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Vuonna 2008 avautuu Kotkassa uusi oppimisen ja viihtymisen keskus, 
Merikeskus Vellamo, johon sijoittuvat Suomen merimuseo ja Kymenlaakson 
maakuntamuseo. 

Merikeskus Vellamoon perustetaan neljän organisaation yhteiset tieteelliset 
kirjasto- ja tietopalvelut, Tietokeskus Vellamo. Toimijoina ovat Helsingin 
yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kotkan yksikkö, 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson maakuntamuseo ja 
Suomen merimuseo. Toimintamalliltaan museoiden ja korkeakoulujen 
yhteinen tietokeskus on uutta hakeva ja valtakunnallisesti merkittävä, sillä 
Suomessa ei ole vielä vastaavaa. 

Tietokeskus Vellamon tavoitteena on edistää alueellista, kansallista ja 
kansainvälistä tutkimusta, opetusta, oppimista sekä harrastustoimintaa. 
Välineinä ovat laadukkaat aineistot, asiantuntijapalvelut sekä toimivat ja 
modernit tilat. Toiminnallaan kirjasto edistää myös Kotkan tunnettuutta. 

Tietokeskus tarjoaa asiakkaille kirjasto-, arkisto- ja neuvontapalveluja. 
Museoiden arvokasta historiatietoa täydentää ajantasainen painettu ja 
sähköinen tutkimus- ja koulutusaineisto. Alueen korkeakouluopiskelijoille 
annetaan opiskelua tukevaa neuvontaa. Museo- ja kirjastohenkilöstön 
asiantuntemuksen yhdistäminen mahdollistaa laadukkaat ja syvälliset 
neuvontapalvelut. Tietokeskuksen vahvuutena on neljän erilaisen toimijan 
osaamisen hyödyntäminen. 

Laajat tietovarannot ja monipuoliset palvelut 
Perustamisvaiheessa tietokeskukseen siirtyy museoista ja Kotkan 
Merikirjastosta yhteensä noin 20 000 kirjaa ja 3 500 lehtivuosikertaa. Lisäksi 
siirtyy arkistoaineistoa, valokuvia, piirustuksia, karttoja ja av-aineistoa. 
Painettua aineistoa on 1740-luvulta alkaen. Painetun kokoelman aihealueita 
ovat mm. merenkulku, merihistoria, meriarkeologia, paikallishistoria, 
museologia ja vesien suojelu. 

Vellamon tietokeskuksessa on tarjolla ainutlaatuisen laaja ja kattava sähköinen 
kokoelma: eri alojen tietokantoja, elektronisia kokotekstilehtiä ja e-kirjoja. 
Palmenian kautta ovat käytössä Helsingin yliopiston eri tiedekuntien 
verkkoaineistot, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kautta 
ammattikorkeakoulun eri koulutusalojen opetusta ja tutkimusta tukevat 
verkkoaineistot sekä Suomen merimuseon ja Museoviraston kautta 
museotoimintaan liittyvää verkkoaineistoa. Nämä verkkoaineistot ovat 
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Vellamon tietokeskuksen tiloissa kaikkien asiakkaiden käytettävissä. 

Tietokeskuksen palvelumuotoja ovat: aineiston käytön opastus ja 
lainauspalvelut, tiedonhankinnan opetus, kauko- ja tietopalvelut henkilö- ja 
yritysasiakkaille, arkisto- ja kuvapalvelut sekä muut kehiteltävät sähköiset 
palvelut. Tietokeskuksen tiloissa on kolme tutkijanhuonetta.  

Toiminta käynnistyy vaiheittain 
Merikeskus Vellamo valmistuu Kotkaan syksyllä 2007. Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun kirjastonjohtaja, FL Iiris Kuusinen kertoo, että vuonna 
2007 suunnitellaan tietokeskuksen palvelujen yksityiskohtainen sisältö sekä 
verkkopalvelu- ja lainauksenvalvontajärjestelmät. Tilojen kalustus ja varustelu 
tapahtuu 2007 - 2008 vaihteessa ja painetun kirjastoaineiston siirrot keväällä 
2008. Yleisölle tietokeskus Vellamo avataan virallisesti 1.9.2008. 

Tietokeskus Vellamon hallinnosta vastaavat johtokunta ja kirjastonjohtaja. 
Johtokuntaan kuuluu 9 jäsentä varajäsenineen, jotka edustavat 
toimijaorganisaatioiden lisäksi Kotkan kaupunkia ja kaupunginkirjastoa, 
Museovirastoa, Suomen kansallismuseota sekä Helsingin yliopiston 
kirjastopalvelujen koordinointiyksikköä. Tietokeskus Vellamon neljä 
toimijaorganisaatiota antavat kukin osan henkilöresursseistaan tietokeskuksen 
kehittämiseen ja toimintaan. 

Lisätietoja 

Iiris Kuusinen, kirjastonjohtaja  
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
Puh. (05) 220 8826, 044 702 8826 
Sähköposti: iiris.kuusinen [at] kyamk.fi 

Ella Karjalainen, johtaja 
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotka 
Puh. (05) 234 4233, 050 516 0752 
Sähköposti: ella.karjalainen [at] helsinki.fi  

Kirsi Niku, museotoimenjohtaja 
Kymenlaakson maakuntamuseo  
Puh. (05) 234 4430  
Sähköposti: kirsi.niku [at] kotka.fi  

Leena Haila, museonjohtaja 
Suomen merimuseo 
Puh. (09) 4050 9079  
Sähköposti: leena.haila@nba.fi 
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