
Juha Toivio  restauroija, teollinen muotoilija

Olen Juha Toivio ja valmistuin tänä keväänä Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulusta artenomiksi. Ennen restaurointialal-
le ryhtymistä työskentelin teollisena muotoilijana vaneriko-
neita valmistavan konepajayrityksen palveluksessa. Muo-
toilijan töiden lisäksi vedin tuotekehitysprojekteja ja toimin 
kymmenen vuotta markkinointipäällikkönä hoitaen kansain-
välisen yrityksen markkinointiviestinnän koordinointia.

Kesinä 2010 ja 2011 olin restaurointiharjoittelijana Urajär-
ven kartanomuseolla, jossa jatkuu Museoviraston toteut-
tama mittava konservointi- ja kunnostushanke. Ensimmäi-
sen työharjoittelukesäni 2010 aikana rakensin kartanon 
päärakennukseen uudet kuistin portaat lahonneiden tilalle. 
Työssä käytettiin mallina pääosin vanhojen portaiden ra-
kenteita. Ennen uusien portaiden rakentamista salaojitin 
rakennuksen etupuolen, jotta sadevedet saataisiin tehok-
kaammin johdettua pois rakennuksen edustalta. Kesän lo-
pussa pinkopahvitin päärakennuksen vintin kaakkoiskama-
rissa kaksi seinää.

Kesällä 2011 osallistuin Urajärven kartanomuseon sivura-
kennuksen salin tapettien kunnostukseen. Tapetteja ja pin-
kopahveja vahvistettiin ja korjattiin japaninpaperilla. Tapet-
tien alta löytyneitä hirsien laho-vaurioita paikattiin ja tapetit 
kiristettiin ja kiinnitettiin takaisin paikoilleen. Osallistuin 
myös salin takan restaurointiin. Takan pinnasta poistettiin 
kalkkimaalikerrokset ja alta paljastunut graniittikoristemaa-
laus puhdistettiin. Takan halkeamat korjattiin ja kopoihin in-
jektoitiin korjauslaastia. Lopuksi korjatut kohdat retusoitiin 
taiteilijaöljyväreillä. Kesän aikana tein myös puukorjauksia 
muun muassa sivurakennuksen ovenkarmeihin. Tehtäviini 
kuului myös aittarivin pärekattotyömaan dokumentointi.

Vapaa-aikanani harrastan klassista musiikkia, kuorolaulua, 
valokuvausta ja kuvataiteita sekä erilaisia rakennustöitä  
”ritarilinnoista” ateljeemökkeihin.



Ikä  57 vuotta

Koulutus  Artenomi (AMK) restauroija, Kyamk 2012
 Design business ja muotoilun tutkimus, Lahden Muotoiluinstituutti 2005
 Teollinen muotoilija (TaiK) 1983
 Ylioppilas 1973

Työkokemus  Restauroija Osuuskunta Kollaasi 2.5.2012 –
 Restaurointiharjoittelija Museovirasto 2.5.2011 – 26.8.2011
 Restaurointiharjoittelija Museovirasto 7.6.2010 – 27.8.2010
 Muotoilupäällikkö Raute Oyj 13.6.2003 – 26.5.2009
 Markkinointipäällikkö Raute Oyj 1.4.1993 – 12.6.2003
 Muotoilija Raute Oyj 1.8.1983 – 31.3.1993
 Freelance-suunnittelija 1.9.1981 – 31.7.1983
 Muotoilija Oy Wärtsilä Ab 22.5.1978 – 31.8.1981
 Muotoilijaharjoittelija Oy Wärtsilä Ab 18.5.1977 – 30.8.1977
 Muotoilijaharjoittelija Oy Wärtsilä Ab 1.6.1976 – 27.8.1976

Kielitaito  englanti sujuva suullinen ja kirjallinen
 ruotsi hyvä suullinen ja kirjallinen
 saksa tyydyttävä suullinen ja kirjallinen

IT  Word, PowerPoint, Excel, ProE(CAD)
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1 Päärakennuksen kuistin  
 portaiden rakentaminen 2010

2 Päärakennuksen kuistin   
 portaat puuvalmiina

3 Tapettikorjausta  
 sivurakennuksen salissa 2011

4 Sivurakennuksen tapettia  
 vahvistamassa konservaattori  
 Tanja Lindfors ja restauroija  
 Juha Toivio

5 Sivurakennuksen salin takka  
 ennen restaurointia

6 Urajärven kartanomuseon  
 sivurakennuksen salin takan  
 alkuperäisen koriste- 
 maalauksen esiinotto 2011

7 Sivurakennuksen salin takka  
 restauroituna

8 Salin takan pilari restauroituna  
 ja retusoituna

9 Yksityiskohta salin takasta



1 Skannereiden  
 konseptisuunnitelmia
 
2 Pinnoituspuristimen täyttöhäkin  
 konseptisuunnitelma
 
3 Asiakaslehden toimitus,  
 artikkeleiden kirjoitus ja lehden  
 taitto
  
4 Painokangasmalli
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1 Ateljeemökin rakennus
 
2 Ateljeemökki valmiina
 
3 Omakotitalotutkielman  
 pienoismalli
  
4 Ristikkotutkielma
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1 Bengtskärin majakka,  
 öljy vanerille
 
2 Pitsinnyplääjä, 
 öljy vanerille
 
3 Ritarilinna
  
4 Bengtskär tyyni,  
 öljy vanerille
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