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Yleiskuvaus näytteestä 
Tutkittava näyte oli peräisin lähes kokonaisena löytyneestä lasipullosta, jossa oli sisällä myös vanhoja 
sanomalehden paloja vuodelta 1913. 
Tutkimusta varten näyte oli pakattu pieneen muovipurkkiin, jonka kanteen näyte oli tarttunut 
kuljetuksen aikana. Kooltaan näyte oli n. 1,5x1,5 cm ja paksuudeltaan 3-4 mm. 
Näytteen väri oli mustanruskea, eikä siinä ollut mitään merkittävää tuoksua. Koska näyte oli 
tahmeaa, siihen oli takertunut kaikenlaista pientä – mahdollisesti hiekansiruja ja paperikuitua. 
 

 
 

Näyte tarkertuneena purkin kanteen. Näytteen pintaan takertunutta materiaalia. 

Tehty tutkimus 
Näytteestä otettiin FTIR (Fuourier-transmission-infrared-spectroscopy) mittaus, joka venyttää 

materiaalissa olevia sidoksia. 

Referenssinä käytettiin tuoretta pihkaa, pihkaliimaa, sekä koivutervaa. Pihka otettiin 

sembramännystä, joka kasvoi Nanomikroskopiakeskuksen pihassa Espoossa. Pihkaliima oli Krista 

Vajannon omista varastoista, siihen oli sekoitettu männyn (?)pihkaa ja puuhiiltä. Rakenteeltaan 

pihkaliima oli kovaa ja tuoksutonta. Koivuterva oli Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineesta, 

vuoden 1995 tököttiprojektista. Tämä referenssi oli tahmeaa ja voimakkaasti tervan tuoksuista. 

Tutkimuksessa haettiin vastaavuuksia eri spektrien välille. Aiheesta on hyvä virolainen artikkeli, jossa 

on mitattu samantyyppisiä materiaaleja (Vahur et al. 2011). Tämän mukaan pihkaliimalla 

alkyyliryhmän venytykset näkyvät alueella 2918-2849 cm-1, eli kyseessä ovat alifaattinen C-H venytys. 

Karbonyyliryhmän C=O venytys on alueella 1732-1703 cm-1, ja C-O-C venytys alueella 1264-1037 cm-

1. Pihkalla on venytys alueella 1690, jota ei ole pihkaliimassa. Sen sijaan pihkaliimalla on piikki 

alueella 1700-1702, jota ei ole pihkalla. Alueella 1100-1000 on piikkejä, joita löytyi pihkaliimasta, 

mutta ei pihkasta. 

 



 

Spektrit 
Näytteen spektri  

 

Piikit alueella 2919 ja 
2853. 
Piikki alueella 1705. 

 

Sembramännyn pihka -referenssi  

 

Piikit alueella 2921 ja 
2867. 
Piikki alueella 1692. 

 

Pihkaliima -referenssi  

 

Piikki alueella 2928 ja 
heikompi vieressä. 
Piikki alueella 1696 ja 
1701. 



 

Koivuterva  

 

Piikit alueella 2919 ja 
2852. 
Piikki alueella 1708. 

 

Tulokset 
On todennäköistä, että musta tunnistamaton tahna on jonkinlaista tervaa tai pihkaliimaa. 
Referenssimateriaaliin ei saatu oikeaa hautatervaa, joten näyte voisi olla sitäkin. Näytteessä ei ollut 
lainkaan pihkan tai tervan tuoksua. Tämä voisi johtua näytteen vanhenemisesta, tai viitata 
pihkaliiman mahdollisuuteen. 
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