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1. Taustat
1.1 Mäntyharjun museon valokuvat ja audiovisuaalinen aineisto
Mäntyharjun museon kokoelmiin kuuluu noin 5600 alustavasti luetteloitua valokuvaa, minkä lisäksi kokonaan luetteloimatonta kuvamateriaalia on arviolta lähes toinen mokoma. C-kasetteja kokoelmissa on noin
20 kappaletta ja 8 ja 16 mm:n kaitafilmejä puolestaan ainakin 44 kappaletta, todennäköisesti jopa lähemmäs sata.
Valokuvien luettelointi on aloitettu Mäntyharjun museossa 1970-luvun lopulla. Luetteloitu kuva-aineisto on
kirjattu käsin viiteen valokuva- ja negatiiviluetteloon (sidottuun kirjaan) sekä aiheen mukaiseen kortistoon1.
Luetteloista löytyy kunkin kuvan osalta kuvanumero, tekniikka, tieto siitä, onko kyseessä alkuperäinen vai
reprokuva, kuvan koko, valokuvaaja, kuvan saantitiedot, aihe, kuvassa esiintyvät henkilöt sekä kuvausaika.
Kortiston jaottelu ei käy ilmi valokuvaluetteloista. 1990-luvun lopulla osa luetteloiduista valokuvista on
lisäksi siirretty korttitaskuihin, joihin on kirjattu kuvan luettelointitiedot.
Mäntyharjun museon kuva-arkisto sijaitsee fyysisesti Mäntyharjun kunnantalon alakerrassa. Myös audiovisuaalista materiaalia säilytetään arkistossa. Samassa tilassa on muita kunnan arkistoja. Osa kuvista on asetettu erilleen lukittavissa oleviin metallilaatikostoihin.
Vanhimmat museon kokoelmiin kuuluvat valokuvat ovat peräisin 1800-luvun lopulta, uusimmat luultavasti
1990-luvulta. Mitään virallisia jaotteluja valokuva-, filmi- ja nauhoitekokoelmien sisällöstä ei ole tehty. Museon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa vuodelta 2012 tehdään kuitenkin alustavaa luokittelua kokoelmien
sisällöstä. Vanhimmat kuvat on saatu alueen vanhojen säätyläisperheiden perillisiltä. Kuvien joukosta löytyy
muun muassa perhekuvia sekä kuvia Mäntyharjun kirkonkylästä. Iso osa näistä kuvista on luetteloitu. Myös
kunnan museolautakunnassa ja nuorisosihteerinä aikanaan toimineen Hannu Heilion pääasiassa 1960- ja
1970-luvuilla Mäntyharjusta ja Mäntyharjun museolta ottamista valokuvista suuri osa on luetteloitu. Heilion
kuva-aiheet käsittelevät enimmäkseen rakennettua kulttuuriympäristöä ja sen muutosta. Ainakin osin luetteloituun kuva-aineistoon kuuluu niin ikään vuonna 1979 pidetyn Säästöpankki 100 vuotta -näyttelyn yhteydessä museolle lahjoitettu materiaali. Kokoelmiin kuuluu myös uittoperinteeseen liittyvää kuvaaineistoa, josta osa on luetteloitu. Lisäksi kuvakokoelmista löytyy runsaasti matkakuvaaja Nestori Kurvisen
1900-luvun alussa ottamia, suurelta osin luetteloimattomia, valokuvia. (Närhi 2012, 13–14.)
Museon audiovisuaaliseen aineistoon kuuluu runsaasti nuorisosihteeri Hannu Heilion vuosina 1977–1980
kuvaamaa materiaalia erilaisista tapahtumista ja kuntalaisten haastatteluista, ainakin noin 30 kaitafilmin (8
mm) verran. Heilion kaitafilmejä on digitoitu lähinnä näyttely- ja opetuskäyttöä varten vuonna 2006. Ainakin osa Heilion filmeistä on kirjattu museon filmiluetteloon. Lisäksi museo on saanut Mäntyharjun säästöpankilta lahjoituksena 19 kaitafilmiä (16 mm), joissa kuvataan mäntyharjulaista maisemaa ja tapahtumia
1950–1960-luvuillla. (Närhi 2012, 13–14.) Kyseiset filmit on kuitenkin siirretty 1990-luvun puolivälissä Suomen elokuva-arkiston, nykyisen Kansallisen audiovisuaalisen instituutin, säilytykseen.
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Kortistosta löytyvät seuraavat luokat I julkiset rakennukset, II juhlat, III julkisen elämän tapahtumat ja juhlat, IV näyttelyt, V ammatit, VI näytelmät, VII vapaa-aika ja retket, VIII yhdistystoiminta, IX rakennukset, rakennustyömaat, tiet ja
sillat, X museoesineiden kuvat, XI henkilökuvat, XII maisemat, luonto ja eläimet, XIII yhteiskunta, IXX sairaalat ja sosiaalihuolto, XX taide, XXI muistomerkit, patsaat ja hautausmaat.
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Lisäksi kokoelmiin kuuluu äänimateriaalia, C-kasetteja ja magnetofoninauhoja. Nauhat sisältävät muun muassa museolautakunnan 1970-luvulla tekemiä haastatteluita sekä radio-ohjelmia ja nauhoituksia Mäntyharjussa 1960–1980-luvuilla pidetyistä juhlista ja tapahtumista. Kokoelmista löytyy myös kopiot Suomen kielen
nauhoitearkiston Mäntyharjun murretta sisältävistä nauhoitteista. (Närhi 2012, 13–14.)

Mäntyharjun museon valokuvakokoelmat on alun perin luetteloitu kirjaamalla kuvien tiedot käsin viiteen sidottuun valokuva- ja
negatiiviluetteloon. Kuvat: Susanna Helminen/Mäntyharjun museo.

1.2 Mäntyharjun museon kuva-arkiston kehittäminen
Mäntyharjun museo sai Museovirastolta harkinnanvaraista valtionavustusta vuodelle 2015 museon kuvaarkiston järjestämistä sekä hallinta- ja tallennussuunnitelman muodostamista varten. Avustuksella kuvakokoelmat on tarkoitus saada suunnitelmalliseksi osaksi museon toimintaa. (Ks. liite 3.)
Valokuva-arkiston kehittäminen tapahtuu museon kokoelmapoliittisen ohjelman viitoittamalla tiellä. Ensimmäinen askel on siirtää jo luetteloidut kuvat ja filmit käsittävät valokuva- ja negatiiviluettelot sekä filmiluettelo sähköiseen muotoon, aluksi Excel-taulukkoon. Taulukkoon lisätään luetteloissa valmiina olevien
kenttien lisäksi joitain uusia kenttiä, joiden osalta on tarkoitus tehdä täydentävää luettelointia, kunhan jo
olemassa olevat tiedot on ensin saatu talletettua. Kenties tärkein lisäys luettelointiin tulevaisuudessa on
asiasanoittaminen, jonka avulla erilaisten kuva-aiheiden löytäminen kokoelmista helpottuu.
Uusien kenttien tarkoitus on paitsi parantaa kuvien luettelointitietoja, myös helpottaa Mäntyharjun museon siirtymistä osaksi valtakunnallista kokoelmanhallintajärjestelmää tulevaisuudessa. Kuvakokoelmien siirtäminen Excel-taulukoihin on siis lähtökohtaisesti väliaikainen ratkaisu. Tällä hetkellä on käynnissä Museo
2015 -hanke2, jonka tavoitteena on muun muassa kehittää uusi, myös paikallismuseoiden käyttötarkoituksiin soveltuva kokoelmanhallintajärjestelmä. Järjestelmän on tarkoitus tulla osaksi paikallismuseoiden arkea
keskitettynä palveluna maakuntamuseoiden kautta. Mäntyharjun museon siirtyminen osaksi tulevaa järjestelmää on tärkeää muun muassa museon kokoelmanhallinnan jatkuvuudella sekä vertailukelpoisuudelle ja
yhteistyölle muiden museoiden kanssa. Järjestelmä parantaisi myös kokoelmien käytettävyyttä ja toisi valokuvat helpommin paikkakuntalaisten ulottuville. Valokuvien saaminen yleisön nähtäville helpottaisi esimer2

Museo 2015 on Museoviraston yhteistyössä Kansallisgallerian ja Suomen museoliiton kanssa johtama valtakunnallinen museoiden yhteishanke, joka toteutetaan vuosina 2011–2015. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa työkaluja museokokoelmien sähköisen kokoelmanhallinnan käyttöön ja kehittämiseen. (Museovirasto, Museo 2015 -hanke.)
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kiksi kuvissa olevien henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien tunnistamista ja nostaisi sitä kautta luetteloinnin tasoa.
Kuvakokoelmien saattaminen yleisön nähtäviksi mahdollistaisi myös kuvien käyttöoikeuksien myymisen.
Tällaista mahdollisuutta ei todennäköisesti tule olemaan mukana kokoelmanhallintajärjestelmässä itsessään, mutta kuvien hinnasto voitaisiin kirjata ylös esimerkiksi Mäntyharjun kunnan sivujen museota käsittelevään osioon, josta olisi linkki kuvat sisältävään järjestelmään. Kuvatilaukset voisi hoitaa vaikka sähköpostin kautta. Helpointa olisi myydä kuvia digitaalisessa muodossa ja käyttöoikeus koskisi vain tilauksessa mainittua tarkoitusta. Julkaistaessa kuvia tulee aina mainita valokuvaaja (jos tiedossa), kokoelma, ja että kyseinen kuva on Mäntyharjun museon kokoelmissa. Yksityis- tai tutkimuskäytölle ja esimerkiksi käytölle erilaisissa julkaisuissa tai mainoksissa tulee olla eri hinnat. (Ks. esim. Kantapuu, Hinnasto,
http://kantapuu.fi/hinnasto.php.)
Luettelointitietojen sähköiseen muotoon viemisen lisäksi valokuvakokoelmien käytettävyyden parantamiseksi on tarpeen kehittää fyysistä kuva-arkistoa. Alustavasti luetteloidut ja kokonaan luetteloimattomat
kuvat asetetaan arkistossa selkeästi erilleen toisistaan. Lisäksi luetteloidut kuvat järjestetään numerojärjestykseen niin, että mahdolliset duplikaatit löytyvät samasta paikasta alkuperäisten kanssa. Näin yksittäisen
kuvan löytäminen arkistosta helpottuu. Säilytysolosuhteita parannetaan tarpeen mukaan pakkaamalla kuvia silkkipaperikuoriin ja arkistokansioihin. Luetteloidut kuvat sijoitetaan lukkojen taa arkistosta löytyviin
metallilaatikostoihin.

2. Kokoelmien hallinta
2.1 Valokuvien käsittely ja säilytys
Ennaltaehkäisevän konservoinnin nimissä valokuvia käsitellään aina puuvillahansikkaat kädessä. Myös puuterittomia kertakäyttösuojakäsineitä (powder-free vinyl gloves) voidaan käyttää erityisesti käsiteltäessä
negatiiveja tai pieniä kuvia. Suojakäsineiden alla voidaan käyttää puuvillakäsineitä. Kuvat numeroidaan
ensisijaisesti pehmeällä lyijykynällä kuvan kääntöpuolelle, tai mikäli tarpeen, arkistokelpoisella mustekynällä (Millennium). Kuvia säilytetään ensisijaisesti arkistokelpoisissa läpikuultavissa suojakuorissa. Aiemmin
käytössä olleet pahvikehykset säilytetään käytössä niiden kuvien osalta, jotka jo on kyseisiin kehyksiin laitettu. Jäljellä olevia kehyksiä voidaan käyttää hyväksi myös uusien kuvien kohdalla, mikäli suojakuoria ei ole
saatavilla. Vaihtoehtoisesti myös happovapaata silkkipaperia voi laittaa kuvien väliin. Aiemmin käytössä
ollut ruskea silkkipaperi korvataan happovapaalla valkoisella silkkipaperilla tai tupakkapaperilla (valmistaja
Tervakoski Oy). Kuvan numero kirjoitetaan kuvan lisäksi kuoreen tai pahvikehykseen. Suojatut kuvat sijoitetaan arkistokansioihin, joiden päätyyn kirjoitetaan selkeästi, mitkä kuvanumerot kansiosta löytyvät.
Luetteloituja valokuvia säilytetään kunnantalon kellarissa olevassa arkistossa ja lukittavissa vetolaatikoissa.
Kunkin laatikon ulkopuolella lukee, mitkä kuvanumerot laatikosta löytyvät. Kuvien järjestystä täytyy jatkossa pitää aktiivisesti yllä. Lainattaessa kuvia arkistosta puuttuvan kuvan paikalle laitetaan paperiliuska, jotta
kuva on helpompi palauttaa takaisin oikealle paikalleen. Liuskoja löytyy laatikostojen päältä, ja niissä on
kentät kuvan numerolle, lainaajalle, lainausajankohdalle sekä lainaajan yhteystiedoille. Laatikostot pidetään
lukittuina ja avaimet ovat kulttuurisihteerin vastuulla.
On pidettävä huolta, että valokuvien järjestys säilyy arkistossa myös, kun kuvia lainataan!
3

Museon kokoelmiin kuuluvat vedokset on järjestetty numerojärjestyksessä arkistokansioihin, joita säilytetään arkistossa metallilaatikostoissa. Kunkin laatikon päässä ja kussakin kansiossa lukee, mitkä kuvat sieltä löytyvät. Yksittäisten kuvien pakkaamiseen on
käytetty arkistokelpoisia läpikuultavia suojakuoria. Kuvat: Susanna Helminen/Mäntyharjun museo.

2.2 Luettelointi ja numerointi
Museon valokuvaluetteloinnin sähköiseen muotoon siirtämisen ensimmäisessä vaiheessa valokuva- ja negatiiviluetteloiden (I-V) sisältämä informaatio kirjataan Excel-taulukkoon. Samassa yhteydessä täydennetään mahdollisuuksien mukaan taulukosta löytyviä uusia kenttiä, esimerkiksi ”kuvauspaikka”-kenttään saattaa löytyä tietoa ”aihe”-kentästä. ”Luetteloija / Luettelointiaika”-kenttään tehdään merkintä siitä, kuka
tiedot on taulukkoon siirtänyt ja koska. Samaan kenttään laitetaan uusi merkintä aina, kun kuvan luettelointitietoihin tehdään muutoksia tai lisäyksiä.
Kun kaikki luettelot on saatu siirrettyä taulukkoon, tehdään täydentävää luettelointia. Ideana on täydentää
taulukkoa erityisesti uusien kenttien osalta. Erityisen tärkeää on valokuvan mahdollisimman monipuolinen
asiasanoittaminen. Luettelointia tehtäessä on tärkeää voida nähdä luetteloitava valokuva.
Luetteloinnin yhteydessä entuudestaan kokonaan luetteloimattomat kuvat numeroidaan. Numeroinnissa
kuvalle annetaan päänumero, jota seuraa tarvittaessa alanumero. Oma päänumero annetaan samaan saapumiserään tai samaan kokonaisuuteen kuuluville valokuville. Jos samalta lahjoittajalta on saatu useita
kuvia, käytetään alanumeroita.
Luetteloitaessa kuva kokonaan alusta täydennetään mahdollisuuksien mukaan kaikki taulukon kentät. Käytännössä tarkoitus on kirjata taulukkoon kaikki, mitä valokuvasta tiedetään.
Kenttä
Numero
(objektin tunnus3)
Tekniikka / Laji (objektityyppi)

Alkuperäinen / Repro
Koko

Sisältö
Kuvan numero (päänumero:alanumero).
Kuvan tekniset tiedot. Onko kyseessä negatiivi (millainen) vai vedos/valokuva,
mustavalko- vai värikuva. Mikäli samasta kuvasta on sekä vedos että negatiivi,
molemmat merkitään. Mikäli kuva on olemassa vain digitaalisessa muodossa,
merkintä siitä.
Kumpi kysymyksessä.
Kuvan mitat (korkeus x leveys millimetreissä).

3

Suluissa olevat selitteet viittaavat Museo 2015 -hankkeen tuloksena syntyneessä luettelointiohjeessa mainittuihin
luettelointikenttiin. Ks. Luettelointiohje, Valokuva, http://www.luettelointiohje.fi/luettelointiohjeet/valokuva/.
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Valokuvaaja / Ateljee
Saantitiedot / Lahjoittaja (hankintatiedot)
Aihe / Kuvaus
(sisällön kuvaus)

Henkilöt
Kuvausaika

Kuvauspaikka

Asiasanat

Valokuvaajan tai kuvauksen hoitaneen ateljeen nimi.
Kuvan lahjoittaja, mahdollinen kokoelma sekä mahdolliset muut lahjoitukseen
liittyvät lisätiedot.
Mitä kuvassa tapahtuu, mistä kuvassa on kyse. Jos kuvan yhteydessä on kuvaus,
sen voi kirjata tähän.
Täydentävän luetteloinnin yhteydessä vanhan kuvauksen lisäksi voi tarvittaessa
tehdä uuden, mikäli esimerkiksi tuntuu, että vanha kuvaus ei kerro valokuvasta
kaikkea tarpeellista. Tällöin vanha ja uudempi kuvailuteksti kuitenkin erotetaan
selkeästi toisistaan merkitsemällä lisäyksen yhteyteen, koska ja missä yhteydessä
lisäys on tehty.
Keitä kuvassa esiintyy. Mahdollisuuksien mukaan kerrotaan myös henkilöiden
arvo, ammatti, syntymäaika, elinvuodet ja sukulaisuussuhteet.
Mahdollisimman tarkka kuvausaika: päivämäärä; kuukausi; vuodenaika; vuosi,
vuosikymmen tai vuosi- tai vuosikymmenväli. Jos ei ole tietoa tarkasta kuvausajasta, niin merkitään arvio ja sen perään kysymysmerkki.
Niin tarkkaan kuin on mahdollista ilmoittaa, pienemmästä suurempaan (talon/tilan/paikan nimi, kylän nimi, kunnan nimi). Esim. Salmela, Kirkonkylä, Mäntyharju. Mahdollisuuksien mukaan käytetään Mäntyharjun virallisia kylännimiä
(ks. liite 1 ja liite 2). On kirjattava selkeästi, onko kyseessä talo/tila/paikka ja/tai
kylä vai onko kuvauspaikka epäselvä. Puuttuvan paikkatiedon kohdalle merkitään
kysymysmerkki, esim. Salmela, ?, Mäntyharju.
Asiasanoituksen tarkoitus on parantaa tiedonhakua. Asiasanoilla kuvataan valokuvan sisältöä mahdollisimman tarkasti ja monipuolisesti. Mitä enemmän asiasanoja on, sen parempi.
Asiasanoittamisessa käytetään ensisijaisesti Yleistä suomalaista asiasanastoa
(YSA), joka löytyy esimerkiksi osoitteesta http://finto.fi/ysa/fi/. Ennen asiasanan
lisäämistä on tarkistettava, missä muodossa kyseinen sana löytyy YSA:sta (osa
sanoista on monikossa, osa yksikössä jne.). Myös muita asiasanastoja voidaan
käyttää apuna, esimerkiksi Museoalan asiasanastoa (MASA). Tällöin on kuitenkin
merkittävä sulkuihin sanan jälkeen, mitä asiasanastoa on käytetty.

Merkinnät
Julkaisut ja näyttelyt

Käyttöoikeus
(käyttörajoitus)
Lisätiedot
Luetteloija / Luettelointiaika (tiedon kirjaaja /
kirjaamisaika)

Esimerkiksi, jos kyseessä on kuva koulurakennuksesta, asiasanoja voisivat olla
mm. koulu, rakennettu ympäristö, rakennukset, julkiset rakennukset, koulurakennukset, koulutus.
Mikäli kuvassa on kuvanumeron lisäksi muita merkintöjä, ne ja niiden sijainti kirjataan tähän kenttään.
Jos valokuvaa käytetään kuvituksena esimerkiksi jossain julkaisussa tai näyttelyssä, siitä lisätään maininta tähän kenttään. Merkitään mahdollisuuksien mukaan
tarkasti julkaisun bibliografiset tiedot ja kuvan sijainti sekä näyttelyistä järjestäjä
ja esilläoloaika.
Jos kuvan käyttöön liittyy rajoituksia, siitä tulee merkintä tähän.
Jos kuvasta tiedetään jotakin, joka ei sopinut muihin kenttiin, niin siitä tehdään
merkintä tähän.
Oli kyseessä sitten siirto kuvaluettelosta Excel-taulukkoon tai tietojen täydennys,
tähän kohtaan merkitään, mitä on tehty, kirjaajan nimi ja päivämäärä
(pp.kk.vvvv).
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2.3 Digitointi ja digitaalisten aineistojen vastaanotto ja säilytys
Jokainen digitointikerta kuluttaa valokuvaa, joten digitointi on pyrittävä tekemään kerralla niin hyvin, että
sitä ei ole tarvis enää toistaa. Käytännössä tämä tarkoittaa kuvan tallentamista riittävän suurena ja laadukkaana. Digitoitavan kuvan minimiresoluution tulisi olla 300 ppi (pixel per inch) ja minimibittimäärän värikuvien kohdalla 24 bittiä ja harmaasävydigitoinnissa 8 bittiä. Kuvasta tallennetaan TIFF-tiedosto ja tarvittaessa
JPEG-tiedosto. Kaikki digitoidut kuvat (TIFF) tallennetaan kahteen erilliseen määrättyyn tiedostosijaintiin,
esimerkiksi verkkolevylle ja ulkoiselle kovalevylle, jotta tiedoston säilyminen olisi mahdollisimman vakaalla
pohjalla. Varmuuskopiota säilytetään esimerkiksi valokuva-arkistossa.
Hallinnoinnin helpottamiseksi kuvat sijoitetaan kansioihin, jotka käsittävät päänumeron tai niiden välin
(esim. 20–31, 67, 300). Tiedosto nimetään kuvan numerolla kuitenkin niin, että kaksoispiste muutetaan
tiedostonnimessä alaviivaksi. Tallennusmuodon ajantasaisuutta ja säilymistä tarkistetaan vuosittain avaamalla sekä tulostamalla TIFF-kuvia pistokokeilla vähintään 10 kappaletta kummastakin tiedostosijainnista.
Avatut kuvat/kuvakansiot sekä tarkistusaika kirjataan ylös, jotta tulevat pistokokeet kohdistuvat tarkistamattomiin kuviin. Mikäli kuvien avaamisessa/tulostamisessa ilmenee ongelmia, selvitetään ongelman laajuus ja syy, sekä koskeeko ongelma molempia tiedostosijainteja. Jos kuvatiedosto on vioittunut kummassakin tiedostosijainnissa, niin negatiivien ja vedosten kohdalla aineisto digitoidaan uudelleen. Jos alkuperäisaineisto on tullut digitaalisena, tiedoston korjaus joudutaan todennäköisesti hankkimaan ostopalveluna. Jos
ostopalveluun ei ole varaa tai korjaus ei onnistu, niin tiedosto menetetään.
Itse kuvatiedostojen lisäksi vuosittain tulee tarkistaa luettelointietoja sisältävien tekstitiedostojen/taulukoiden toimivuus avaamalla ja tulostamalla. Erityisesti käyttöjärjestelmien ja sovellusohjelmien
muutosten yhteydessä tulee varautua mahdollisiin epäyhteensopivuusongelmiin.
Valokuvien digitointiin pyritään mahdollisuuksien mukaan hakemaan hankerahoitusta. Reprokuvaus on
skannaamista parempi vaihtoehto. Se kuluttaa digitoitavia kuvia vähemmän, mikä on erityisen tärkeää museon vanhimman kuva-aineiston kohdalla. Lisäksi reproamalla digitoiminen on skannaamista nopeampaa.
Reprokuvaaminen voisi onnistua esimerkiksi jakamalla tarvittavaa kalustoa ja kustannuksia lähialueen muiden museoiden kanssa.
Mikäli asiakkaalta lainataan valokuvia tai av-aineistoa vain museon kokoelmiin digitointia varten, vastaanottolomakkeen (ks. liite 4) lisätiedot-kohtaan on kirjattava, että alkuperäisaineistot on palautettu tai palautetaan omistajalle. Jos digitointi tehdään asiakkaan odottaessa, niin otetaan lomakkeelle normaalisti allekirjoitus ja lisätiedot-kohtaan tehdään merkintä, että alkuperäisaineistot on palautettu omistajalle + päivämäärä. Jos aineistot jäävät odottamaan digitointia, allekirjoitus otetaan lomakkeelle normaalisti ja lisätiedot-kohtaan tehdään merkintä siitä, että alkuperäisaineistot palautetaan omistajalle. Palautettaessa kenttään merkitään päivämäärä, otetaan omistajan allekirjoitus, ja merkitään, että alkuperäisaineistot on palautettu omistajalle.
Vaikka valokuvan omistaja ei tahtoisi lahjoittaa museolle fyysistä kuvaa, vaan ainoastaan digitoidun version,
museo pyrkii mahdollisuuksien mukaan tekemään valokuvan digitoinnin, jotta aineisto saataisiin kokoelmiin
riittävän hyvälaatuisena myöhempää käyttöä silmällä pitäen. Jos kyseessä on digikameralla otettu kuva,
josta on olemassa vain digitaalinen versio, museo ottaa vastaan mahdollisimman korkealaatuisen ja muokkaamattoman version kyseisestä valokuvasta.
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Audiovisuaalisen materiaalin kohdalla tulisi harkita siirtämistä valtakunnallisen arkistotason toimijalle, jolla
on tarjota Mäntyharjun kunnan arkistoa paremmat säilytysolosuhteet. Näin on toimittu museossa aikaisemminkin. Kaikki av-aineisto ei kuitenkaan välttämättä ole kansallisella tasolla niin merkittävää, että tällainen arkisto olisi siitä kiinnostunut. Jos arkisto ottaa aineiston vastaan, sovitaan mahdollisen digitaalisen
käyttökopion teettämisestä Mäntyharjun museolle. Myös valmiiksi digitaalisessa muodossa lahjoitettu avaineisto voidaan toimittaa säilytykseen jollekin toiselle arkistolle. Aineiston siirroista tulee kuitenkin aina
tehdä ja säilyttää sopimukset sekä kirjata siirrot ylös esimerkiksi filmiluetteloon. Näin tieto tehdyistä siirroista siirtyy eteenpäin esimerkiksi museon henkilökunnan vaihtuessa.
Mikäli mikään muu arkistotaho ei ota av-materiaalia säilytykseensä, vaan se jää Mäntyharjun museon säilytettäväksi, aineiston digitoinnista päätetään tapauskohtaisesti. Av-aineiston digitointi toteutetaan ostopalveluna. Ensisijassa digitoidaan huonompikuntoista filmiaineistoa tai filmejä, jotka halutaan laajempaan
käyttöön, esimerkiksi mukaan näyttelyihin. Digitoitujen filmien suhteen menetellään samoin kuin valokuvien kohdalla, eli kopio tiedostosta tallennetaan kahteen paikkaan. Aineisto digitoidaan säilytyskelpoiseen
tiedostomuotoon. (Ks. Kansallinen digitaalinen kirjasto, Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot,
http://www.kdk.fi/images/tiedostot/KDK-PAS-tiedostomuodot-v1.3.pdf.)
Digitointi voi vaatia kaksi versiota, toisen pidempiaikaista säilytystä varten ja toisen esittelykäyttöön, mikä
saattaa nostaa digitoinnin kustannuksia. Digitoinnin yhteydessä kirjataan ylös tekijä(t), aika sekä muun muassa muuntamiseen käytetyt laitteistot/ohjelmistot, digitaalisen tiedoston tekniset tiedot, digitaalisen tiedoston esittämiseen vaadittavat laitteistot/ohjelmistot ja mahdolliset digitoimisessa kohdatut ongelmat tai
digitoinnin epäonnistuminen.
Valmiiksi digitaalista av-aineistoa vastaan otettaessa pyritään saamaan siirto- tai säilytyskelpoisuussuosituksia vastaavia tiedostomuotoja, mutta tämä ei aina ole mahdollista. Yhtä kaikki vastaan otetaan mahdollisimman korkealaatuista ja alkuperäistä aineistoa. Tiedostomuoto muunnetaan vastaamaan Kansallisen
digitaalisen kirjaston antamia suosituksia säilytyskelpoisista tiedostomuodoista (ks. em.).

2.4 Poistot
Kokoelmista ei poisteta mitään ilman perusteltua syytä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi, että sama valokuva on luetteloitu kahdella eri numerolla. Siinäkin tapauksessa kuva siirretään käytännössä duplikaatiksi aiemmin luetteloidulle kuvalle. Selkeyden vuoksi poistosta vapautunutta numeroa ei oteta uudelleen käyttöön.
Valokuvan poistosta tulee tehdä merkintä sekä vanhaan että sähköisessä muodossa (Excel-taulukossa)
olevaan valokuvaluetteloon. Merkinnästä on käytävä ilmi, miksi kuva on poistettu tai siirretty. Mikäli kuva
on siirretty toiselle numerolle, merkinnästä tulee selvitä myös, millä numerolla kyseinen kuva on luetteloitu
tätä nykyä.
Toisin kuin esineiden kohdalla, poistettaessa valokuva kokoelmista tai siirrettäessä se toiselle numerolle,
poistopöytäkirjan tekeminen ei ole tarpeen. Myöskään esinekokoelman kohdalla tarpeellista vuosittaista
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Savonlinnan maakuntamuseoon tehtävää ehdotusta poistoista ei vaadita. Valokuvien poistot/siirrot tulee
kuitenkin aina varmistaa kunnan kulttuurisihteeriltä. (Vrt. Närhi 2012, 22–23.)
Epäselvien tapausten kohdalla on silti syytä olla yhteydessä Savonlinnan maakuntamuseoon. Epäselvä tapaus voi olla esimerkiksi pitkään hukassa ollut valokuva.

3. Tallennussuunnitelma
3.1 Tallennuksen painopisteet
Mäntyharjun museon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa kerrotaan, että museo tallentaa Mäntyharjussa
eläneiden ja vaikuttaneiden ihmisten, seurojen, yritysten ja muiden järjestöjen tai ryhmien historiaa. Tallennustoiminta keskittyy kunnan lähihistoriaan 1950-luvulta nykypäivään. Tallennuksen ensisijaiset painopistealueet ovat Mäntyharjun huvila-, mökki- ja loma-asuntokulttuuri sekä mäntyharjulaiset teollisuuselinkeinot, niiden tuotanto ja työkulttuuri. (Närhi 2012, 15.)
Myös valokuvakokoelmien osalta noudatetaan kokoelmapoliittisessa ohjelmassa tallennustoiminnasta annettuja suuntaviivoja. Valokuvakokoelman tämänhetkinen sisältö painottuu kuitenkin enemmän kokoelmapoliittisen ohjelman laajempaan kuvaukseen museon tallennustoiminnasta kuin tallennuksen ensisijaisiin
painopistealueisiin, jotka viittaavatkin ensisijassa esinekokoelmaan. Kuva-arkistossa on paljon aineistoa
esimerkiksi kunnan tapahtumista ja rakennetusta ympäristöstä. Niinpä kuvakokoelman osalta painopistealueita on syytä laajentaa suhteessa esinekokoelmaan. Samalla pidetään kuitenkin mukana esinekokoelmaa
koskevat painotukset, jotta kuvakokoelma tukisi esinekokoelmaa myös jatkossa.
Valokuvien tallennuksen ensisijaiset painopistealueet:
1. Huvila-, mökki- ja loma-asuntokulttuuri Mäntyharjussa (ks. Närhi 2012, 15).
2. Mäntyharjulaiset teollisuuselinkeinot, niiden tuotanto ja työkulttuuri (ks. Närhi 2012, 15–16).
3. Mäntyharjun julkiset rakennukset ja rakennettu kulttuuriympäristö4.
- Museon kuva-arkistossa on runsaasti materiaalia kunnan rakennetun kulttuuriympäristön muutoksesta. Erityisesti kunnan museolautakunnassa ja nuorisosihteerinä toiminut
Hannu Heilio on kartuttanut kokoelmaa.
- Mikään muu taho ei kerää ja säilytä kuvamateriaalia Mäntyharjun vanhasta/nykyhetken rakennusperinnöstä pois lukien Etelä-Savon kulttuuriperintökantaa ylläpitävät tahot (Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Savonlinnan maakuntamuseo), jotka tallettavat rakennusten inventointihetken kuvia omiin kokoelmiinsa.
- Kokoelman jatkuvuuden kannalta on järkevää ottaa vastaan rakennusperinteeseen liittyvää aineistoa myös jatkossa.
4

”Rakennettu kulttuuriympäristö, rakennusperintö. Käsite viittaa sekä konkreettisesti rakennettuun ympäristöön että
maankäytön ja rakentamisen historiaan ja tapaan, jolla se on syntynyt. Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu
yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista, puistoista sekä erilaisista rakenteista (kuten
esim. kadut tai kanavat). Rakennusperintö on pääsääntöisesti synonyymi rakennetulle kulttuuriympäristölle, joskus
käsitettä käytetään tarkoittaen erityisesti vanhoja rakennuksia.” (Rakennusperinto.fi, Kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen käsitteitä.)
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4. Mäntyharjun julkisen elämän arki, tapahtumat ja juhlat.
- Museon kuva-arkistossa on entuudestaan paljon aineistoa muun muassa kunnan harrastajanäyttelijöiden produktioista, näyttelyistä ynnä muista kunnassa järjestetyistä tapahtumista. Kuvia on ottanut erityisesti Hannu Heilio.
- Mikään muu taho ei kerää ja säilytä kuvamateriaalia Mäntyharjun tapahtumista.
- Kokoelman jatkuvuuden kannalta on järkevää ottaa vastaan kunnan julkisen elämän arkeen, tapahtumiin ja juhliin liittyvää kuvamateriaalia myös jatkossa.
- Julkisen elämän tapahtumat käsittävät paitsi kunnan järjestämät tilaisuudet, myös esimerkiksi kunnassa tapahtuvan harrastustoiminnan ja koulumaailman.

3.2 Kokoelmiin ottamisen edellyttämät toimenpiteet
Kokoelmiin otetaan uutta valokuva-aineistoa lahjoituksin. Edellytyksenä on, että kuvien käyttöoikeus siirtyy
museolle. Kokoelmiin ottamisesta on tärkeää tehdä luovutussopimus, jossa omistus ja kuvia koskevat oikeudet siirtyvät virallisesti lahjoittajalta museolle. Sopimuksia tehdään kaksi kappaletta, joista toinen jää
museon ja toinen luovuttajan haltuun. (Ks. liite 4.) Kaikkia luovutussopimuksia säilytetään samassa paikassa.
Aineistolla on sitä enemmän museaalista arvoa, mitä enemmän siitä tiedetään. Niinpä heti luovutusvaiheessa on tärkeää ottaa ylös mahdollisimman paljon kuvaan liittyvää tietoa muun muassa kuvaajasta, kuvausajasta, kuvanottopaikasta, kuvanottotilanteesta, kuvassa mahdollisesti esiintyvistä henkilöistä ja niin
edelleen.
Kuville on hyvä antaa päänumero samalla, kun ne otetaan museon kokoelmiin. Samaan luovutuserään kuuluville kuville annetaan sama päänumero, jota seuraavat kullekin yksittäiselle kuvalle annettavat alanumerot. Kokoelmiin ottamisen yhteydessä siis riittää, kun luovutuserälle annetaan päänumero, alanumerointi
voidaan tehdä luetteloinnin yhteydessä.
Samaan luovutuserään kuuluvat kuvat, tieto annetusta päänumerosta ja kuvien kokoelmiin ottamisen yhteydessä saatu tieto pidetään yhdessä, kunnes yksittäiset kuvat numeroidaan ja luetteloidaan.
Uusien kuvien osalta päänumerointi aloitetaan numerosta 10 000. Näin kokoelmissa jo olevat luetteloimattomat ja numeroimattomat kuvat mahtuvat varmasti jo numeroitujen 5000 kuvan jälkeen tuleville päänumeroille.
Jos mahdollista, kuvat on hyvä luetteloida museon kokoelmiin saman tien. Kuvat pakataan numeroinnin
yhteydessä läpinäkyviin happovapaisiin suojakuoriin, silkkipaperiin tai pahvikehyksiin, laitetaan numerojärjestyksessä arkistokansioon ja toimitetaan oikealle paikalleen arkistoon.
Mikäli lahjoitettu kuva-aineisto on digitaalisessa muodossa, se talletetaan kahteen paikkaan samaan tapaan
kuin digitoitu kuva-aineisto (ks. 2.3 Digitointi).
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4. Tavoitteet ja toteuma
Alla on lueteltu kuva-arkiston kehittämistä koskevat tavoitteet vv. 2021–2024 mennessä. Tavoitteita tarkastellaan yhdessä maakuntamuseon kanssa joka vuoden alkupuolella ja edeltävän vuoden toteumat kirjataan
ylös. Tavoitteiden toteuttamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi harjoittelijoita, kesätyöntekijöitä ja muuta väliaikaista työvoimaa.
Tavoitteet:
-

-

-

-

-

-

-

-

Kaikki viisi käsin kirjoitettua valokuva- ja negatiiviluetteloa siirretään Excel-muotoiseen taulukkoon.
TOTEUMA:
Kun valokuvaluettelot on kokonaisuudessaan siirretty taulukkoon, luetteloitujen valokuvien osalta
tehdään täydentävää luettelointia, johon kuuluu muun muassa asiasanoittaminen.
TOTEUMA:
Kuva-arkistossa oleville vielä luetteloimattomille valokuvakokonaisuuksille annetaan päänumerot.
TOTEUMA:
Museon kokoelmissa olevat luetteloimattomat valokuvat luetteloidaan. Tässä yhteydessä kuvat pakataan ja niille annetaan pää- ja alanumerot.
TOTEUMA:
Kaikki valokuva-arkiston kuvat tulee jatkossa sijoittaa lukkojen taa. Ensitilassa lukkojen taa sijoitetaan luetteloidut kuvat, mutta jatkossa lukkojen taa tulee saada myös toistaiseksi luetteloimattomat valokuvat.
TOTEUMA:
Digitoitujen kuvien, av-aineiston ja Excel-taulukkomuotoisen valokuvaluettelon tallennusmuodon
ajantasaisuus ja säilyminen tulee varmistaa vuosittain. Varmuuskopioita säilytetään valokuvaarkistossa. Taulukon suhteen tulee varmistaa, että eri paikoissa säilytettävät taulukot ovat molemmat ajan tasalla.
TOTEUMA:
Digitoitujen kuvien ja kuvataulukon säilytyspaikan suhteen pitää selvittää, onko aineistolle mahdollista saada verkkolevytilaa, jolloin selkeintä olisi säilyttää kuvia ja taulukkoa verkkolevyllä ja sen lisäksi varmuuskopioita esimerkiksi tarkoitusta varten hankittavalla ulkoisella kovalevyllä.
TOTEUMA:
Reprokuvaamiseen tarvittavan laitteiston hankkimista yhdessä esimerkiksi jonkun/joidenkin lähikuntien museoiden kanssa selvitetään. Kuvien digitoiminen mahdollistaisi esimerkiksi kuvien käyttöoikeuksien myynnin. Itse reprokuvaaminen voitaisiin toteuttaa jonkinlaisella hankerahoituksella.
TOTEUMA:
Kuvien käyttöoikeuksien myyntiä ja markkinointia parannetaan.
TOTEUMA:
Pyritään liittymään maakunnalliseen/valtakunnalliseen kokoelmanhallintajärjestelmään.
TOTEUMA
Audiovisuaalinen materiaali numeroidaan ja luetteloidaan valokuvien kanssa samaan Exceltaulukkoon. Filmien luettelointia jatketaan Filmiluettelo-välilehdestä löytyvään taulukkoon, äänitallenteille tehdään oma välilehtensä.
TOTEUMA:
Audiovisuaalisen materiaalin digitoinnin yhteydessä kirjataan ylös tekijä(t), aika sekä mm. muuntamiseen käytetyt laitteistot/ohjelmistot, digitaalisen tiedoston tekniset tiedot, digitaalisen tiedoston
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esittämiseen vaadittavat laitteistot/ohjelmistot ja mahdolliset ongelmat digitoinnissa tai digitoinnin
epäonnistuminen.
TOTEUMA:
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LIITTEET
Liite 1 – Mäntyharjun kylät
Ahvenisto

Poitinniemi

Enolahti

Pärnämäki

Halmeniemi

Saviniemi

Hietaniemi

Särkimäki

Huopola

Tiilikkala

Hyyrylä

Toivola

Jäniskylä

Vanonen

Karankamäki
Kinnilä
Korpilahti
Kousanniemi
Kukonkorpi
Kyttälä
Lahnaniemi
Leppäniemi
Luhtanen
Lyytikkälä
Mynttilä
Niinimäki
Nurmaa
Ollikkala
Outila
Paasola
Partsimaa
Pertunmaa
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Liite 2 – Kartta Mäntyharjun kylistä
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Liite 3 – Kuva-arkiston järjestäminen kesällä 2015
Hallinta- ja tallennussuunnitelman tekemisen lisäksi kesän 2015 aikana on järjestetty ja käyty läpi fyysistä
kuva-arkistoa. Arkistosta on paikannettu luetteloitujen kuvien vedokset. Kuvia on tarpeen mukaan pakattu
happovapaisiin kuoriin ja silkkipaperiin ja järjestetty arkistokansioihin numerojärjestyksessä. Kansioiden
päätyihin on tehty merkinnät kansioista löytyvistä kuvista ja siitä, mitkä kuvat mahdollisesti puuttuvat välistä. Kansiot on suljettu lukittaviin vetolaatikoihin, joihin on niin ikään tehty merkinnät kustakin laatikosta
löytyvistä kuvista. Vetolaatikostoista löytyvien luetteloitujen kuvien lainausta varten on otettu käyttöön
lainaussysteemi. Lainatun kuvan paikalle laitetaan merkki, johon kirjataan lainatun kuvan numero, tieto
lainaajasta, lainausajankohdasta sekä tarvittaessa lainaajan yhteystiedot.
Luetteloimattomat valokuvat on asetettu luetteloiduista kuvista erilleen. Samalla osa vielä luetteloimattomista kuvista ja negatiiveista on pakattu happovapaisiin kuoriin ja muovitaskuja sekä klemmareita on poistettu. Osa luetteloimattomista kuvista on jo valmiiksi ilmeisesti 1990-luvun lopulla laitettu pahvikehyksiin,
joihin on kirjattu kuvien tiedot, joten valokuvien luettelointia ja numerointia on helppo jatkaa niistä.
Luetteloitujen kuvien osalta on käyty läpi negatiivit, jotka löytyvät nyt kaikki samasta kohtaa arkiston hyllykköä. Osa negatiiveista on siirretty ruskeista huonoiksi todetuista silkkipaperitaskuista happovapaisiin.
Kuva-arkistosta ei ole kuitenkaan kaikkien luetteloitujen valokuvien osalta löytynyt vedoksia, eikä negatiiveja. Yleensä kysymys on yksittäisistä välistä puuttuvista kuvista, mutta myös laajoja kokonaisuuksia puuttuu.
Esimerkiksi runsaasti Hannu Heilion ottamia luetteloituja valokuvia, luultavasti käytännössä yhtä kansiota,
ei ole paikannettu (4487–4707).
Iso-Pappilassa on näyttelyn avoinnapidon ohella kesän mittaan siirretty museon käsin kirjoitettuja valokuva- ja negatiiviluetteloita kesän alussa tehtyyn Excel-taulukkoon, johon on jo valmiiksi luotu uusia kenttiä
myöhempää täydentävää luettelointia varten. Kesän aikana on saatu siirrettyä sähköiseen muotoon yhteensä 4191 kuvaa museon kaikkiaan noin 5600 luetteloidusta valokuvasta. Osa tiedoista on siirretty kesällä
2012 käyttödigitoinnin yhteydessä tehdystä sähköisestä luettelosta. Loputkin kuvaluettelot olisi hyvä saada
siirrettyä taulukkoon mahdollisimman pian, jotta seuraavaksi voitaisiin siirtyä uusien kenttien osalta täydentävään luettelointiin ja toistaiseksi kokonaan luetteloimattomien kuvien luettelointiin.
Jatkossa, jotta kesän aikana tehty järjestelytyö ei olisi turhaa, on erityisen tärkeää pitää yllä arkistosta löytyvien valokuvien numerojärjestystä ja järjestää myös jatkossa luetteloitavat kuvat saman logiikan mukaan.
Samoin, jos kuvia digitoidaan tai käytetään näyttelyissä, kuvien numeron käyttäminen tunnisteena on ensiarvoisen tärkeää, jotta sama kuva on mahdollista paikantaa arkistosta vastedeskin.
Kesän aikana Museoiden hankintakeskuksesta tehdyt hankinnat (yht. 690,40€, sis. postikulut 26,00€):
Läpinäkyviä suojakuoria valokuville: A4 (600 kpl.), 18 x 24 cm (500 kpl.), 13 x 18 cm (1000 kpl.), 12 x 16,5 cm
(500 kpl.), 9 x 13 cm (300 kpl.)
Arkistokelpoisia Millennium-merkintäkyniä (2 kpl.)
Arkistokelpoisia arkistokansioita, A4 (10 kpl.)
Arkistokelpoisia negatiiviarkkeja kinofilmille (100 kpl.)
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Liite 4 – Valokuvien ja av-aineiston vastaanottolomake
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