintakulut, joten yksittäiset rullat tai hyvälaatuiset pahvi-
laatikot eivät ole aivan halpoja).

Ryijy rullataan aina nukkapuoli ulospäin – näin nukat ovat koko ajan uloimmalla pinnalla ja pysy-

Mustia hometahroja ryijykankaassa.
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vät sileinä ja siisteinä. Rullan sisään käärityt nukat menevät ryppyyn ja tekstiili on ripustettaes-
sa turhan huonon näköinen. Nukkia saatetaan joutua kostuttamaan, ennen kuin ne suoristuvat.

Rullaus aloitetaan ryijyn yläreunasta, jolloin nukkien suunta on alaspäin. Ryijy siis rullataan 
aina myötäkarvaan – ja nukat pysyvät sileinä ja siisteinä.

Rulla suljetaan parilla kolmella valkoisella kanttinauhalla tai kankaasta revityllä sopivan levyi-
sellä kaitaleella. 

Päällimmäiseksi kääreeksi sopii vaikka vanha lakana tai muu värjäämätön kangas. Jos suo-
jakangas on uusi kangas, esim. valkaisematon lakanakangas, pestään se ennen käyttöä niin, 
että siitä saadaan poistettua erilaiset viimeistelyaineet, jotka vuosien kuluessa voisivat vahin-
goittaa ryijyä. Lakanakangas pestään ensin 90ºC + pesuaine, sitten 60ºC, ilman pesuainetta. 
Pesuaineeksi kannattaa valita allergisille tarkoitettuja aineita, joissa on vähemmän tai ei ollen-
kaan hajusteita, optisia kirkasteita ja valkaisuaineita, sillä nämä saattavat olla säilytettävälle 
tekstiilille haitallisia. Kankaan laadusta riippuen valkaisematon lakanakangas saattaa kutistua 
pesussa pituudesta 3-10 % (metri kangasta kutistuu 3-10 cm), joten kangasta pitää varata 
riittävästi.

Kangassuojan päälle voi vielä pujottaa muovikääreen, jos epäilee ryijyrullan likaantuvan ja lisä-
suoja tuntuu tarpeelliselta. Muovinen pukupussi on sopivaa materiaalia. Muoviin suljettaessa 
ryijy ei saa olla kostea, sillä muovin sisällä on homehtumisvaara. Muovi on sähköistä materiaa-
lia, joka kerää itseensä pölyä, joten muovikääreet on tarvittaessa vaihdettava uusiin.

Ryijyn rullaus aloitetaan yläreunasta. Nukkapinta tulee 
rullan ulkopinnalle.

Kangaskaitaleilla sidottu ryijyrulla.

Ryijyrullan päälle on kääritty lakanakangas. 
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TUHOHYÖNTEISET
Erityisiä koinsuoja-aineita (koipalloja tms.) ei tarvita, jos ryijy on puhdas ja se säilytetään puh-
taissa olosuhteissa. Nurkkien, kolojen ja lattialistojen imurointi on tehokkainta tuholaistorjun-
taa. Erilaiset koinsuoja-aineet ovat lisäksi valitettavan tehottomia, yleensä niiden huomattavin 
ominaisuus on tekstiiliin tarttuva voimakas paha haju. Mitään kemikaaleja ei saisi suihkuttaa 
suoraan ryijyyn tai laittaa tekstiilin kanssa muuten suoraan kosketukseen, sillä ne aiheuttavat 
kankaisiin pysyviä tahroja ja muita vaurioita.

Jos ryijyssä havaitsee tuoreita tuhohyönteisten aiheuttamia vaurioita tai jopa eläviä koin tai 
turkiskuoriaisen toukkia, on ryijy pikimmiten pakattava ehjään muovikääreeseen, jotta hyön-
teisten leviäminen estetään. Elävät toukat tulisi tietysti ensin poimia pois ja ryijy tutkia samalla 
niin, että selviää tuhojen laajuus. Irronneet tai irtoamassa olevat nukat kannattaa yrittää säilyt-
tää paikoillaan esim. kuvioiden osien ja värien oikeiden paikkojen säilyttämiseksi. Jo paikoiltaan 
siirtyneet nukat voi kerätä pieneen muovipussiin.

Tämän jälkeen kannattaa kysyä konservaattorin apua. Ryijy joudutaan joko myrkyttämään tai 
pakastamaan ja sen jälkeen imuroimaan huolellisesti ja pesemään. Konservaattori arvioi myös 
tekstiilin kunnon ja tarvittavat korjaukset.

RYIJY KODIN SEINÄLLÄ

VALO 
Ryijyn paras ripustuspaikka kotona on mahdollisimman varjoisa seinä, sillä auringonpaiste tai 
kirkas päivänvalo vahingoittaa lankoja, kellastuttaa valkoisen villan ja haalistaa värejä. Myös 
loistelamput ja halogeenilamput ovat erittäin haitallisia tekstiileille. Tavallisen vanhanaikaisen 
hehkulampun ja nykyaikaisen ledlampun valo on kaikkein turvallisinta. Valon aiheuttamat vauri-
ot ovat peruuttamattomia, joten ennaltaehkäisy on parasta hoitoa.

Eri aikoina valmistettujen ryijyjen värit haalistuvat eri tavoin. Jotkut vanhat kasvivärit ovat olleet 
kohtalaisen tai hyvin kestäviä, ja nykyajan värit ovat lähes haalistumattomia. 1800-luvun lopul-
la tulivat laajaan käyttöön ensimmäiset synteettiset väriaineet, ns. aniliinivärit, joiden valon- ja 

Ryijyn nukkalangoista irrotettuja kointoukan koteloita.
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pesunkesto on erittäin huono. Näillä 
väreillä värjätyt langat ovat yleensä jo 
haalistuneet siten, että ryijy saattaa olla 
muuttunut lähes yksiväriseksi ja kuvioi-
den osia tai yksityiskohtia voi olla vaikea 
erottaa.

Huonekalujen takana olevat ryijyn osat, 
esim. sohvan tai kaapin taakse jäävä 
alaosa saattaa olla väreiltään kirkkaam-
pi kuin ne osat, joihin valo on päässyt 
vaikuttamaan.

PÖLY JA LIKA, KULUMINEN
Ryijyä ei kannata ripustaa lämpöpatte-
rin yläpuolelle, sillä patterin liikuttamat 
ilmavirrat nostavat pölyä, joka tarttuu 
ryijyyn. Seinälle ripustettuun tekstiiliin tarttuu vähitellen muutenkin pölyä ja ilmassa leijuvia 
lika- ja nokihiukkasia.

Puhtaissakin käsissä on aina ihon rasvaa, joka tarttuu ryijyn lankoihin. Siksi ryijyä ei kannata 
ripustaa sellaiseen kohtaan, jossa ohikulkijat tulevat siihen helposti koskeneeksi, mahdollises-
ti huomaamattaan. Rasvoittumisen ja muun likaantumisen lisäksi ryijyyn koskeminen aiheut-
taa vuosien kuluessa myös selviä kulumavaurioita.

RYIJYN KORJAUS

Nukkalankojen alkuperäinen väri näkyy enää nukan juuressa, 
joka on ollut valolta suojattuna.

Ryijyn alakulmassa oleva suuri 
vaurio ennen konservointia.

Vauriokohta konservoinnin aika-
na. Irrallaan olevat langanpäät on 
suoristettu kiinni ompelua varten. 
Vauriokohdan alla on tukena pella-
vakangastilkku.

Vauriokohta konservoinnin jälkeen.
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Kotiompelijan kannattaa yleensä ainakin yrittää pysäyttää ryijyssä olevien reikien ja repeämien 
suurentuminen. Sopivan värisellä ompelulangalla voi ommella parsien tai harsien vauriokohtia 
umpeen, mutta ompeleita ei saa kiristää niin, että ryijykankaan langat katkeavat. Pidemmälle 
menevät korjaukset on syytä antaa asiantuntijan tehtäväksi, sillä oikein käsiteltynä vaurioitunut 
esine on yleensä mahdollista pelastaa, mutta väärin korjattu esine voi olla peruuttamattomasti 
vahingoittunut.

Tekstiilikonservaattori antaa ryijyn tutkittuaan arvion esineen yleiskunnosta, vaurioista ja nii-
den korjaamiseen tarvittavasta ajasta. Työaika-arvion perusteella arvioidaan konservointikus-
tannukset. Konservaattori voi antaa myös vielä tarkemmat ryijyn kotihoito- ja säilytysohjeet. 



Kysy asiantuntijalta – kysy konservaattorilta! 

Konservaattorit mielellään neuvovat ja opastavat esineiden 
hoitoon ja säilytykseen liittyvissä kysymyksissä. 

Esineen ei aina tarvitse olla vanha 
ollakseen arvokas ja tarvitakseen erityiskäsittelyä. 

Pieni vaivannäkö saattaa säästää monelta murheelta.

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO /KONSERVOINTIKESKUS
JYVÄSKYLÄ  

www.konservointikeskus.fi
konservointikeskus@jyvaskyla.fi
puh. 014 266 4383, 050 311 8900

Ryijyn kotihoito-opas, 2020
Ohjeet: Anne Vesanto, johtava konservaattori, Konservointikeskus 

Kuvat: Suomen käsityön museo, Konservointikeskus, 
Hannu-Pekka Auraneva


