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Pituus: 748 mm 

Leveys: 170 mm 

Korkeus: 89 mm 

 

Historia 

Johtaja Sigvald Lagermarckin ja hänen vai-

monsa Valborg Lagermarckin testamenttilah-

joitus 1932. ”En gammal ’kantele’ påträffad i 

ett rökpörte i Karelen; troligen 300 år gammal, 

enligt uppgift.” (TKHM:n vanha pääkirja).  

 

Rakennuspaikkakunta ei tiedossa - Karjala. 

 

Rakennustiedot 

Päältä koverrettu 12-kielinen, havupuuta. Pin-

ta savun mustuttama ja patinoitunut. 11 viri-

tystappia paikallaan, ylin puuttuu. Kielet vas-

kilankaa (mahdollisesti messinkiä). Kuusi 

kieltä kiinni molemmista päistään. Kielet ovat 

ponsipäässä kiinni rautaisissa koukuissa 

(paksusta rautalangasta taivutettuja koukku-

ja, joiden toinen pää on upotettu puuhun pon-

nen lovessa). Lisäksi kolmen viritystapin ym-

pärillä on lyhyet kielen pätkät ja kahdessa 

tapissa on pidempi kielilanka toisesta päästä 

irrallaan. Myös yhdestä ponsipään koukusta 

roikkuu pidempi kielen pätkä. Lisäksi useassa 

ponsipään koukussa on alaosassa vanha kieli-

solmu nyt kiinni olevan kielen lisäksi. Van-

hoista kielisilmukoista ainakin osa näyttäisi 

olevan kiinnitetty koukun ympärille, eikä pu-

jotettu koukkuun kuten kiinni olevien kielten 

silmukat. Kielten läpimitta n. 0,49–0,51 mm.  

Sekä ponsipäässä että viritystappisivulla on 

rautainen talla. Ponsipäässä tallan lähes suo-

rassa kulmassa kaartuvat päät on kiinnitetty 

ponnen lyhyelle ja pitkälle sivulle rauta-

naulalla. Osittain tallan taivutettujen päiden 

alla näkyy ponnen korvakkeissa pienehköt 

reiät - joko vanhemman tallan naulareiät tai 

koukkuja edeltäneen ohuen vartaan reiät(?). 

Viritystappisivulla rautainen talla on kiinni-

tetty koppaan molemmista päistään ja keskel-

tä silmukaksi taivutetulla paksulla rautalan-

galla, jonka päät on upotettu osittain viritys-

tappipenkkiin ja osittain kansilevyyn. Tallan 

lyhyen sivun pää on irronnut silmukasta. Viri-

tystappisivun tallana käytetyn rautalevyn 

alareunassa on muutama puolipallon muotoi-

nen kolo ja ponsipään tallassa suunnilleen 

keskellä alaosassa yksi; levyt on ilmeisesti 

kierrätetty kanteleen tallakäyttöön jostain 

muusta käyttökohteesta. Molemmissa tallale-

vyissä on hieman ruostetta.  

Veistetyt viritystapit ovat kaikki eri mittaisia 

(n. 75-92 mm) ja eri muotoisia. Viritystappien 

varsi on hieman kartiomainen. Tappien pää-

hän on tehty pieni halkio kielen kiinnittämis-

tä varten. Viritystappipenkin korkeus on 30 

mm. Laitimmaisten viritystappien etäisyys 

toisistaan 396 mm. Viritystappisivun pituus 

425 mm. Viritystappisivun ja pitkän sivun kär-

jessä on pyöreä kierukka, jonka keskellä kiin-

nitysreiässä on punainen satiininauha. Ly-

himmän kielen soiva pituus  on n. 206 mm 

(viritystapista ponsipään koukkuun n. 236 

mm). Laitimmaisten kielten etäisyys ponsi-

päässä tallan kohdalla on noin 106 mm. 

Kopan korkeus lyhyellä sivulla viritystappi-

penkin edestä mitattuna 73 mm ja ponnen 

edessä 74 mm, josta kannen paksuus noin 4,5 

mm. Lyhyen sivun pituus n. 352 mm, pitkä sivu 

n. 748 mm. Peräsivu n. 130 mm. Pitkän sivun ja 

tallan välinen kulma peräpäässä noin 90°. Ly-

hyen sivun ja peräpään tallan välinen kulma 

n. 98°. Lyhyen sivun ja viritystappisivun kul-

ma noin 155°.  

Kansilevyssä on yksi pyöreä ääniaukko. Kansi 

on kiinnitetty pienillä puunauloilla + kärjessä 

yksi rautalenkki/haka, jonka toinen pää on 

painettu koppapuuhun ja toinen kansilevyn 

läpi. Naulojen kohdalla pieniä halkeamia. 

Kansilevyn pitkän sivun pituus on 478 mm, ly-

hyt sivu 180 mm, peräsivu 141 mm ja tylppä 

kärki 50 mm. Kansilevy ei kaarru ponnen lo-

ven kohdalla, vaan jatkuu suoraviivaisesti tal-

lan viertä lyhyeltä sivulta pitkälle sivulle. 

Lähes puolikuun muotoinen ponnen lovi nou-

see porrasmaisesti tallan takaa kantta hieman 

ylemmäksi; loven keskellä on halkeama. Ponsi 

on paksu ja voimakkaasti kaartuva. Ponnen 

alaspäin kaartuva kärki on veistetty pallo-

maisen pyöreäksi. Ponnen alla on raskaita 

veistojälkiä. Ponnen päässä näkyvät puun 

vuosilustot selvästi – puun ydin sijoittuu lähes 

ponnen keskelle. Ponnessa on useita hal-

keamia, jotka suuntautuvat tätä ydinpuuta 
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Viritystappien päähän 

on tehty pieni halkio 

kielen kiinnittämistä 

varten. Viritystappisi-

vun talla on kiinnitetty 

koppaan kolmella rau-

talenkillä, joiden päät 

on painettu puun si-

sään. Kansi on muutoin 

kiinnitetty puunauloil-

la, mutta pitkän sivun 

kärkipäässä on rautai-

nen haka, jonka molem-

mat päät on painettu 

puuhun. 

kohti. Suurin näistä halkeamista on ponnen alla. Myös kopan pitkällä sivulla on erittäin suuri 

halkeama, joka alkaa peräpäästä ponnen alta ja jatkuu lähes pitkän sivun kärkeen. Lyhyellä si-

vulla pieni halkeama. Myös viritystappisivulla lähellä pohjan kulmaa on halkeama, joka jatkuu 

pohjan puolelle. 
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Viritystappisivulla olevan tallan lyhyen sivun pää on irronnut kiinnikkeestään. Kiinnike on rau-

talenkki, jonka toinen pää on painettu viritystappipenkkiin ja toinen kansilevyn läpi. Tallalevyn 

alaosassa on muutama puolipallon muotoinen kolo. Ylin viritystappi puuttuu.  
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Ponsipäässä kielet on kiinnitetty paksusta rautalangasta taivutettuihin koukkuihin, jotka on 

upotettu ponnen loveen. Vaskikielten silmukka on pujotettu koukkuun (ei koukun ympärille), jon-

ka jälkeen kielet kulkevat rautaisen tallan yli. Silmukan muodostamiseksi kielen ympärille puno-

tut kielikierrokset sijoittuvat siis koukun ja tallan väliin. Jäljellä olevista kielistä kuusi on 

(löysästi) kiinni molemmista päistään. Puun ydin sijoittuu lähes ponnen keskelle. Ponnessa on 

useita halkeamia, jotka suuntautuvat tätä ydintä kohti. Myös ponnen lovessa (melkein keskellä) 

on halkeama. Kansilevyn kiinnitykseen käytettyjen puunaulojen kohdalla on pieniä halkeamia. 
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Ponsipään rautaisen tallalevyn 

lähes suoraan kulmaan taivute-

tut päät on kiinnitetty ponnen 

sivuihin rautanauloilla. Tallan 

päiden alla näkyvät ponnen 

korvakkeissa pienet reiät - ken-

ties edellisen tallan naulareiät 

(vartaan rei’iksi ne vaikuttavat 

liian pieniltä).  

Ponnen lovi on lähes puolikuun 

muotoinen. Ponsi on paksu ja 

voimakkaasti alaspäin kaartu-

va. Ponnen kärki on veistetty 

pallomaisen pyöreäksi. Ponnen 

alta alkaa pitkällä sivulla lähes 

kärkeen asti jatkuva suuri hal-

keama. 

Kansilevy ei kaarru ponnen lo-

ven suuntaan, vaan jatkuu suo-

raviivaisesti tallan viertä lyhy-

eltä pitkälle sivulle. Ponnen lovi 

nousee tallan takaa porrasmai-

sesti kansilevyä korkeammalle.  

Ponnen loveen kiinnitetyissä kou-

kuissa on kiinni olevien kielten li-

säksi vanhoja kielisilmukoita, joista 

ainakin osa näyttäisi olevan kiinni-

tetty koukun ympärille (ei pujotettu 

koukkuun, kuten nyt kiinni olevat 

kielet). 
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Ponnessa näkyvät puun 

kapeat vuosilustot selväs-

ti - puun ydin sijoittuu 

melkein ponnen keskelle. 

Kaikki ponnen halkeamat 

suuntautuvat tätä ydintä 

kohti. Ponnen suurin hal-

keama on ponnen alapuo-

lella pyöreäksi veistetyssä 

kärjessä.  

Ponnen alla näkyvät raskaat 

veistojäljet. 

Kielisilmukka on pujotettu koukkuun siten, 

että solmu jää koukun ja tallan väliin. 
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Veistetyt viritystapit ovat kaikki eri mittaisia ja muotoisia.                                     

Viritystappipenkin sivussa näkyvät hienosti puun syyt ja vuosilustot.  

Viritystappisivun alareunassa on halkeama, joka jatkuu pohjan puolelle lähel-

lä lyhyttä sivua. 

Kansi on kiinnitetty pienillä puunauloilla, joiden kohdalla kansilevyssä on ohuita halkeamia. 
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Tarkistuskameralla otettujen sisäkuvien perusteella kanteleen puuaines on sisäpuolelta hyvin 

tumma, lähes musta. Kaikki kulmat vaikuttavat lähes suorilta, ei pyöristetyiltä. Sisällä on pölyä, 

hämähäkinseittejä sekä jotain siemeniä ja korsia.  

Kopan kärki: 

Lyhyen sivun peräkulma: 

Pitkän sivun halkeama pe-

räpään kulmassa: 

Pitkän sivun halkeama 

kärkeen päin: 

Lyhyen sivun ja viritys-

tappisivun kulma: 

Viritystappisivu: 
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TMM8064 

Pituus: 745 mm 

Leveys: 170 mm 

Korkeus: 104 mm 

 

Historia 

”Kantele från Karelen” – saatu Turun kaupun-

gin historialliseen museoon vuonna 1908. 

 

Rakennuspaikkakunta ei tiedossa. 

Rakennustiedot 

Päältä koverrettu 10-kielinen (koppa kenties 

lehtipuuta ja kansi havupuuta). Vaaleaa puu-

ta ei ole pintakäsitelty (ei myöskään savun 

mustuttama). Koppa kapenee peräsivulla ja 

viritystappisivulla viistosti alaspäin ja kärki 

on tylppä. Lyhyen sivun pituus kopan yläreu-

nassa ponnen alta viritystappipenkin kul-

maan n. 455 mm, viritystappisivu 335 mm ja 

peräsivu (ponnen päästä ) 98 mm. Kopan kor-

keus lyhyellä sivulla ponnen edestä n. 84 mm, 

viritystappipenkin edestä 82 mm ja pitkän si-
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vun kärjestä 70 mm. Kopan korkeuteen on las-

kettu kansi, jonka paksuus  on n. 3,2 mm. Viri-

tystappipenkin korkeus n. 27 mm.  

Pitkän sivun ja vartaan välinen kulma n. 90°. 

Lyhyen sivun ja vartaan välinen kulma n. 

100°. Lyhyen sivun ja viritystappisivun väli-

nen kulma n. 150°. Pitkän sivun ja viritystap-

pisivun välinen kulma n. 20°. 

Kaikki tapit ja kielet paikallaan. Teräskielet 

vaikuttavat uudehkoilta eli ne on mahdolli-

sesti uusittu jossain vaiheessa. Kielten pak-

suus on n. 0,44–0,45 mm. Lyhimmän kielen soi-

va pituus on n. 300 mm (vartaalta viritystap-

piin n. 330 mm). Pisimmän kielen soiva pituus 

n. 560 mm (vartaalta tappiin n. 580 mm).  

Pitkän sivun reunimmainen viritystappi ei ole 

samassa linjassa muiden viritystappien kans-

sa, vaan se on sijoitettu siten, että kaksi alinta 

kieltä ovat suunnilleen saman pituisia. Viri-

tystappien etäisyys lyhyen sivun reunimmai-

sesta toiseksi alimpaan n. 289 mm ja alim-

paan n. 302 mm.  Päältäpäin katsottuna ym-

pyrän muotoon veistetyn kärjen keskelle on 

tehty ripustusreikä, joka on samassa linjassa 

viritystappireikien kanssa. Kärjen reikään on 

alapuolelle kiinnitetty (messinkinen) ripus-

tuslenkki. 

Viritystappien reiät on tehty polttamalla; viri-

tystappipenkin alapuolella on reikien ympä-

rillä mustat polttojäljet. Osaan veistetyistä 

puutapeista on lapaosaan on vuoltu joko usei-

ta vierekkäisiä viivoja tai rasti. Viritystap-

pien kärkeen on tehty pieni halkio kielen kiin-

nittämistä varten. Viritystappien pituus on 

noin 75–80 mm.  

Ponsipäässä kielet ovat kiinni rautaisessa 

vartaassa,  jonka paksuus on  n. 4,1 mm. Var-

ras jatkuu molemmissa päissä ponnen kor-

vakkeiden läpi sivujen ulkopuolelle. Ponnen 

korvakkeisiin tehtyjen vartaan reikien ympä-

rillä näkyvät myös mustat polttojäljet. Var-

taassa on hieman ruostetta. Kielet kulkevat 

kielisilmukan läpi, joka on pujotettu vartaan 

alta. Ponnen korvakkeiden edessä on talla; 

ohut peltilevy, jonka noin 90° kulmaan taivu-

tetut päät on kiinnitetty rautanaulalla kopan 

sivuille ponsipäähän.  

Pienillä puunauloilla kiinnitetty kansilevy on 

tehty kahdesta osasta; sauma kulkee lyhyeltä 

sivulta laskettuna 5:nnen viritystapin kohdal-

ta pitkälle sivulle. Sauman alla on rima, johon 

kansilevyn osat on kiinnitetty puunauloilla. 

Toinen kansirima alkaa lyhyellä sivulla viri-

tystappipenkin vierestä ja jatkuu suunnilleen 

pitkän sivun keskelle, josta kansilevy on 

auennut. Aukosta näkee, kuinka rima on lo-

vettu kopan reunaan (pyrstöuurreliitos – lis-

tan leveys kopan sisällä n. 30 mm, pitkän si-

vun ulkoreunassa n. 24 mm). Auenneen kansi-

levyn kohdalla kopan pitkän sivun paksuus 

on n. 7 mm. Kannessa on kosteusjälkiä ja 

myös tahroja, jotka vaikuttavat liimatahroil-

ta. Puunaulojen kohdilla on pieniä hal-

keamia. Kannessa on kaksi ääniaukkoa: toi-

nen ristin muotoinen ja toinen suorakaiteen 

muotoinen. Ponsipäässä kansilevy jatkuu tal-

lan alta ponnen korvakkeiden jälkeen ponnen 

loveen.  

Ponsi on ohut ja pitkä, loivasti alaspäin kaar-

tuva. Ponnen päältä on lohjennut pieni pala  

ponnen loven reunasta. Ponnen alla peräpääs-

sä näkyvät puun vuosilustot; puun ydin sijoit-

tuu hieman peräsivun keskipisteen yläpuolel-

le. Peräsivussa on useita halkeamia, jotka 

suuntautuvat puun ydintä kohti. Suurin hal-

keamista jatkuu pitkän sivun puolelle. 

Sisäkuvista näkee, että kopan peräpäässä on 

kolmas kansilista. Kopan kulmat ovat sisä-

puolelta melko jyrkkiä (ei voimakkaasti pyö-

ristettyjä). Myös sisäpuolella on kopassa tah-

roja. Peräsivun halkeamat näkyvät myös ko-

pan sisäpuolella.  

Useat piirteet viittaavat siihen, että tämä yk-

silö on nuorempaa tekoa kuin esim. saman 

museon yksilö TMM12402. 
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Pyöreään muotoon veistetyn kärjen keskelle teh-

tyyn reikään on kiinnitetty altapäin 

(messinkinen?) ripustuslenkki. Viritystappipen-

kin alla näkyvät viritystappien reikien ympäril-

lä mustat polttojäljet. Osaan viritystapeista on 

lapaan veistetty vierekkäisiä viivoja tai rasti.  

Kannessa on liimatahroilta vaikuttavia laikkuja. Kansilevy on kahdessa osassa; sauma kulkee 

lyhyeltä sivulta laskettuna viidennen viritystapin kohdalta pitkälle sivulle. Sauman alla on ri-

ma, jonka pää on upotettu pitkän sivun reunaan. Kansilevyt on kiinnitetty pienillä puunauloilla.  

Kärki on veistetty pyöreäksi; 

myös pitkän sivun ja viritystap-

pisivun päät pyöristyvät kär-

keä kohden kuin muodostaen 

hartiat pallomaiselle päälle. 

Matalimman kielen     

viritystappi poikkeaa 

viritystappisivun linjas-

ta siten, että kaksi alinta 

kieltä ovat soivalta pi-

tuudeltaan suunnilleen 

samanmittaiset.  
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Viritystappien päähän 

on tehty ohut halkio, jo-

hon kielen pää on upo-

tettu. Kielet ovat 0,44–

0,45 mm teräslankaa ja 

vaikuttavat uudehkoil-

ta.  

Kannessa on kosteusjäl-

kien lisäksi liimalta vai-

kuttavia tahroja. Myös 

kahdesta osasta koostu-

van kannen sauman al-

la olevan riman päässä 

on liimajälkiä. 
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Kannessa on ristin ja suorakaiteen muotoiset ääniaukot. Keskimmäisen kansiriman pää on upo-

tettu lyhyelle sivulle viritystappipenkin reunaan. Pitkällä sivulla kansi on auennut riman koh-

dalta ja aukosta näkee kuinka rima on lovettu sivun yläreunaan (pyrstöuurreliitos).  Riman le-

veys kopan sisäpuolella on n. 30 mm ja pitkän sivun ulkoreunalla n. 24 mm. Aukosta mitattuna 

pitkän sivun paksuus on n. 7 mm.  
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Kielet on pujotettu rautavartaan alapuolelta 

tulevan silmukan läpi, jonka jälkeen ne kul-

kevat pellistä tehdyn tallan yli. Tallan tai-

vutetut päät on naulattu lyhyelle ja pitkälle 

sivulle. Ponnen korvakkeisiin tehtyjen var-

taan reikien ympärillä näkyvät mustat polt-

tojäljet. Kansilevyssä on kosteusjälkiä ja 

puunaulojen kohdalla pieniä halkeamia.  

Ponsi on ohut, pitkä 

ja loivasti alaspäin 

kaartuva. Ponnen 

päältä, loven kulmal-

ta on lohjennut pala. 

Rautainen varras on 

hieman ruostunut.  

Kansilevy jatkuu pon-

nen korvakkeiden jäl-

keen ponnen loveen.  

Koppa kapenee peräpäässä ja 

viritystappisivulla pohjaa 

kohden. 
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Peräsivussa näkyvät 

puun vuosilustot sel-

västi. Puun ydin si-

joittuu hieman perä-

sivun keskipisteen 

yläpuolelle ja useat 

halkeamat suuntau-

tuvat tätä ydintä 

kohti. Suurin halkea-

mista jatkuu kulman 

yli pitkän sivun puo-

lelle. 
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Tarkistuskameralla otettuja sisäkuvia 

Peräsivun ja pitkän sivun kulma: 
Peräsivun ja lyhyen 

sivun kulma: 

Keskimmäisen kansiriman 

pää ja pitkän sivun auen-

nut reuna: 

Keskimmäisen kansiriman 

pää lyhyen sivun ja viritys-

tappisivun kulmalla: 

Suorakaiteen muotoinen kärki 

ja kannen kahden osan välisen 

sauman alla oleva rima: 

Kannen alla on kolmas rima peräsivua vasten. Peräsivun halkeamista 

kajastaa valo. Myös kopan sisäpuolella näkyy tahrajälkiä.  

Vasemmalla lyhyen sivun ja pohjan välinen kulma, 

oikealla pitkän sivun ja pohjan välinen kulma.      

Kulmat eivät ole pyöristettyjä. 

Kansilevyn suorakaiteen muotoi-

nen ääniaukko ja kärkiosan ri-

ma. 
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TMM12118 
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Pituus: 895 mm 

Leveys: 330 mm 

Korkeus: 130 mm 

 

Historia 

Ympäri Suomen tunnetun ja ulkomaillakin 

esiintyneen Pasi Jääskeläisen (1869–1920) te-

kemä ja konserteissaan käyttämä kantele. 

Kanteleessa on sekä patenttimerkintä että Pa-

si Jääskeläisen Kantelepajan laatta ja pape-

rietiketti. Kantele on oletettavasti rakennettu 

vuonna 1904, sillä Anna-Liisa Tenhusen mu-

kaan Jääskeläinen haki kantelepatentin ky-

seisenä vuonna (ks. Kantele-kirja, s. 182–186, 

SKS Toimituksia 1225, 2010). Samana vuonna 

vain parin vuoden ajan Haapavedellä toimi-

nut Kantelepaja lopetti toimintansa. Kantele 

ostettu museolle v. 1931 (250 mk). 

 

Rakennuspaikkakunta Haapavesi. 

 

Rakennustiedot 

30-kielinen, osista rakennettu, teräskielinen ja 

metallitappinen kantele, jonka ponsipää on 

pitkältä sivulta katsottuna oikealla. (”Peili-

kuvakantele” - Anna-Liisa Tenhusen mukaan 

Jääskeläinen teki muutoksen siksi, että pitkäl-

tä sivulta soitettaessa melodiaa soittava oikea 

käsi voisi nojata ponteen, ks. ed. mainittu 

Kantele-kirja s. 185). Pitkän sivun ponsipääs-

sä on pieni, kahdella naulalla kiinnitetty me-

tallilevy (messinkiä?), jossa lukee: ”Pasi Jääs-

keläisen Kantele-paja Haapavesi”. Samoin 

kanteleen pohjassa sisäpuolella kannen ää-

niaukon kohdalla on koristeellinen paperieti-

ketti, jossa lukee: ”Pasi Jääskeläisen Kantele-

paja”. Etiketissä on kuvituksena kaksi viisi-

kielistä kanteletta, yksi lyyra ja neljä tähteä. 

[Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainitta-

koon, että kuvien kauniit viisikieliset ovat 

malliltaan hieman toisistaan poikkeavia; toi-

sen ääniaukko on ristinmuotoinen ja toisessa 

se on kukanmuotoinen; toisen kanteleen kärki-

osassa on kierukka, toisessa on jonkin eläin-

hahmon pää.] Peräsivun profiloidun puuosan 

molempiin päihin on painettu teksti: 

”PATENTTI 2144”. Kanteleessa on mitä ilmei-

simmin patentin mukainen kaiku- eli välipoh-

ja, sillä kanteleen alla läpi pohjan kulkeva 

suuri halkeama ei näy sisäkuvissa. 

Kaikki tehdastekoiset viritystapit ovat pai-

koillaan. Viritystappilista on maalattu viher-

täväksi ja sen pyöristetty kärki jatkuu pitkän 

sivun ja viritystappisivun kulmassa kopan yli. 

Neljä pisintä kieltä ovat punoskieliä; viiden-

neksi pisin kieli puuttuu. Lyhimmästä kielestä 

laskettuna 17 ensimmäisen läpimitta n. 0,45 

mm, kielet 18–22 ovat läpimitaltaan n. 0,55 mm 

ja kielet 23–25 ovat läpimitaltaan n. 0,65 mm. 

Kaksi lyhintä punoskieltä ovat läpimitaltaan 

noin 1,14–1,17 mm ja kaksi pisintä noin 1,75 

mm. Lyhimmän kielen soiva pituus on n. 120 

mm, pisimmän n. 760 mm. Laitimmaisten viri-

tystappien etäisyys toisistaan on n. 695 mm. 

Kielet ja viritystapit ovat ruosteessa. Keski-

alueen kielten alle kanteen on lyijykynällä 

kirjoitettu C-duuriasteikon sävelnimiä siten, 

että ilmeisesti neljänneksi pisin kieli on ollut c 

ja ylin kieli a3.  

Kopan korkeus n. 80 mm, josta kannen pak-

suus n. 3,5 mm ja pohjan paksuus n. 5,5–7 mm. 

Pohjalevyn reunat on viistottu alaspäin. Lyhy-

en sivun pituus (ponnen ulkoreunasta viritys-

tappisivun listan ulkoreunaan) n. 270 mm. Vi-

ritystappisivu on suora ja sen yläosassa on 

ylöspäin paksuneva  viritystappien suojalista. 

Tämän listan pituus on  n. 690 mm. Perän pi-

tuus (ponnen ulkoreunasta) on n. 270 mm. Ko-

pan kärjestä mitattuna pitkän sivun  paksuus 

on n. 6,5 mm ja viritystappisivun n. 4,0 mm 

(kapenee ylöspäin -> n. 3,0 mm). Peräsivun 

paksuus on n. 7,6 mm.  

Peräsivulla on kahdesta osasta rakennettu 

ponsi; alaosa on kaartuva, profiloitu puuosa, 

jonka päällä, kahdella ruuvilla kiinnitettynä, 

vaakatasossa on lähes suorakaiteen muotoi-

nen, kukka-aiheisin kaiverruksin koristeltu, n. 

7,6 mm paksu ja 103 mm leveä puuosa. Tämän 

osan alla on päätyprofiililtaan pisaranmuo-

toinen rautavarras, jonka ympärille kielet on 

peräpäässä kiinnitetty (kieli kulkee rautatan-

gon alapuolelta tulevan kielisilmukan läpi). 

Varras on ruosteessa. Lyhyen sivun ja viritys-

tappisivun välinen kulma on n. 145°.  

Oletettavasti kansi ja pohja havupuuta, sivu-

osat lehtipuuta. Pohjassa on kolme pyöreää, 

puista jalkaa, joiden korkeus on n. 17–18 mm. 
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Liimaamisen lisäksi pohjalevyn kiinnittämi-

seen on käytetty myös kolmea pientä rauta-

naulaa, jotka sijaitsevat kulmissa puisten tap-

pijalkojen vieressä. Pohjalevy on haljennut 

suunnilleen keskeltä koko pituudeltaan puun 

syiden suuntaisesti. Lisäksi kaksi pienempää 

halkeamaa lähempänä pitkää sivua viritys-

tappisivulta alkaen. Kansi on kuprulla, siinä 

on runsaasti kosteusjälkiä ja se on haljennut 

neljästä kohtaa. Yksi pyöreä ääniaukko. Kaksi 

suurinta kannen halkeamaa päätyy ääniauk-

koon; toinen viritystappisivulta ja toinen pe-

räsivulta. Ääniaukon reunojen ympärillä ol-

leesta koristerinkulasta vain osa (kahdessa 

palassa) on jäljellä.   

Sisäpuolella on kaksi leveää kansirimaa 

(pitkältä sivulta viritystappisivulle), jotka ka-

penevat kaarevasti keskeltä kärkiin päin. Ää-

niaukkoa lähempänä oleva kansirima on ir-

ronnut keskiosastaan. Rima näkyy myös pääl-

täpäin kannen halkeamasta. Sisäkuvissa nä-

kyy myös jokin kaareva rauta(?) pitkällä si-

vulla lähellä peräsivun kulmaa.  

Sekä kansi- että pohjalevyssä on useita halkeamia. Pohjan suurin halkeama kulkee syiden suun-

taisesti peräsivulta viritystappisivulle. 

Kannen kaksi suurinta halkeamaa lähtevät ääniaukosta; toinen viritystappisivulle ja toinen pe-

räsivulle. Kansi on kuprulla ja siinä on pahoja kosteusjälkiä. 

Kanteleen malli on peilikuva yleisemmin käytettyyn muotoon verrattuna; pitkältä sivulta kat-

sottuna ponsi sijaitsee oikealla puolella. 
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Pitkän sivun ponsipäässä on Pasi Jääskeläisen kantelepajan 

metallilaatta. Peräsivulla kaarevan ponsiosan muodostavan 

puuosan molempiin päihin on painettu patenttinumero (- nu-

mero näkyy vain heikosti pitkällä sivulla metallilaatasta viis-

tosti oikealle ylöspäin). 

Kanteleen sisällä pohjassa on ääniaukon kohdalla kantelepa-

jan paperietiketti, jossa on kuvituksena kaksi viisikielistä 

kanteletta ja lyyra sekä neljä tähteä. Ääniaukon ympärillä 

olleesta rinkulasta on enää kaksi palaa jäljellä. 

Viritystappisivu on suora ja sen ulkoreunassa 

on ylöspäin paksuneva viritystappien suoja-

lista. Pohjalevyn paksuus on noin 5,5–7,0 mm 

ja sen reunat on viistottu alaspäin. Kantelees-

sa on ilmeisesti Jääskeläisen patentin mukai-

nen välipohja ja siksi ulkopohjan suuri hal-

keama ei näy sisäkuvissa. 
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Peräsivulla on kaareva ponsi, joka on rakennettu kahdesta osasta; alaosa on profiloitu kauniin 

kaarevaksi ja päällä on lähes suorakaiteen muotoinen puuosa, joka on kiinnitetty kahdella ruu-

villa ja koristeltu kukka-aiheisin kaiverruksin – myös kiinnitysruuvit on otettu osaksi koristelua. 

Yhden kaiverretun kukkavarren päällä on jokin epämääräinen polttojälki. 

Pohjassa on kolme pyöreää puujalkaa, joi-

den korkeus on n. 17–18 mm.  Kunkin jalan 

vieressä on pieni rautanaula. 
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Ponsipäässä kielet on kiinnitetty päätyprofiililtaan pisaranmuotoiseen rautavartaaseen; kieli 

kulkee vartaan alta tulevan kielisilmukan läpi.  

Alla vartaan tukirakenteita. 

Kielten alle kanteleen kannen keskialueel-

le on lyijykynällä kirjoitettu sävelnimiä C-

duuriasteikon mukaisesti. Kanteleen nel-

jänneksi alin kieli on ilmeisesti viritetty 

pienen oktaavin c:hen, josta asteikko on 

jatkunut diatonisesti ylöspäin ja ylin kieli 

on ollut a3. Pisimpien kielten paksuuden 

perusteella on mahdollista, että kolme 

alinta kieltä on viritetty yksittäisiin bas-

sosäveliin (esim. C, F, G). 
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Tarkistuskameralla otettuja sisäkuvia 

Ääniaukkoa lähellä oleva kansirima on 

auennut liimauksestaan. 

Saman riman pää kanteleen pitkää sivua 

vasten. 

Vihertäväksi värjätyn viritystappipenkin pyöristetty 

pää jatkuu kärjen yli. 
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Lyhyen sivun ja viri-

tystappisivun kulma. 

Kopan kärkipäässä olevan kansi-

riman pää pitkällä sivulla. 

Ääniaukkoa lähellä olevan kansiriman pää viri-

tystappisivua vasten. Vasemmassa reunassa ri-

man päällä näkyy kannen halkeama. 

Vasemmalla 

kopan kärki. 

Lyhyen sivun ja peräsivun kulma. 

Peräsivun ja pitkän sivun kulma. 

Pitkällä sivulla jotain paperia ja 

kaareva rauta(?). 

Ääniaukosta 

kärkeen 

päin. Molem-

mat leveät 

kansirimat 

näkyvät.  

Alemmassa 

kuvassa pel-

kästään kär-

kipään kan-

sirima. 
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TMM10974 

Pituus: 738 mm 

Leveys: 250 mm  

Korkeus: 110 mm 

 

Historia ei tiedossa. 

Rakennuspaikkakunta ei tiedossa. 

 

Rakennustiedot 

Osista rakennettu suorasivuinen 16-kielinen, 

joka edustaa useilta piirteiltään ns. säätyläis-

kanteletta. Malliltaan peilikuva yleiseen kan-

telemalliin verrattuna, eli peräsivu on pitkältä 

sivulta katsottuna oikealla. Peräsivun kulmis-
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sa sormiliitokset; lyhyen sivun liitos on hie-

man auennut. Osat on kiinnitetty liimaamalla; 

pitkän sivun kärjessä on myös kaksi ruuvia ja 

viritystappisivun kärjessä pieni rautanaula. 

Lisäksi kielipenkin päällä peräsivulla on yksi 

ruuvi. Kielipenkin ja peräsivun sauma on ly-

hyen sivun kulmalla hieman auennut. Pohjas-

sa on ollut kolme kuperakantaista ruuvia, jot-

ka ovat toimineet myös kanteleen jalkoina. 

Näistä peräsivun kulmissa sijainneet ruuvit 

ovat tippuneet ja vain pohjan kärkiosan ruuvi 

on jäljellä. Ruuvin ja pohjalevyn välissä on 

suorakaiteen muotoinen, pieni nahkapala. 

Pohja ja kansi havupuuta, sivut kenties lehti-

puuta(?). Kopan korkeus on n. 85 mm, josta 

kannen paksuus on n. 3 mm ja pohjan paksuus 

n. 5 mm. Peräsivun pituus on n. 225 mm ja lai-

timmaisten kielten etäisyys peräsivulla n. 200 

mm. Viritystappisivun pituus on n. 570 mm ja 

lyhyen sivun pituus n. 225 mm. Pitkän sivun ja 

peräsivun kielisillan välinen kulma on n. 90°; 

lyhyen sivun ja peräsivun kielisillan välinen 

kulma n. 95°; lyhyen sivun ja viritystappisivun 

välinen kulma n. 150°.  

Kielet teräslankaa Lyhyeltä sivulta laskettuna 

8. ja 10. kieli puuttuu. Neljän lyhimmän läpi-

mitta n. 0,40 mm, kolme seuraavaa n. 0,70 mm. 

Yhdeksännen ø n. 0,64 mm, 11. ø n. 0,67 mm. 12. 

ja 13. kielen ø n. 0,72 mm. Kolmanneksi pisin ø 

n. 1,10 mm ja kaksi kieltä ø n. 1,05–1,06 mm. Ly-

himmän kielen soiva pituus on n. 201 mm ja 

pisimmän kielen n. 660 mm. 

Kielet on peräpäässä kiinnitetty samanlaisiin 

kuperakantaisiin ruuveihin, joita on käytetty 

pohjassa kanteleen jalkoina. Ruuvit eivät ole 

suorassa linjassa vaan lomittain kahdessa ri-

vissä. Kielisilmukka on ruuvin varren ympä-

rillä, jonka jälkeen kielet kulkevat kielisillan 

kautta metallisiin viritystappeihin. Kielisilta 

on samaa puuta kielipenkin kanssa ja nousee 

siitä porrasmaisesti. Kielisillan päälle on ko-

verrettu ura, johon on upotettu ohut rautatan-

ko. Vastaavanlainen kielisilta on myös viritys-

tappipenkissä, mutta sen urasta puuttuu rau-

tatanko. Löysät kielet myös kulkevat tällä het-

kellä viritystappisivulla kielisillan yläpuolelta 

sitä koskettamatta. Peräsivun ruuvien tapaan 

myöskään viritystapit eivät ole suorassa lin-

jassa sivun suhteen, vaan lomittain, joka toi-

nen sisempänä. Huomattavaa kuitenkin on, 

että molemmissa päissä on sama kieli kiinni 

joko ulommaisessa tapissa ja ulommaisessa 

ruuvissa tai sisemmässä tapissa ja sisemmässä 

ruuvissa. Metalliset viritystapit ovat keske-

nään samanlaisia, päistään litteitä ja pyöris-

tettyjä (– tehdastekoiset; Pekka Lovikan mu-

kaan tällaisia viritystappeja on käytetty kla-

vikordeissa). Litteän osan alapäähän on po-

rattu reikä kielen kiinnittämistä varten. Viri-

tystapit eivät ole tasaisen välimatkan päässä 

toisistaan vaan kahden ryhmissä (reunimmai-

sia tappeja lukuun ottamatta). Kopan kärki-

osa on kauniisti pyöristetty. Kärjen päällä vi-

ritystappipenkissä on viimeisen viritystapin 

jälkeen reikä; onko siinä ollut ripustuskouk-

ku?   

Yksi pyöreä ääniaukko. Kansilevy jatkuu yh-

tenäisenä kaikkien sivujen reunaan saakka;  

kielipenkin alitse peräsivulle ja viritystappi-

penkin alitse viritystappisivulle. Kansilevy 

nousee päältäpäin porrasmaisesti hieman 

paksummaksi sekä kielipenkin että viritystap-

pipenkin kohdalla. Kannessa on kosteusjälkiä 

ja se on haljennut kahdesta kohtaa. Molemmat 

halkeamat alkavat ääniaukosta; toinen jatkuu 

peräsivulle ja toinen viritystappisivulle. Kiel-

ten alle kanteen on (lyijy?)kynällä kirjoitettu 

C-duuriasteikon sävelnimiä – pisin kieli a.  

Kopan sisäpuolella, erityisesti peräpäässä on 

myös kosteusjälkiä. Pitkän sivun keskellä kul-

kee rima sivun päästä päähän kopan sisäpuo-

lella. 
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Kanteleen malli on peilikuva eli pitkältä sivulta katsottuna peräsivu on oikealla. Kaikki sivut 

ovat suoria. Kansilevyn suurin halkeama lähtee ääniaukosta peräsivulle. Viritystapit ja peräsi-

vulla kielten kiinnitykseen käytetyt ruuvit eivät ole yhdessä  jonossa vaan lomittain. 

Kansilevy jatkuu 

viritystappipen-

kin alla ja kieli-

penkin alla sivu-

jen reunoihin 

saakka. Kielipen-

kin päällä peräsi-

vulla on yksi kiin-

nitysruuvi. Kopan kärki on pyöristetty. 

Kärjessä on viimeisen viritystapin vieres-

sä ehkä ripustuskoukun reikä.  
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Peräsivulla on molemmissa 

päissä sormiliitokset. Lyhyen 

sivun liitos on hieman auen-

nut, samoin kielipenkin sau-

ma lyhyen sivun kulmalla.   

Peräsivun kielipenkistä nou-

see porrasmaisesti kielisilta, 

jonka keskelle tehtyyn uraan 

on upotettu ohut rautatanko. 

Myös viritystappipenkistä 

nousee vastaavanlainen kieli-

silta, mutta sen urasta puut-

tuu rauta ja kielet kulkevat 

tällä hetkellä kielisillan ylä-

puolelta koskettamatta sitä. 

Pitkän sivun kärjessä on kak-

si kiinnitysruuvia. 
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Viritystappeina on käytetty klavikordin metallisia viritystappeja.  

Pohjassa on ollut jalkoina kolme 

kuperakantaista ruuvia, joista 

peräsivun ruuvit ovat tippuneet. 

Kärkipään ruuvin ja pohjalevyn 

välissä on suorakulmion muotoi-

nen nahkapala.  

Samanlaisia ruuveja on käytetty 

myös peräsivulla kielinastoina. 

Kielisilmukka on tehty ruuvin 

varren ympärille, jonka jälkeen 

kielet kulkevat kielisillan yli.  
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Lyhyen sivun ja peräsivun kulma. 

Vasemmalla peräsivun ja pitkän sivun kulma. 

Kärki. 

Alla pitkää sivua ja sen keskellä kulkeva rima. 

Tarkistuskameralla otettuja sisäkuvia: 

Kielten alle kanteen 

lähelle peräsivun kie-

lisiltaa on kirjoitettu 

C-duuriasteikon sävel-

nimiä; alimman kielen 

kohdalla a. 
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TMM16035:69 

Pituus: 915 mm 

Leveys: 357 mm 

Korkeus: 127 mm 

 

Historia 

Kantele on kuulunut alkujaan hämeenlinna-

laiselle Emil Strömille ja sittemmin suutari-

mestari Edvard Vihervaaralle (1871–1958), jo-

ka toimi Kakolassa (entinen Turun keskusvan-

kila) työmestarina. Suutarin tytär lahjoitti 

kanteleen museolle ja se sijaitsee nyt Turun 

museokeskuksen Luostarinmäen käsityöläis-

museossa (talo 168, viuluntekijän kamari). 

Rakennuspaikkakunta ei tiedossa. 

 

Rakennustiedot 

28-kielinen, osista rakennettu, suorasivuinen 

kantele. Peräsivun kielipenkin irtoamisen ja 
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vääntymisen takia suurinta korkeutta ja pi-

tuutta on hankala mitata. Suurin ilmoitettu 

pituus 915 mm on mitattu auenneen kielipen-

kin ulkoreunasta; kopan peräsivulta kielipen-

kin alta mitattuna suurin pituus on 875 mm. 

Kopan pitkän sivun pituus pohjareunasta mi-

tattuna on 859 mm. Samoin alussa ilmoitettu 

suurin korkeus on ylöspäin vääntyneen kieli-

penkin yläreunasta. Kärjessä korkeus on 90 

mm. Kopan korkeus pitkän sivun ja viritystap-

pisivun kulmalla on 75 mm ja pitkän sivun ja 

peräsivun kulmalla 78 mm, josta kansilevyn 

paksuus on n. 4,5 mm. Pohjareunasta mitattu-

na peräsivun pituus on 309 mm, lyhyen sivun 

pituus 180 mm ja viritystappisivun pituus 765 

mm. 

Lyhimmän kielen soiva pituus on n. 210 mm ja 

pisimmän n. 850 mm; Huom! Vääntyneen kieli-

penkin takia pituuksien mittaaminen on vai-

keaa – todellinen kielten soiva pituus on ollut 

jonkin verran näitä mittoja suurempi.  Laitim-

maisten viritystappien etäisyys on n. 723 mm 

ja peräsivulla laitimmaisten kielten etäisyys n. 

296 mm. Kaikki 28 teräskieltä paikoillaan, 8 

pisintä punoskieliä. Lyhyeltä sivulta laskettu-

na kielten läpimitat: 1. kieli n. 0,40 mm; kielet 2

–4 ø n. 0,48-0,50 mm; kielet 5–7 ø n. 0,41–0,42 mm; 

kieli 8 ø n. 0,50 mm; kieli 9 ø n. 0,57 mm; kieli 10 

ø n. 0,50 mm; kielet 11–12 ø n. 0,57 mm; kieli 13 ø 

n. 0,75 mm; kielet 14–15 ø n. 0,57 mm; kieli 16 ø 

n. 0,68 mm; kielet 17–18 ø n. 0,60 mm; kielet 19–

20 ø n. 0,79–0,80 mm; kieli 21 (lyhin punoskieli) 

ø n. 0,75 mm; kieli 22 ø n. 1,17 mm; kieli 23 ø n. 

0,98 mm; kieli 24 ø n. 1,07 mm; kieli 25 ø n. 1,22 

mm;  kieli 26 ø n. 1,27 mm; kielet 27–28 ø n. 1,42–

1,44 mm. Peräsivulla kielisilmukat on pujotettu 

pieniin pyöreisiin rautanastoihin, jotka on si-

joitettu kahteen riviin lomittain. Nastojen 

edessä on pieni ura, joka näyttäisi olevan ko-

risteura (ei kielisillan ura). Peräsivun nastoil-

ta kielet kulkevat suoraan metallisiin viritys-

tappeihin (suorakulmainen pää).   

Kansi, pohja ja sivut havupuuta, viritystappi-

penkki ja kielipenkki ilmeisesti lehtipuuta. 

Kopan sivut ja pohja on petsattu tummanrus-

keiksi. Viritystappipenkin ja kielipenkin sivut 

ovat lähes mustia. Kansi sekä viritystappipen-

kin ja kielipenkin kannen suuntaiset osat ovat 

puunvärisiä (lakattu?). Viritystappipenkki ja 

kielipenkki ovat kauniisti profiloituja; viritys-

tappipenkki on alta ja kielipenkki ulkosivulta 

kaareva. Kielipenkin pyöristetty ulkosivu nou-

see nastoja korkeammalle. Viritystappipenkin 

sivussa ei ole vastaavaa porrasta tai tappisuo-

jaa. Molemmissa peräsivun kulmissa on ala-

reunassa ruuveilla kiinnitetyt, pitkät, metalli-

set (messinkiä?) vahvikeliuskat, joiden päät 

ovat koristeellisesti kolmisakaraiset. Peräsi-

vun kielipenkin kiinnityksessä on käytetty sor-

miliitoksia (– nyt murtuneet). 

Pohjassa on kolme pientä (messinki?)nuppia 

jalkoina. Pohjalevyn peräsivulla on 7 kiinni-

tysruuvia. Lyhyen sivun kulmasta laskettuna 

toisen ruuvin kohdalta lähtee halkeama, joka 

jatkuu puun syiden suuntaisesti pohjalevyn 

halki viritystappisivulle saakka. Myös viritys-

tappisivun ja lyhyen sivun kulmalla sijaitse-

van jalkanupin kohdalla on pieni halkeama. 

Lisäksi pohjan peräsivulta lähellä pitkän si-

vun kulmaa lähtee ohut halkeama peräsivulla 

olevan metallilaatan ruuvin kohdalta. Pohjale-

vyn kärkiosassa sijaitsevan jalan vieressä on 

reikä – kenties vanha jalkanupin kiinnitys-

reikä? 

Kannessa on yksi pyöreä ääniaukko, josta läh-

tee ohut halkeama peräsivun suuntaan. Toinen 

ohut halkeama pitkältä sivulta laskettuna 

10:nnen kielinastan kohdalla. Kielten alle kan-

teen kielipenkin viereen on kirjoitettu C-

duuriasteikon sävelnimiä kaunokirjaimin (– 

alimman kielen kohdalla g ja siitä diatonisesti 

asteikkoa ylöspäin, jolloin ylin on f). Pitkän 

sivun ja kielipenkin välinen kulma on kieli-

penkin vääntyneen asennon takia vaikea mi-

tata, mutta se on noin 90°. Ja vastaava kulma 

lyhyellä sivulla noin 103–105°. Viritystappisi-

vun ja lyhyen sivun välinen kulma on n. 145°. 

Kopan sisällä pohjaa pitkin kulkee n. 15 mm 

leveä ja lähes kopan korkuinen rima alkaen 

peräsivulta (n. 50 mm pitkän sivun kulmasta) 

ja jatkuen viritystappisivulle, lyhyeltä sivulta 

laskettuna suunnilleen 15. viritystapin kohdal-

le. Tämä pohjarima siis käytännössä jakaa 

kaikukopan sisältä kahteen osaan. Kansirimo-

ja on neljä; kärjessä kaksi, jotka jäävät korke-

an pohjariman taakse pitkän sivun puolelle, 

sekä ääniaukon kautta näkyvät kaksi, joista 

toinen kulkee suunnilleen peräsivun keskeltä 

viritystappisivun ja lyhyen sivun kulmaan ja 

toinen lyhyeltä sivulta laskettuna suunnilleen 

10:nnen viritystapin kohdalta pohjariman yli  

lähelle pitkän sivun peräpäätä. 
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Pohjassa on kolme pientä (messinki?) jalkaa. Pohjale-

vyn peräsivu on kiinnitetty 7:llä ruuvilla. Lyhyeltä  

sivulta katsottuna toisen ruuvin kohdalta lähtee      

halkeama, joka jatkuu viritystappisivulle               

saakka. Peräsivun kielipenkki on                                  

irronnut (- murtunut saumastaan -)                                   

ja vääntynyt auki. 

Kanteleen kaikki sivut ovat suorat.  Kannessa on 

pyöreä ääniaukko. Kansilevy sekä viritystappi-

penkin ja kielipenkin kannen suuntaiset osat on  

 jätetty puun värisiksi. Sivut ja pohja on  

  petsattu tummanruskeiksi, viritystap -

   pipenkin ja kielipenkin sivut   

    ovat lähes mustia. 
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Kielipenkin kiinnittämi-

sessä on käytetty sormi-

liitoksia. Peräsivun mo-

lempien kulmien alareu-

nojen vahvikkeeksi on 

ruuveilla kiinnitetty me-

talliset (messinkiä?) le-

vyt, joiden päät ovat ko-

risteellisesti kolmisaka-

raiset. Sekä viritystappi-

penkki että kielipenkki 

on profiloitu kauniin 

kaareviksi. Kielipenkin 

pyöristetty ulkoreuna 

nousee kielinastoja kor-

keammalle. Viritystappi-

sivulla ei ole vastaavaa 

porrasta tai tappisuojaa. 
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Pohjan kärjessä olevan jalan vieressä 

on reikä - ehkä jalan edellinen kiinni-

tysreikä. 

Peräsivun kielinastat ovat kahdessa 

rivissä lomittain. Kielisilmukka on pu-

jotettu nastaan, josta kieli kulkee suo-

raan viritystapille. Kanteleen kanteen 

viritystappipenkin eteen on kielien 

alle kirjoitettu kaunokirjaimin C-

duuriasteikon sävelnimet (- alin on G). 

Kielinastojen ja kielipenkin reunan välissä on ohut ura. 

Viritystappipenkin kärki on 

pyöristetty. Metalliset viritysta-

pit ovat päästä suorakulmion 

muotoisia. Kieli tulee suoraan 

viritystapille eli tapin vieressä 

ei ole erillistä nastaa. 
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Viritystappipenkki on profiloitu kau-

niin kaarevaksi.  

Tarkistuskameralla otettuja sisäkuvia: 

Vasemmassa kuvassa kaikukopan kahteen osan jakavan lähes 

kopan korkuisen pohjariman pää viritystappisivulla (lyhyeltä 

sivulta laskettuna n. 15. viritystapin kohdalla). Kuvan vas. ylä-

kulmassa kansiriman pää (n. 10:nnen viritystapin kohdalla). 

Pohjariman keskiosa lyhyen sivun 

suunnasta katsottuna (alla). 

Pohjariman pää auennutta 

peräsivua vasten. 
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Yllä kansiriman pää viritystappisivua vasten, lyhyel-

tä sivulta laskettuna n. 10:nnen viritystapin kohdalla.  

 

Oikealla ja alla saman kansiriman kulku ääniaukon 

vierestä (pitkältä sivulta viritystappisivun suuntaan 

katsottuna) korkean pohjariman yli lähelle pitkän si-

vun peräpäätä. 

Vasemmalla kor-

kean pohjariman 

pää auenneella 

peräsivulla.  

Oikealla kaksi 

kuvaa kansiri-

man ja pohjari-

man välisestä 

raosta ääni-

aukosta pitkän 

sivun suuntaan 

katsottuna.   

Sama kansirima tällä 

kertaa auenneen peräsi-

vun kautta kuvattuna 

(oik.). Kuvan yläosassa 

näkyy kannen hal-

keama. 
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Kaksi kansirimaa kopan kärki-

päässä. 

Pohjan halkeama. Lyhy-

en sivun ja viritystappi-

sivun kulma kuvan oike-

assa yläreunassa. 

Pitkältä sivulta 

viritystappisi-

vulle katsottu-

na kansiriman 

pää lähellä 

korkeaa pohja-

rimaa. Kuvan 

vas. yläkulmas-

sa mysteeri(?). 

Alla lyhyen sivun ja viritystappisi-

vun kulmasta lähtevän kansiriman 

pää ääniaukosta katsottuna (riman 

toinen pää peräsivun keskellä). 

Alakuvissa peräsivun keskeltä lyhyen sivun ja viritystap-

pisivun kulmaan kulkevan kansiriman pää ja keskiosa 

auenneen peräsivun suunnasta katsottuna. 

Kanteleen auennut 

peräsivu. Pohjariman 

pää oikealla n. 50 

mm pitkästä sivusta. 

Suunnilleen keskellä 

näkyy yhden kansiri-

man pää.  


