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Kirjastojen Kaiku-hankkeen mentorointiryhmä ja kirjankorjauskurssilaiset teki 
vät yhdessä marraskuun lopulla opintomatkan Mikkeliin. Yhteensä 
parikymmentä aktoria ja mentoria lähti aamuhämärissä tilausbussilla kohti 
Mikkeliä ja siellä Helsingin yliopiston kirjaston Mikrokuvaus- ja 
konservointilaitosta. 

Ryhmäämme oli Mikkelissä vastassa laboraattori Marja Sorjonen ja 
projektipäällikkö Minna Kaukonen. Minna Kaukonen kertoi laitoksen 
toiminnasta yleensä sekä esitteli käynnissä olevia hankkeita sekä niiden 
tuloksia. 

Laitos vastaa Suomen kansalliskirjaston aineistojen korkeatasoisesta 
säilytyksestä: digitoinnista, mikrokuvauksesta ja konservoinnista. Tämän 
lisäksi se  

• tarjoaa mikrokuvaus-, konservointi- ja digitointipalveluja kirjastoille, 
muille organisaatioille ja yksityishenkilöille  

• koordinoi kotimaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen 
digitointitoiminnan suunnittelua ja toteuttamista  

• koordinoi kirjastojen digitointiohjelman suunnittelua ja toteuttamista  
• on mukana kansainvälisessä kulttuuriperinnön digitoinnin 

kehittämisessä kirjastoalan järjestöissä, EU-hankkeissa ja 
pohjoismaisissa projekteissa.  

Laitos työllistää tällä hetkellä noin viisikymmentä henkilöä.  

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2005/09/index.html
http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/dimiko/eKAM.htm
http://www.lib.helsinki.fi/kirjastoala/dimiko/kirjastojendigi.htm


 

Maria Sorjonen ja Minna Kaukonen esittelivät laitoksen toimintaa.  

 

Mentori ja aktorit seuraavat laitoksen yleisesittelyä.  

Yleisesittelyn jälkeen meille esiteltiin laitoksen tiloja ja konservoinnin ja 
digitoinnin prosesseja.  

Painetun materiaalin säilymisen kannalta ratkaisevaa on paperin kestävyys. 
Paperin laatu on vaihdellut Suomessa vuosisatojen aikana paljon. Säilymiseen 
vaikuttaa keskeisesti käytetty valmistusmenetelmä ja etenkin paperin 
happamuus. Valtaosa 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella 
valmistetuista pinotuotteista on tehty happamoituvasta paperista. Tälläinen 
paperi ei ole hyvin sälilyvää ja siksi konservointivaiheessa pyritään 



neutraloimaan paperia ns. massaneutralointimenetelmällä.  

 

Konservaattori Heidi Törrönen kertoo kirjojen ja pienpainanteiden 
konservoinnista.  

Konservaattorin työ on pikkutarkkaa ja käden taitoja vaativaa työtä. 
Painotuotteen puhdistetaan ja mahdolliset reijät paikataan minkä jälkeen se 
suoristetaan prässillä. Konservoidut painotuotteet pakataan erillisiin aihioihin 
ja kansioihin minkä jälkeen ne voidaan toimittaa takaisin kirjaston varastoon.  



 

Konservaattorin työ vaatii kärsivällisyyttä ja käden taitoja.  

Suomalaiset sanomalehdet sekä mikrofilmataan että digitoidaan kirjaston 
vapaakappaleista. Mikrokuvauksen jälkeen filmit kehitetään ja negatiivit 
tarkastetaan huolellisesti. Vanhat asetaattipohjaiset mikrofilmit kuvataan 
nykyisin uudelleen paremmin säilyvälle filmille. Negatiiveista tehdään 
filmikopioita, joita lähetetään kirjastoihin ympäri maailmaa. Helsingin 
Sanomista otetaan mm. kuusitoista kopiota. Mikrokuvauksen jälkeen negatiivit 
digitoidaan. 

Miksi ei vain digitointi riitä? Miksi ensin mikrofilmataan? 
Tällä hetkellä ei sähköisille välineille vielä luvata tarpeeksi pitkää ikää 
fyysisesti. Lisäksi eri ohjelmien ja laitteiden elinkaari on tänä päivänä niin 
lyhyt, että pelkästään digitointi ei ole tarpeeksi luotettava säilytystapa. 
Mustavalkoinen mikrofilmi on osoittautunut parhaaksi välineeksi 
pysyväisarkistoinnissa. Filmiä voidaan myös käyttää uudelleen 
digitointipohjana, jos sähköisille tiedostoille tapahtuu jotain.  

Mikorkuvauksen ja digitoinnin jälkeen lehdet pakataan koteloihin ja lähetetään 
Urajärven varastokirjastoon.  



 

Mikrokuvauksessa käytetään erikoiskameroita ja erityisesti mikrokuvaukseen 
soveltuvia hienorakeisia hopeafilmejä.  

 

Laitoksen henkilökunta esitteli yhtä laitoksen erikoisskanneria. Kuvan 
skanneri soveltuu esimerkiksi suurien karttojen skannaamiseen.  



 

Mikrokuvaus- ja konservointilaitos toimii vanhassa tekstiilitehtaassa. Laitos 
aloitti toimintansa Mikkelissä vuonna 1990. Kuvassa Pirko Selenius on 
palaamassa bussille.  

Mikrokuvaus- ja konservointilaitokselta ryhmä siirtyi lounaalle Kenkäveroon. 
Se on Mikkelin suosittu matkailukohde, missä on vanha pappilan päärakennus 
ja pappilamiljöö. Pappila on kauniisti restauroitu ravintola ja kokouskäyttöön. 
Kenkäverossa on myös näyttelytiloja ja myymälöitä, missä on myytävänä mm. 
suomalaisia käsiteollisuustuotteita. Kesällä alueella on monipuolinen puutarha.  

http://www.kenkavero.fi/


 

Mikkelin Kenkävero oli viihtyisä lounaspaikka. Pappilan päärakennuksen oli 
jouluisesti somistanut floristi Jouni Seppänen.  



 

Matkalaiset lounastamassa: Etualalla Merja Kettunen Viikin tiedekirjastosta, 
takapöydässä Anneli Partanen ja Anne Uusitalo Viikin tiedekirjastosta, Sirkku 
Liukkonen kirjastopalvelujen koordinointiyksiköstä sekä Anneli Paldanius 
Kumpulan tiedekirjastosta.  

 

Kaunis kattokranssi loi marraskuun pimeyteen jouluista tunnelmaa.  

Lounaan ja joulushoppailun jälkeen vuorossa oli päivän toinen kohde: Ruralia 

http://www.helsinki.fi/ruralia/


instituutti. Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston erillislaitos, jonka 
toimintayksiköt sijaitsevat Mikkelissä ja Seinäjoella. Instituutin johtaja VTT, 
professori Pirjo Siiskonen piti meille lyhyen esittelyn laitoksen toiminnasta. 

Ruralia-instituutin tehtävänä on edistää maaseudun elinkeinoja ja maaseudun 
asukkaiden elinolosuhteita. Insituutin nimi oli aiemmin Maaseudun koulutus- 
ja tukimuskeskus, mutta jatkuvista sekaannuksista mm. MTT:hen nimi 
muutettiin vuonna 2005 Ruralia-instituutiksi. Vuotta aiemmin Seinäjoen ja 
Mikkelin keskukset yhdistettiin yliopiston erillislaitokseksi, kun entinen 
aikuskoulutuskeskus jaettiin kolmeksi erillislaitokseksi (Avoin yliopisto, 
Palmenia, Ruralia instituutti).  

Toiminta Mikkelissä jakaantuu kahteen osaamisalueeseen: Eco & Food (luomu 
ja elintarvikkeet) ja Rural & Coop (maaseutu ja osuustoiminta) sekä yksikön 
sisäisille ja ulkoisille asiakkaille suunnattuihin yhteisiin palveluihin.  

Opetuksessa verkko-opetuksen osuus on viime vuosina kasvanut merkittävästi. 
Opetuskokonaisuuksia ovat luonnonmukaiselta maa-ja elintarvikeala, 
osuustoiminta sekä monitieteinen maaseutuopetus. Opetus toteutetaan 
verkostomaisesti eri yliopistojen kanssa.  

Tutkimushankkeissa on yleensä aina mukana alueen yrittäjiä. Käynnissä olevia 
hankkeita ovat mm. EcoDecora- ja Sodan ja rauhan tie-hankkeet. EU on 
merkittävä hankkeiden rahoittaja. 

Insituutilla on myös pieni kirjastoyksikkö, mutta valitetaavasti se oli 
poikkeuksellisesti suljettu juuri vierailumme aikana. 
 
Kokonaisuuten Mikkelin matka oli erittäin onnistunut ja tietomme yliopiston 
monipuolisesta toiminnasta täydentyi - matkailu avarsi. Kiitos kaikille 
Mikkelin yliopistolaisille matkan onnistumisesta.  

kuvat ja teksti:  
Tiina Äärilä 
suunnittelija  

kirjastopalvelujen  
koordinointiyksikkö 

puh. (09) 191 21776 
tiina.aarila at helsinki.fi  

  
 

http://www.helsinki.fi/ruralia/

