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Pääkirjoitus
Maailma siirtyy verkkoon
Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä
humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeinen infrastruktuuri. Se edistää asiakirjallisen kulttuuriperinnön käyttöä asiakaslähtöisesti, toimii arkistotoiminnan
johtavana asiantuntijana, tukee tieteellisen tutkimuksen uudistuvia toimintatapoja ja edistää tiedon avointa saatavuutta.
Näin todetaan vuonna 2016 julkaistussa Kansallisarkiston visiossa, ja tätä tavoitetilaa on edistetty kuluvalla strategiakaudella. Kansallisarkisto kehittää jatkuvasti toimintaansa vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin, joista suurimmat
liittyvät maailman siirtymiseen verkkoon.
Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Kansallisarkisto ottaa jatkossa arkistoitavia aineistoja vastaan lähtökohtaisesti vain sähköisessä muodossa. Viranomaisten
hallussa oleva arkistoitava analoginen asiakirja-aineisto on
tarkoitus digitoida vuoteen 2030 mennessä. Kansallisarkiston massadigitoinnin suunnitteluprojekti työsti toteutussuunnitelman ja tiekartassa määritettiin,
missä järjestyksessä valtionhallinnon organisaatioiden paperiarkistot muutetaan digitaaliseen muotoon. Paperiaineistojen digitoinnilla on monenlaisia etuja – se vähentää
kuluja, edistää käytettävyyttä ja turvaa säilymistä. Tässä lehdessä kerromme, kuinka
Kansallisarkisto avaa uuden vastaanottokanavan alkujaan digitaaliselle aineistolle.
Kansallisarkiston strategisena painopisteenä analogisten aineistojen osalta on varmistaa pysyvästi säilytettävien aineistojen
kustannustehokas ja logistisesti tarkoituksenmukainen säilytys. Näissä merkeissä
meneillään on Suomen historian suurin arkistomuutto: massiiviset aineistosiirrot Kansallisarkiston uuteen keskusarkistoon Mikkelissä. Aineisto- ja palvelulogistiikassa
olennaista on, että aineistot ja palvelut ovat
kustannustehokkaasti ja entistä paremmin
asiakkaiden käytettävissä oikeassa paikas-

sa oikeaan aikaan – digitaalisen aineistomäärän kasvaessa
yhä enemmän omalla kotikoneella aikaan ja paikkaan katsomatta.
Sähköisten asiakaspalveluiden priorisointi sekä asiakaslähtöisyyden huomioiminen ovat Kansallisarkiston toiminnan
kehittämisen olennaisia tavoitteita. Niihin pyritään parhaillaan muun muassa parantamalla kotisivujen saavutettavuutta ja Astia-verkkopalvelun uudistustyöllä, johon asiakkaiden
on mahdollista antaa oma panoksensa.
Näistä ja muista asiakkaitamme koskevista asioista kerromme jatkossa asiakaslehden lisäksi kotisivuilla sekä uudessa
viestintätuotteessamme, Kansallisarkiston uutiskirjeessä.
Sen ensimmäistä numeroa odotellessa toivotan lukijoillemme hyvää kesää.
TEKSTI: MARIE PELKONEN, viestintäpäällikkö, Kansallisarkisto
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KANSALLISARKISTO

Lyhyet

Mitä jos Suomi olisi monarkia?
Museo Milavidassa Tampereen Näsilinnassa on
parhaillaan esillä näyttely ”Suomen kuningas”, jonne myös Kansallisarkisto toimitti kokoelmistaan asiakirjoja
nähtäville. Näyttely kertoo lokakuun 1918 kuninkaanvaalista sekä monarkiahankkeen taustoista ja Suomen kuningaskunnan valmisteluista. Asiakirjojen lisäksi esillä on runsaasti esineistöä, jota suunniteltiin Suomen tulevan kuninkaan
käyttöön Keisarilliseen palatsiin eli nykyiseen Presidentinlinnaan. Kuningashankkeen kariuduttua esineistö päätyi kuitenkin pääsääntöisesti yksityishenkilöille ja museoille.
Näsilinnan rakennus on myös sinällään kiinnostava vierailukohde. Rakennus peruskorjattiin vuosina 2013–2015, jol-

Eric O. W. Ehrström suunnitteli Suomen kuninkaalle kruunun, joka jäi toteuttamatta.

loin palatsin ensimmäisen kerroksen tilat entisöitiin valmistumisajankohdan eli 1800-luvun lopun henkeen. Näsilinnan
rakennutti Finlaysonin omistajasukuun kuuluva Peter von
Nottbeck. Rakennusta ympäröi kaunis puisto, josta on upeat näkymät Näsijärvelle.
”Suomen kuningas” -näyttely on avoinna 28.10.2018 asti.
Näyttelyyn liittyy myös luentosarja ja yleisöopastuksia. Lisätietoja: museomilavida.fi

Sota-arkisto täyttää sata vuotta
Kun sisällissodan sotatoimet loppuivat keväällä 1918,
valkoiset aloittivat sotaa koskevan asiakirja-aineiston
kokoamisen taistelujen vaiheiden tutkimista ja kuvaamista
varten. Senaatin päätöksellä Valtionarkisto ryhtyi kokoamaan
sodan aineistoa. Pian ymmärrettiin, että sotilaallisten asiakirjojen kokoaminen ja hoito tarvitsisi oman keskusarkiston.

Toukokuun lopulla 1918 annetussa päämajan tiedonannossa ylipäällikkö C. G. E. Mannerheim määräsi sotatoimia koskevat asiakirjat lähetettäväksi päämajan operatiiviseen osastoon. Kesäkuussa asiakirjojen lähettämisestä annettiin vielä
päiväkäsky. Sen mukaan hajotettavien joukko-osastojen asiakirjat oli lähetettävä senaatin sota-asiantoimituskunnan arkistoon.
Sota-arkiston varsinaisena perustamispäivänä pidetään vuoden 1918 heinäkuun viimeistä päivää, jolloin vahvistettiin
sen ensimmäinen ohjesääntö. Ohjesäännön mukaan arkisto oli yhdistettynä senaatin sota-asiantoimituskunnan
keskusosastoon. Sota-arkistonhoitajaksi määrättiin Guy
Topelius, joka oli jo kesäkuun puolivälistä lähtien toiminut
arkistonhoitajana vastaperustetussa sota-asiantoimituskunnassa.
Sittemmin Sota-arkisto toimi puolustusministeriön, yleisesikunnan, sotahistoriallisen toimiston ja sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen alaisena, kunnes vuoden 2008 alusta se liitettiin osaksi Kansallisarkistoa.

KANSALLISARKISTO

Sota-arkisto muutti Siltavuorenrannan Provianttimakasiiniin
vuonna 1945, jolloin hajallaan säilytetty aineisto koottiin
saman katon alle.
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Kannanotto: ”Tiedonhallintalaki vaikeuttaa tutkimustyötä”
Kansallisarkiston neuvottelukunnan puheenjohtaja
professori Jari Ojala ja varapuheenjohtaja professori
Kirsi Vainio-Korhonen kirjoittivat Helsingin Sanomien Vieraskynä -palstalla (18.4.) valmisteilla olevasta tiedonhallintalaista, johon kootaan julkisuuslain, arkistolain ja tietohallintolain sääntelyä.
Ojala ja Vainio-Korhonen pitävät uutta tiedonhallintalakia tervetulleena, sillä se selkeyttää ja yhtenäistää nykyistä lainsäädäntöä. He ovat kuitenkin huolissaan siitä, että laki on vaarantamassa humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen.

usein viranomaisasiakirjoihin. Heidän mukaansa suomalaisen historiantutkimuksen etuna on ollut hyvien käytänteiden myötä säilyneet viranomaislähteet.
Ojala ja Vainio-Korhonen varoittavat, että ”Jos tiedonhallintalaki tulee voimaan, julkishallinnon asiakirjahallinnolta ja
arkistotoimelta puuttuu jatkossa ohjeistava ja valvova vastuutaho.” He toteavat, että tähän asti Kansallisarkisto on
viranomaisena määrittänyt, mitä viranomaisaineistoja jälkipolville säilytetään. Käytäntö on varmistanut tutkijoita palvelevan tietoaineiston säilyvyyden.

Historian professoreina Ojala ja Vainio-Korhonen näkevät lain
aiheuttavan ongelmia historiantutkimukselle, joka perustuu

MARIA TOIVONEN/KANSALLISARKISTO

Seilin asiakirjakätkö avattiin
Toukokuussa 2010 Seilin saaren pohjoisosasta löytyi asiakirjakätkö. Kiven kolosta löytyneeseen ruosteiseen peltipurkkiin oli pakattu lasisia pilleri- ja mustepulloja, joihin oli kätketty paperilappuja. Kätkön löytänyt
professori Ilpo Vuorinen avasi pulloista kaksi ja tutustui pullojen sisällä oleviin käsin kirjoitettuihin viesteihin,
minkä jälkeen hän sulki pullot ja ilmoitti löydöstään Turun
maakunta-arkistoon.
Helmikuussa 2018 pullot avattiin Kansallisarkistossa Turussa. Pullojen sisällä oli yhteensä 51 pientä sivua tekstiä noin
60 vuoden takaa. Samalla selvisi, että tekstit oli kirjoittanut
Saima Rahkonen, joka oli potilaana Seilin saarella vuosina
1937–1946 ja 1953–1959. Lisää Saima Rahkosen tarinasta
voi lukea Suomen Kuvalehdestä 13/2018.
Paperilaput oli sidottu kalastajanlangalla tiukoiksi kääröiksi
ja sullottu pilleri- ja mustepulloihin.

Marraskuussa vietetään Pohjoismaista Arkistojen päivää
Pohjoismaista Arkistojen päivää 2018 vietetään marraskuussa viikolla 45 teemalla ”Arkistot, yhteinen kulttuuriperintömme”. Ensimmäisestä Arkistojen päivästä tulee
tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Suomessa päivän viettoon liityttiin vuonna 2002.
Vuoden teemalla halutaan innostaa arkistot mukaan Euroopan kulttuuriperintövuoden 2018 viettoon. Suomessa vuoden pääteema on osallisuus kulttuuriperintöön. Kansallisena
tavoitteena on myös lisätä kulttuuriperinnön saavutettavuutta, saatavuutta sekä kulttuuriperinnön kestävää käyttöä.
Suomessa arkistojen merkitystä on vuodesta 2004 alkaen korostettu jakamalla Vuoden arkistoteko -palkin-

to. Viime syksynä palkinto annettiin Helsingin Sanomien
digitaaliselle Aikakone-arkistopalvelulle. Se tuo yleisön
ulottuville yli 30 000 näköislehteä vuosilta 1904–1997. Arkiston avaamista lehden digitilaajille voidaan pitää kulttuuritekona, joka helpottaa tutkijoiden työtä ja lisää suuren yleisön kiinnostusta historiallisia sanomalehtiarkistoja
kohtaan.
Tule mukaan Arkistojen päivään syksyllä 2018! Ilmoita tapahtumasi meille, lue miten muut arkistot viettävät päivää,
jaa tietoa Arkistojen päivästä omassa verkostossasi ja mieti, kuka tai mikä taho ansaitsisi tulla palkituksi vuonna 2018.
Lisätietoja: arkistojenpaiva.wordpress.com
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Mikkelin uusi
keskusarkisto
otetaan käyttöön

Uuden keskusarkiston hyllykapasiteetti
on noin 71 hyllykilometriä.

Uuden keskusarkiston rakennus Mikkelin Kalevankankaalla luovutettiin Kansallisarkiston
käyttöön helmikuun alussa. Käyttöönoton ensimmäisen vaiheen aineistosiirrot käynnistettiin
helmikuun puolivälin jälkeen ja ne saatetaan päätökseen kesäkuun loppuun mennessä.
KANSALLISARKISTON HELSINGIN toimipisteistä siirretään Mikkeliin noin 36 hyllykilometriä aineistoja. Osa keskusarkiston käyttöönottoa ovat myös kevään aikana toteutettavat noin 14 hyllykilometrin sisäiset järjestelyt Helsingin
toimipisteiden välillä. Kansallisarkisto luopuu kustannussyistä Helsingissä Työpajankadulla sijaitsevasta Sörnäisten toimipisteestä kesäkuussa 2018.
Keskusarkistoon sijoitetaan pääasiassa passiivi- ja vähän
käytettyä aineistoa. Niiden lisäksi keskusarkistoon siirretään eräitä suuria yhtenäisiä aineistokokonaisuuksia, joiden
jakaminen kahdelle paikkakunnalle olisi käytännössä vaikeaa ja joiden säilyttäminen Helsingissä nykyisissä tiloissa ei
ole tarkoituksenmukaista tai taloudellista.
Tällaisia aineistokokonaisuuksia ovat esimerkiksi puolustusvoimien sotasairaaloiden potilasasiakirjat sekä Helsingissä säilytettävät vuotta 1960 uudemmat kiinteistöasiakirjat. Puolustushallinnon muiden aineistojen valinnassa on
lisäksi noudatettu mahdollisuuksien mukaan seuraavia linjauksia:
–– Suojeluskuntien ja Lotta Svärd -järjestön arkistot sekä yksityisarkistot jäävät Helsinkiin.
–– Sotavuosien 1939–1945 aineistot jäävät pääosin Helsinkiin.

–– Kantakortit ikäluokkaan 1939 saakka jäävät Helsinkiin.
–– Puolustushallinnon ylimpien organisaatiotasojen sekä
meri- ja ilmavoimien aineistot jäävät pääosin Helsinkiin.

Aineistotilaukset Astian kautta
Keskusarkistossa säilytettäviä asiakirjoja voi tilata maksutta Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteen tutkijasaliin Pirttiniemenkadulle tai vaihtoehtoisesti maksullisina kaukolainatilauksina Kansallisarkiston muihin toimipaikkoihin. Koska
pääosa aineistosta on kuitenkin vähän käytettyä tai luonteeltaan sellaisia, että kysyntä kohdistuu yksittäisiin asiakirjoihin, tyypillisin toimitustapa on jäljenteiden toimittaminen.
Asiakkaat voivat tehdä normaaliin tapaan keskusarkistossa säilytettäviin asiakirjoihin kohdistuvia maksullisia tietopyyntö- ja jäljennetilauksia Astia-verkkopalvelussa. On
hyvinkin todennäköistä, että tulevaisuudessa yhtenä vaihtoehtoisena toimitustapana on asiakaskohtaiseen kysyntään perustuva aineistojen laajempi systemaattinen digitointi ja niiden toimittaminen asiakkaiden käyttöön verkon
välityksellä.
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Keskusarkisto
numeroin
• Keskusarkiston koko rakennuksen pinta-ala on
4 883 m2, mutta siihen ei lasketa mukaan arkistotilojen noin 3 000 m2 käsittävää ritilävälipohjaa
• 16 arkistomakasiinia, yhden arkistotilan pohja
noin 380 m2
• Rakennuksen kustannusarvio 13,2 milj. euroa
(alittui hieman)
• Hyllykapasiteetti noin 71 hyllykilometriä, minkä
lisäksi yksi karttamakasiini
• Karttamakasiini ja yksi toinen makasiini ovat
lämpötilaltaan muita tiloja viileämpiä
• Keskusarkistossa on käytössä noin 6 metriä
korkeat sähkökäyttöiset kaksikerroshyllyvaunut,
joiden puolivälissä oleva ritilävälipohja jakaa makasiinit käytännössä kahteen kerrokseen. Kummankin kerroksen ylin hyllytaso on korkeudella
220–230 cm

na on myös säilytyskustannusten optimointi huomioon ottaen julkisen hallinnon strategiset linjaukset ja tavoitteet.

Verkkoasiointi laajenee
Astia-käyttöliittymän kehittäminen ja Suomi.fi-palveluiden
integroiminen siihen sekä muihin taustajärjestelmiin mahdollistavat entistä laajemmat verkkoasiointimahdollisuudet. Keskusarkistossa on otettu käyttöön aineistonhallintajärjestelmä, jonka ensisijainen tehtävä on kertoa yksittäisen
säilytysyksikön tarkka sijainti, vakiopaikka, hyllytason tarkkuudella. Järjestelmä on Kansallisarkiston sisäinen taustajärjestelmä, jonka käyttö laajennetaan vaiheittain koko Kansallisarkistoon.
Aineisto- ja palvelulogistiikassa olennaista on, että aineistot
ja palvelut ovat kustannustehokkaasti asiakkaiden käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan entistä paremmin –
digitaalisen aineistomäärän kasvaessa yhä enemmän omalla kotikoneella aikaan ja paikkaan katsomatta.
TEKSTI: JUHANI TIKKANEN, johtaja, Kansallisarkisto
KUVAT: MIKKO KANKAINEN

Tikkanen vastaa Kansallisarkiston uuden keskusarkiston
käyttöönoton koordinoinnista ja toimii myös Mikkelin toimipaikan yleisjohtajana.

Asiakaslähtöistä tietopalvelua
Digitaalisuus ja verkkopalveluiden käytettävyyden kehittäminen ovat isoja haasteita, eikä niihin aina kyetä tarjoamaan
nopeita ratkaisuja. Olennainen edellytys on aineistojen laajamittainen saatavuus digitaalisena. Toimintaympäristön
muutoksiin reagointi on välttämätöntä, sillä ainoastaan siten voidaan parantaa ajan, paikan ja käytettävissä olevien
voimavarojen hallintaa. Tietopalvelussa asiakaslähtöinen, erilaiset tarpeet aiempaa paremmin huomioon ottava tilaustoimitusketjun hallinta parantaa merkittävästi tuottavuutta
ja tukee toiminnan läpinäkyvyyttä olipa kyse digitaalisen tai
analogisen aineiston käytöstä.
Keskusarkisto on osa Kansallisarkiston aineisto- ja palvelulogistiikan kokonaisuutta ja säilytystilaratkaisuja. Kyse ei siten ole pelkästään keskusarkiston tilankäytöstä, vaan koko
laitoksen aineisto- ja palvelulogistiikan nivoutumista muuhun toimintaan sekä säilytystilojen ja aineistojen sijoittamisen optimoinnista.
Huomioitavia näkökulmia on lukuisia. Uusien palvelukonseptien ja jakelukanavien käyttöönotto – se, miten aineistojen käyttötarpeet ja tietopalvelun digitalisoituminen sekä
muut toimintaympäristön muutokset vaikuttavat totuttuihin
toimintatapoihin – täytyy sovittaa yhteen. Asiakaskäyttäytymisen muutokset ja tarpeet sekä aineistojen luonne, tyyppi
ja määrä vaikuttavat entistä enemmän palveluprosesseihin
ja aineistojen sijoittamiseen. Yhtenä taloudellisena tavoittee-

Tämän vuoden helmi-kesäkuussa keskusarkistoon siirretään yhteensä 36 hyllykilometriä aineistoja.
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AHAA tulossa käyttöön
Arkistokuvailun uusi työkalu AHAA-järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuosina
2018–2019. AHAA ja samaan aikaan uudistuvat kuvailukäytännöt mahdollistavat entistä monipuolisemman kuvailutavan ja keinot
metatietojen vastaanottamiselle ja jatkokäytölle.

AHAA-JÄRJESTELMÄN versio 1.0 valmistui vuoden 2018
alussa. Kehityshankkeessa oli Kansallisarkiston lisäksi mukana viisi yksityisarkistoa ja teknisenä toteuttajana CSC.
AHAA-järjestelmä muodostaa aineistojen hallinnan ja hyödyntämisen kannalta keskeisen tietovarannon. Sen avulla
tuotetaan ja hallitaan kuvailussa tarvittavia metatietoja yhtenäisten kuvailusääntöjen avulla yhteisessä käyttöliittymässä, mikä yhtenäistää merkittävästi arkistojen tietoaineistojen käytettävyyttä.
Aineistokuvailu tukeutuu arkistokuvailun kansalliseen käsitemalliin ja sen pohjalta laadittuihin kuvailu- ja luettelointisääntöihin. Aineistojen kuvailussa tukeudutaan jatkossa entistä
enemmän Finton tarjoamien ontologioiden (KOKO, YSO-paikat) sekä AHAA:n sisäisiin koodistoihin ja arvojoukkoihin. Niiden avulla kuvailua saadaan yhtenäistettyä ja siitä saada helpommin koneluettavaa, mikä puolestaan helpottaa jatkossa
puoliautomaattisen aineistokuvailun tuottamista.

Uusi rajapinta metatiedoille
AHAA tukee aineiston vastaanottoa tarjoamalla uuden kuvailuliittymän ja rajapinnan metatietojen vastaanottamiseksi, mikä korvaa Vakka-extranetin. Kuvailuliittymän avulla sekä
Kansallisarkisto että aineistoa luovuttavat ulkopuoliset tahot
voivat syöttää aineistoon liittyviä metatietoja kuvailusääntöjen mukaisesti. Metatiedot voidaan syöttää joko ennen aineiston siirtoa, siirron yhteydessä tai sen jälkeen.
AHAA tukee sekä takautuvaa että massadigitointia tarjoamalla kuvailuliittymän, jolla digitoitavat aineistokokonaisuudet luetteloidaan ja kuvaillaan ennen siirtoa digitoitavaksi.
Metatiedot tukevat digitointiprosessia, ja digitaaliset ilmentymät voidaan automaattisesti kytkeä aineiston loogiseen
kokonaisuuteen.
Alkujaan digitaalisen aineiston vastaanotossa kuvailu ja asiakirjatiedostot siirtyvät yhtenä kokonaisuutena. Keskeiset
Sähke-metatiedot tallentuvat automaattisesti AHAA-järjes-

KUVATOIMISTO RODEO

telmään ja digitaaliset asiakirjat Kansallisarkiston digitaalisen
säilyttämisen palveluun. (Kts. artikkeli digitaalisten aineistojen vastaanotosta tämän lehden s. 10-11.)
AHAA tukee myös aineistojen käyttöä hallinnoimalla sekä
metatietoja että aineistoihin liittyviä rajoitteita. Aineiston
käyttöä tukevat metatiedot välitetään rajapintojen kautta
hakupalveluihin kuten Astiaan ja Finnaan.

Ensin Vakka, sitten Aarre
Kansallisarkiston osalta käyttöönotto etenee vaiheittain vuoden 2018 aikana siten, että ensin AHAA-järjestelmään siirtyy
Vakka-tietokannan tietosisältö ja sen jälkeen Aarre-tietokanta. Tämä muutos näkyy Kansallisarkiston tietopalveluasiakkaille uudistuvan Astia-palvelu kautta; uudistuvan kuvailun
mahdollisuudet tarjotaan näin myös tutkijoiden käyttöön.
Käyttöönottoon liittyy myös kuvailuprosessien kehittäminen
sekä laajaa sisäistä koulutusta. Samaan aikaan, kun järjestelmä otetaan käyttöön, käynnistetään myös muille arkistoille suunnattua AHAA-palvelua, jonka avulla mukana olevat
arkistot saavat järjestelmän käyttöönsä. Yhtenäinen järjestelmä ja sen perustana olevat yhteiset säännöt sekä tekniset ratkaisut parantavat aineiston saatavuutta. Yhteinen
järjestelmä tuottaa myös merkittäviä kustannushyötyjä kaikille osapuolille.
KIRJOITTAJAT: MARKUS MERENMIES, KENNETH AHLFORS, MIIA
HERRALA ja RIIA VIITANEN, Kansallisarkisto
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Mitä tehdä, jos paperi kastuu?
Märkä paperimateriaali voi alkaa homehtua jo 12–24 tunnin sisällä kastumisesta. Jos asiakirja-arkisto kastuu, on toimittava nopeasti.

HOMEVAURIOIDEN ESTÄMINEN on huomattavasti halvempaa kuin niiden poistaminen. Vesi aiheuttaa lisäksi aineiston deformaatiota, papereiden liimautumista yhteen,
musteen ja leimojen leviämistä, ruostetahroja sekä vakavia
vaurioita valokuvamateriaalille.
Vesivahinkoja voi aiheutua useista syistä, eikä kaikkia riskejä saada etukäteen eliminoitua. Siksi tulee varautua pahimpaan ja toivoa, ettei varautumissuunnitelmaa koskaan tarvitse toteuttaa.

Varautumissuunnitelma tekeillä
Kansallisarkisto valmistelee parhaillaan varautumissuunnitelmaa vesivahinkojen varalle. Sen toimenpiteet jaetaan kolmeen vaiheeseen: akuuttiin sekä evakuoimis- ja käsittelyvaiheeseen.
Akuutissa vaiheessa kosteusvahingon kärsineeltä alueelta tulee katkaista veden tulo sekä varmistaa tilan työturvallisuus.
Vauriot on kartoitettava ja aineistojen kuljetus pois vahinkopaikalta resursoitava. Suuremmissa vesivahinkotapauksissa
kutsutaan pelastuslaitos paikalle, ja aineistojen pelastaminen
tapahtuu pelastuslaitoksen antaman luvan jälkeen.
Evakuointivaiheessa aineistot tulee pakata asianmukaisesti
ja siirtää kuivaan tilaan jatkokäsittelyä varten. Tässä työvaiheessa tarvitaan pakkaus- ja kuljetusmateriaalin lisäksi tarpeeksi henkilökuntaa.
Käsittelyvaiheessa aineistot on saatava kuivaksi mahdollisimman nopeasti. Toimenpiteet riippuvat vahingon laadusta, kastuneen aineiston määrästä sekä käytettävissä olevista henkilöresursseista ja kuivaamislaitteiden saatavuudesta.

Pakastaminen avuksi
Mikäli kaikkea ei voida kuivata heti, osa aineistoista on syytä pakastaa. Ne voidaan myös tyhjiöpakastaa eli kuivata pakkasen ja paineettomuuden avulla sublimaatiomenetelmällä.
Jos tyhjiöpakastusta ei voida käyttää, pakastettuja asiakirjoja
on otettava manuaaliseen kuivaamiseen sen verran kerrallaan, että ne on mahdollista kuivata yhden työpäivän aikana.
Asiakirjat on syytä poistaa kastuneista koteloista ja niputtaa
sitomalla yhteen sopivien kartonkien väliin. Pakastuksen yh-

teydessä on eduksi, jos aineistot voidaan ”pakata muotoon”
eli tukea paperin luontaista rakennetta esimerkiksi paksujen
pahvien avulla. Se auttaa asiakirjanipun pysymistä suorassa
erityisesti tyhjiöpakastuksessa.

Suunnitelmat tilakohtaisesti
Vesivahinkoihin varautuminen edellyttää tarkan tilakohtaisen
varautumissuunnitelman laatimista. Tämän lisäksi on varastoitava tiettyjä materiaaleja akuuttia pelastamista ja aineistojen pakkaamista varten sekä koulutettava henkilökuntaa.
Pakastus- ja tyhjiöpakastuspalveluja voi ostaa, mutta on huomioitava, että sopimukset alan palveluntarjoajien kanssa on
tehtävä etukäteen, jotta akuutissa tilanteessa voidaan toimia nopeasti.
Kansallisarkiston vielä luonnosasteella olevan varautumissuunnitelman vesivahinkoihin ovat laatineet Satu Sorvali
ja allekirjoittanut.
TEKSTI JA KUVA: ISTVÁN KECSKEMÉTI, kehittämispäällikkö,
Kansallisarkisto

Vastuuta henkilöstö
Pelastusvastaavalla on osaamista kiinteistön pelastustoimesta ja hänet on koulutettu toimimaan kriisitilanteissa.
Aineistovastaavalla on konservointi- ja aineistonhallinnan osaamista.
Kriisiviestijällä on osaamista viestinnästä kriisitilanteissa.
Virasto-/arkistomestarin on tunnettava kiinteistö
hyvin ja osattava hallita logistista operaatiota.
Evakuoijat ovat henkilökunnan jäseniä, jotka ovat sitoutuneet auttamaan aineistojen varsinaisessa pakkaamisessa ja siirtämisessä jatkokäsittelyyn.
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DMITRI FROLOV

Kansallisarkisto jatkaa
digitaalisten aineistojen
vastaanottoa
Kansallisarkiston uusi, alkujaan digitaalisen aineiston vastaanottokanava on valmis ja käytettävissä. Palvelun tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvan tiedon
säilyttäminen ja siirtyminen tuleville sukupolville sekä käytettävyyden turvaaminen.
ASIAKIRJAHALLINNAN NORMIYMPÄRISTÖ on uusien
vaatimusten edessä EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäajan
päättyessä toukokuussa sekä tiedonhallintalain valmistelun
ja sen myötä purettavien normien lähestyessä. Arkistoinnin
tarve ei kuitenkaan katoa.
Kansallisarkiston alkujaan digitaalisen aineiston vastaanoton
ja säilyttämisen palvelu on luotettava sähköisen arkistoinnin
ratkaisu julkishallinnon organisaatioiden pysyvästi säilytettävälle asiakirjatiedolle. Palvelu mahdollistaa sen, että kulttuuriperinnöllisesti arvokas tieto on hallitussa tietovarannossa,
eivätkä julkishallinnon organisaatiot ole riippuvaisia eri tietojärjestelmätoimittajien ratkaisuista.

Seulontaesitys korvaa luvat
Sähköisen säilyttämisen yhteydessä on luovuttu ns. lupakäytänteestä. Kansallisarkistolta ei anota lupia, vaan laaditaan seulontaesitys; sen perusteella annetaan säilytyspäätös, jossa päätetään tiedon pysyvästä tai määräaikaisesta
säilyttämisestä sekä säilytysmuodosta.
Säilytysmuoto on osa digitaalisen aineiston vastaanototon
ja säilyttämisen palvelun edellytyksiä. Säilyttäminen edellyttää sovittuja siirtorakenteita ja metatietoja, jotta aineiston
säilyminen ja hyödynnettävyys voidaan taata. Näiden muodostaminen tulisi ottaa huomioon jo tiedon syntyvaiheessa
ja läpi sen elinkaaren, jotta siirtokuntoon saattaminen olisi kevyt toimenpide. Tiedon hallittu elinkaari on hyödyllistä myös aineiston aktiiviaikana organisaation päivittäisessä toiminnassa.

Säilytyspäätös kertoo paljon
Palvelun käytön edellytys on, että siirrettävälle aineistolle on
voimassa oleva säilytyspäätös (ent. seulontapäätös). Päätöksessä määritellään, onko aineisto säilytettävä pysyvästi nimenomaan digitaalisessa muodossa.
Organisaatiokohtaisten säilytyspäätösten lisäksi Kansallisarkisto on antanut yleispäätöksiä, kuten ”Sähköisiin diaareihin

ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteröintitietojen
ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilyttäminen sähköisessä muodossa (AL/16465/07.01.01.03.02/2016)”, joiden säilytysmuodolle ei tarvita erillispäätöksiä.
Arvonmäärityksen lisäksi säilytyspäätöksessä päätetään säilytysmuodosta. Palveluun siirretään ainoastaan alkujaan digitaalista aineistoa.
Päätöksen jälkeen siirtojen suunnittelun yhteydessä täsmennetään säilytyspäätöstä siirtomuotojen osalta ja suunnitellaan siirto tarkemmalla tasolla. Erityisesti rekisteri- ja
tietokanta-aineistojen kohdalla on syytä tarkentaa siirron
muotoon liittyvä rakenne.
Suunnitteluvaiheessa varmistetaan yhteisymmärrys aineiston siirtokuntoon saattamisen ja siirron aikataulusta. Aikatauluun sisällytetään aineiston esivalmistelutehtävät, kuten
laadunvarmistukset, siirtovalmiuden saavuttaminen ja itse
siirtojen testaus ja toteuttaminen. Ennen varsinaisia siirtoja
laaditaan siirto- ja säilytyssopimus.

Yhteensopiva uusi tekniikka
Uusi säilyttämisen palvelu on rakennettu yhteensopivaksi
vanhojen käytäntöjen ja ohjeiden kanssa, mutta tekniseltä
toteutukseen täysin uusiksi. Aineiston siirto onnistuu yhä
vanhalla Sähke-rakenteella, mutta siirron tapaa ja seurantaa
on kokemusten pohjalta kehitetty.
Vastaanottoa on kehitetty yhteistyössä AHAA:n kanssa, jotta
voidaan luoda automaattinen metatietojen välitys Sähke-rakenteesta. Lisäksi Kansallisarkisto kykenee nyt vastaanottamaan aikaisempaa suuremman joukon erilaisia tiedostoformaatteja pysyvään säilytykseen.
Yksinkertaisimmillaan digitaalinen säilytys tukeutuu yksinomaan digitaaliseen säilytysmuotoon. Aineiston sisäistä rakennetta tai tietosisältöä ei esitetä koneellisesti ja sen hyödyntäminen perustuu yksinomaan ihmisen tulkintakykyyn.
Näitä muotoja voivat olla digitoidut luettelot, diaarit tai alku-
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Siirtävä organisaatio
Säilytyspäätös

Sopimus

MITÄ
säilytetään

Siirtosuunnittelu
MITEN ja
MILLOIN
siirretään

SÄILYTYS ja
TIETOPALVELU
vastuista
sopiminen

Aineiston siirto
VASTAANOTTO
palvelun käyttö

Kansallisarkisto
Digisiirtojen palvelukonsepti.
jaan digitaaliset aineistot, joissa rakenne ja tietosisältö eivät
ole automaattisesti erotettavissa toisistaan. Asianhallinnan
yhteydessä tämä tarkoittaa asiakirjatiedostojen konvertointia esim. PDF/A-muotoon.
Rakenteisessa muodossa olevat aineistot hyödyntävät digitaalisuutta laajemmin, esimerkkinä taulukkomuotoiset
tiedostot, joissa on luettelomaista informaatiota. Aineiston hyödyntäminen edellyttää muotoa, jossa se on ymmärrettävissä ilman alkuperäistä tietojärjestelmää tai käyttäjiä.
Rakenteen tulee perustua alkuperäisen käyttötarkoituksen
kannalta merkityksellisiin rakenteisiin ja muodostaa organisaatiolle määrätyn tehtävän hoitamiseen liittyvä ehyt kokonaisuus. Tämä rakenne mahdollistaa tehokkaammat tutkimusmenetelmät tietojen automaattisen käsittelyn kautta.
Laadukkaimmillaan nämä aineistot perustuvat yhteisesti hyväksyttyihin tietorakenteisiin ja ovat siten yhdenmukaisia eri
tietoaineistojen kanssa.

Aineiston siirtoon kaksi tapaa
Sähköisen säilyttämisen palvelu on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi käyttäjälle. Lähtökohtana palvelun käy-

tölle on se, että aineisto on määrätty pysyvään säilytykseen
ja se on säilytykseen soveltuvassa muodossa. Siirtäjän tulee
varmistaa aineiston laatu ja se, että tiedostot täyttävät vaatimukset. Näiden tarkistaminen tulee tehdä aineiston vastaanoton tai konvertoinnin yhteydessä.
Aineisto voidaan siirtää säilytettäväksi Kansallisarkistoon
joko verkkopalvelun välityksellä tai erikseen sovittaessa
fyysisellä siirtomedialla. Tämä vastaanoton kanava on otettu pilottikäyttöön jo alkuvuodesta 2018 ja se on valmiina ottamaan uusia siirtokäyttäjiä vastaan heti, kun palvelupolun
mukaiset hallinnolliset vaiheet on käyty läpi.
Palvelun käyttöönotto ei edellytä teknisessä mielessä merkittäviä muutoksia niiltä toimijoilta, jotka ovat kyenneet tuottamaan Sähke-siirtorakenteita, sillä Sähke-paketit muodostetaan samojen periaatteiden ja rakenteiden mukaisesti.
Siirtämisen tekniikka ja palvelun käyttö ovat samankaltaiset
kuin VAPA-siirtojen aikana. Yksityiskohtaisemmat ohjeet palvelun käytöstä on saatavilla Kansallisarkiston verkkosivuilta.
TEKSTI: KATJA SUOMILAMMI, ylitarkastaja ja
MARKUS MERENMIES, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto
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Sunnuntaina 8.4. vietettiin romanien kansallispäivää
ja saman viikon aikana järjestettiin erilaisia tapahtumia, joissa tuotiin esille romanikulttuurin piirteitä ja
dokumentoitiin sitä.
Kansallisarkistossa järjestettiin torstaina 5.4. iltapäivän mittainen tapahtuma nimellä ”Mikä Matka, Romanien kulttuuriperintö Suomessa”. Ohjelmassa oli
tietoiskuja, monipuolisia ja laadukkaita musiikkiesityksiä sekä erilaisia toimijoita esittelemässä toimintaansa. Tapahtuma houkutteli runsaat sata osallistujaa ja
Kansallisarkiston tiloissa oli iloista kuhinaa.

Romanien musiikkikerhon oppilaiden
ryhmä esiintyi huhtikuussa Kansallisarkistossa järjestetyssä Mikä Matka
-tapahtumassa.

Perjantaina 6.4. Opetushallitus järjesti oman seminaarinsa romanien kansallispäivän kunniaksi ja sunnuntaina 8.4. järjestettiin Kanneltalossa romanimusiikin ilta.

Romanien
kulttuuriperintöä talteen
Romaniaineistojen arkistointia, käytettävyyttä ja tutkimusta edistetään Kansallisarkiston, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Romaniasiain neuvottelukunnan kolmevuotisessa hankkeessa, joka kestää kevääseen 2019 asti.
ROMANIEN KULTTUURIPERINNÖN dokumentoiminen on
varsin pirstoutunutta. Kansallisarkistosta on tähän päivään
saakka löytynyt lähinnä viranomaisten asiakirja-aineistoja,
jotka liittyvät romanien (aiemmin mustalaisten, tattarien ym.
nimikkeellä esiintyen) asumiseen ja tekemisiin Suomessa.
Vanhimmat näistä ulottuvat tiettävästi ainakin 1700-luvulle.
Vuosina 1863−64 sekä 1890-luvulla Suomen senaatin määräämät laajemmat selvitykset mustalaisten määristä ja olosuhteista tarjoavat varsin monipuolisen kuvan. Myöhemmin
löytyy 1950- ja 1970-luvuilta peräisin olevien komiteoiden ja
toimikuntien aineistoja.
Sen sijaan romaniyhteisöön kuuluvia yksityisarkistoja (henkilöitä, yhdistyksiä jne.) ei ole tähän päivään mennessä juurikaan päätynyt Kansallisarkiston kokoelmiin. Sen sijaan niitä
on lahjoitettu suuremmissa määrissä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) arkistoihin perinnekeruun merkeissä.

Aineistoja tutkijoille, ääni romaneille
Syksyllä 2016 alkaneen hankkeen tavoitteena on ollut romanien henkilö- ja yhdistysarkistojen sekä perinnearkistojen taltioiminen tutkimuksen käyttöön, ja myös edistää romanien
oman äänen kuulumista ja heidän etnistäB.A.
yhdenvertaisuutGodenhjelm:
taan. Hanke on saanut apurahaa, jonka
avulla
on voitu palOmakuva
pietarilaisessa
työhuoneessa,
kata asiantuntevia henkilöitä käsittelemään hankkeessa
luo1930- tai 1940-luku.
vutettuja arkistoaineistoja.
Aineistot on ensin luovutettu SKS:lle, ja yhdessä sovitun
työnjaon perusteella osa aineistoista siirtyy sen jälkeen erillisillä luovutussopimuksilla Kansallisarkiston haltuun. Näin
myös Kansallisarkiston romaniaineiston tarjonta laajenee.
Siirrettävistä aineistoista viranomaisaineistoihin lukeutuvat
muun muassa Opetushallituksen koulutustiimin asiakirjat
sekä lisät Romaniasiain neuvottelukunnan (entinen Mustalaisasiain neuvottelukunta) arkistoon. Yksityishenkilöiden
kohdalla mainittakoon Tiina Kiveliön, Gunni Nordströmin
ja Armas Lindin sekä Aleka Stobinin arkistot. Yhteensä
näitä aineistoja on noin kymmenen hyllymetriä. Aineistot
siirtyvät Kansallisarkistoon vuoden 2018 aikana.
TEKSTI: KENTH SJÖBLOM, ylitarkastaja, Kansallisarkisto

KANSALLISGALLERIA / JUKKA ROMU

Kuhinaa
kansallispäivän
kunniaksi

TEA ÅVALL/SKS
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Ancestree –
minun sukuni on paras!
Calliope Games yllättää sukututkimusteemaisella pelillä. Vaikka yhteys ihan oikeaan
sukututkimukseen onkin aika löyhä, pelissä on oiva ja selkeä mekaniikka, joka toimii
mainiosti.

FANTASIAKUVITUKSISTAAN TUTUKSI tulleen Larry Elmoren kuvitus ja Adelheid Zimmermanin värimaailma tekevät pelistä harmonisen kokonaisuuden.
”Kumpaakohan minun nyt pitäisi panostaa, avioliittoihin vai
mahdollisimman pitkiin sukuhaaroihin. Voi kun tietäisi mitä
nuo muut ajattelevat…”
Eric M. Langin peli pohjaa samaan pelimekaniikkaan kuin
vuoden 2011 Vuoden Pelin aikuisten sarjan voittaja 7 Wonders. Peliaika 20–40 minuuttia ja 2–6 pelaajan määrä tekevät siitä sopivan illanviettopelin kevyempään pelailuun. Pelin suositusikäraja on 8+.

Sukupuu laatta kerrallaan
Pelissä pelataan kolme kierrosta, ja aina kierroksen päätteeksi saa pisteitä. Kierroksen alussa jokainen pelaaja nostaa kuusi laattaa näyttämättä niitä muille pelaajille, valitsee
yhden ja ojentaa loput myötäpäivään seuraavalle pelaajalle.
Laatan valinnan jälkeen hän asettaa sen pöydälle niin, että
jokin siinä olevista elementeistä (lehti tai avioliittoa symboloiva sydän) sopii toiseen jo pöydällä olevaan elementtiin.
Näin jatketaan, kunnes jokainen pelaaja on asettanut laudalle viisi laattaa (kuudes heitetään pois).

Monta tietä voittoon
Pisteytyksessä jokainen pelaaja saa pisteitä jokaisesta kolikosta, joka hänen sukupuustaan löytyy. Tämän jälkeen kukin pelaaja vertaa omaa sukupuutaan naapureihinsa, ja saa
pisteitä jokaisesta pidemmästä katkeamattomasta sukulinjasta (saman värisiä laattoja) kuin mitä naapureilta löytyy:
ensimmäisellä kierroksella yhden, toisella kaksi ja kolmannella kolme.
”Huh, naapureilla näyttää menevän hyvin, kun ymmärsivät
panostaa vain pariin väriin. Onneksi minä saan pisteitä näistä kolikoista…”

Ancestreessä suvut ovat varsin värikkäitä, aivan kuin
oikeassa elämässä. Pelissä sukulaisensa saa kuitenkin
valita.

Toinen ja kolmas kierros pelataan ja pisteytetään samoin
kuin ensimmäinen (toisella laatat annetaan vastapäivään).
Kolmannen kierroksen lopussa pelaajat saavat lisäpisteitä
jokaisesta avioliitosta (ts. täydestä sydämestä) joka hänen
sukupuustaan löytyy. Eniten pisteitä saanut on voittaja.

Strategia valittava oikein
”No niin, takkiin tuli taas, kun yritin tehdä vähän kaikkea.
Ensi kerralla panostan kyllä avioliittoihin!”
Peli ei ole mekaniikaltaan erityisen monimutkainen. Tärkeintä
on pitää silmät auki ja keksiä strategia, jolla saa parhaat pisteet
irti niistä laatoista, jotka käteen tulevat. Sukuhaarojen ei tarvitse
olla pisimpiä pöydässä, jotta niistä saa pisteitä – kunhan ne vaan
ovat pidempiä kuin naapureilla. Laattaa valitessa pitää usein
tehdä ratkaisu sen välillä, ottaako itselleen sopivimman vai estääkö naapuria saamasta hänelle vieläkin parempaa laattaa.
Peli toimii parhaiten vähintään neljällä pelaajalla. Pelikokemus kaksinpelissä jää vähän mekaanisen makuiseksi, mutta suuremmilla pelaajamäärillä peliä voi oikein hyvin suositella kevyenä vaihtoehtona tässä pelityypissä.
Peliä on saatavilla hyvin varustelluissa pelialan erikoisliikkeissä
sekä suoraan valmistajalta, osoitteesta calliopegames.com.
TEKSTI JA KUVA: MARKO OJA
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SA-KUVA

Projekti löysi uutta tietoa
suomalaisista sotavangeista
Talvi- ja jatkosodan sotavankeudessa oli myös seitsemän naista. Talvisodan naissotavangit kanttiinilotta Sirkka-Liisa Uurasmaa (edessä) ja laivakokki Ester Uutela palautettiin 20.4.1940 Vainikkalassa.

Kansallinen sotavankiprojekti on selvittänyt talvi- ja jatkosodassa Neuvostoliiton sotavankeina olleiden suomalaisten kohtaloita. Vankileireillä menehtyi arviolta yli 1 400 suomalaista.

ARVIOT NEUVOSTOLIITON sotavankileireillä menehtyneiden suomalaisten sotavankien määristä ovat vaihdelleet
suuresti. Tietojen saattamista ajan tasalle on pidetty erittäin tärkeänä.
Sotavankiprojekti on päätynyt siihen, että talvisodan aikana Neuvostoliiton vankileireillä kuoli 17 suomalaista. Jatkosodan vankileireillä kuoli 700 suomalaista, joista on merkintöjä venäläisten asiakirjoissa sekä 700, joiden kuolemasta
sotavankeudessa löytyy ainoastaan suomalaiset todisteet.
Tiedetään, että talvisodan sotavankeja palautettiin noin 930
ja jatkosodan sotavankeja 1 915. Keväällä 2017 elossa oli 58
entistä sotavankia, joista nuorimmat täyttävät tänä vuonna 93 vuotta.

Uusia aineistoja Venäjältä
Kansallisarkisto on hankkinut 2000-luvun kuluessa Venäjän
arkistoista huomattavan määrän sotavankeja koskevaa uutta aineistoa. Sen saattamiseksi tutkijoiden ja suuren yleisön
käyttöön toteutettiin vuosina 2016–2017 kansallinen sotavankiprojekti Kansallisarkiston, Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen ja Aalto-yliopiston yhteistyönä.
Projekti on digitoinut Kansallisarkiston Digitaaliarkistoon Venäjän puolustusministeriön keskusarkistosta RGVA:sta saa-

dut 15 mikrofilmirullaa. Aineisto sisältää sotavankikortteja,
kuulustelulomakkeita ja kuolintietoja. Osa niistä käännettiin
suomeksi.
Lisäksi on digitoitu Kansallisarkiston hallussa oleva talvisodan sotavankien paluukuvien albumi ja Maanpuolustuskorkeakoulun hallussa olleet kolme nidettä Neuvostoliitossa julkaistusta Sotilaan Ääni -propagandalehdestä vuosilta
1941–1944. Projekti on digitoinut myös sotavankien videohaastatteluja.

Tietokanta sotavangeista
Projektin tuloksista on koottu sotavankitietokanta, jonka julkistamisesta päättää Kansallisarkisto. Tietokantaan on koottu saatavilla ollut tieto kaikista Neuvostoliitossa olleista suomalaista
sotavangeista. Tietokanta on tarkoitus yhdistää Sotasampo.fisivustoon Aalto-yliopisto tekemän käyttöliittymän avulla.
Tietokannan keskeistä lähdeaineistoa ovat muun muassa aiemmat sotavankitutkimukset, Venäjältä saatu uusi arkistoaineisto, Päämajan valvontaosaston sotavankeja koskeva aineisto, sotavankien kantakortit sekä Sotavangit ry:n arkisto.
Kunkin sotavangin osalta on koottu keskeiset henkilö- ja sotilastiedot, sotavangiksi jäämistä ja vankeusaikaa koskevat
tiedot sekä vankeudessa menehtyneiden kuolinaika ja kuo-
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linsyyn tietoja. Sotavankeudesta palanneiden osalta on palauttamisen tai muun palaamisen ajankohta sekä Väestötietojärjestelmästä saadut kuolinaikatiedot, joilla on merkitystä
henkilötietojen julkisuusastetta arvioitaessa.

Suomalaisia 141 vankileirillä
Suomalaisia sotavankeja säilytettiin talvi- ja jatkosodan aikana ainakin 141 erityyppisessä leirissä ja vankilassa. Luvussa
ei ole mukana suurten sotavanki- ja siviilileirien alaleirejä, joita ei aina ole dokumentoitu. Aiemmissa matrikkeleissa näitä vankipaikkoja on ollut 50–60.
Suomalaisia sotavankeja hoidettiin ainakin 84 sotavanki-,
evakuointi- tai muussa sairaalassa sekä lisäksi kymmenillä leirien sairastuvilla.
Projekti selvitti, että esimerkiksi Petroskoissa oli talvi- ja jatkosodan aikana vankina 333 suomalaista, joista viisi kuoli
sairaalassa talvisodan aikana. Jatkosodan aikana leiri toimi
ennen kaupungin valtaamista vuonna 1941 ja uudelleen kesäkuun 1944 lopulta lähtien.
Pietarin vankiloissa kuulusteltiin kymmeniä suomalaisia
sotavankeja. Heitä pidettiin muun muassa Pietari-Paavalin

Suomalaisten sotavankien
määriä eräillä leireillä,
sulkeissa menehtyneet:
Leiri 158, Tšerepovets, Vologdan alue yhteensä 2100, luvussa mukana muutamia kymmeniä, jotka olivat leirillä kahteen
kertaan (151)
Leiri 99, Spassk, Karaganda, Kazakstan 267 (170)
Leiri 84, Monetno-Losinovski, Sverdlovskin alue 109 (68)
Leiri 74, Oranki, Gorkin alue 135 (25+8 Orankiin/Orankista
matkalla kuollutta)
Leiri 58, Temnikov, Zubova-Poljanan piiri, Mordva 157 (20)
Leiri 135/300 (numero vaihtui12/1944) Volosovo, Leningradin

linnoituksessa, Špalernajassa ja Krestyssä. Tarkka luku on
tiedossa vain Pietari-Paavalin linnoituksesta, jossa oli 20 suomalaisvankia.
Moskovan kuuluisissa Lubjankan ja Butyrkan tutkintavankiloissa kuulusteltiin tiukasti myös suomalaisia. Butyrkassa oli vankina 19 ja Lubjankassa viisi suomalaista sotilasta.
TEKSTI: PERTTI SUOMINEN, puheenjohtaja ja REIJO NIKKILÄ,
projektitutkija, Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys

Traagisia kohtaloita
Sotavankiprojektin edetessä on saatu jonkin verran
myös merkittävää vankikohtaista uutta tietoa. Esimerkiksi tästä sopii talvisodan viimeisenä päivänä Säkkijärven Niskapohjassa vangiksi jäänyt JR 11:n lääkintäluutnantti Osmo Arvid Alonen.
Alonen oli lähtenyt taistelujen tauottua etsimään etulinjaan jääneitä haavoittuneita tuodakseen heidät pois.
Seuraavaksi saatiin neuvostopuolelta tieto, että Alonen
oli vangittu ja kuljetettu johonkin ylempään esikuntaan,
ja että hän oli hoitamassa haavoittuneita yhdessä venäläisten sanitäärien kanssa. Siihen jäljet päättyivät.
Suomen viranomaiset pyrkivät omaisten vaatimuksesta selvittämään Alosen kohtaloa vielä 1950-luvulla, mutta tuloksetta.
Lopulta vastaus löytyi RGVA:n fondista 25888. Luoteisrintaman poliittisen hallinnon päällikkö Zelenkov ilmoittaa 19.3.1940 päivätyssä asiakirjassa luoteisrintaman
esikuntapäällikkö Smorodinoville, miten ”suomalainen sotalääkäri ALONEN, joka oli keräämässä kaatuneiden valkosuomalaisten ruumiita” vangittiin, riisuttiin
aseista ja vietiin divisioonan esikuntaan. Saatuaan tästä
ilmoituksen armeijakunnan johto antoi käskyn Alosen
luovuttamisesta suomalaisviranomaisille.

alue 685 leirillä nro 135 ja 59 leirillä nro 300, viime mainituista
osa saattoi tulla leirille silloin kun sen numero oli 135 ja lähteä
pois silloin kun numero oli vaihtunut 300:ksi (0)
Leiri 157, Boksitogorsk, Leningradin alue 485 (2)
Leiri 95 Jelabuga, Tatarstan 38 (9+3 matkalla Jelabugaan/Je-

Alonen vietiin hänet vanginneeseen rykmenttiin palauttamista varten. Alosen vaatiessa asettaan ja suksiaan
takaisin syntyi suukopua, ja hänet määrättiin palautettavaksi divisioonaan. Raportti jatkuu:

labugasta)
Grjazovets, talvisota, ei leirinumeroa 738 (0). Tähän asti on
mainittu siellä olleen 600/599
Leiri 150, sama paikka kuin edellinen, jatkosodan upseerileiri, jossa oli myös muutamia rivimiehiä 35 (0)
Leiri 270, ja sen sairaala 3810 jatkosodan aikana, Borovitši,
Novgorodin alue 366 (17)
Leiri 27, upseeri- ja ideologisen koulutuksen leiri, Krasnogorsk,

”Yöllä 13. maaliskuuta Alonen tuotiin divisioonan esikuntaan. Divisioonan komissaari Galstjan määräsi divisioonan adjutantin viemään Alosen ulos rakennuksesta
ja ampumaan hänet, mutta adjutantti kieltäytyi... Silloin
toveri Galstjan itse …vei Alosen lahden rannalle ja suoritti teloituksen. Puna-armeijalainen tov. Smirnov kaivoi
ruumiin lumeen.”

Moskovan alue 74 (5+ 1 kuljetuksessa pois Krasnogorskista)
Sairaala 2019, Borovitši, Novgorodin alue, talvisota, 94 (3)
Evakuointisairaala 2222 Leningrad, 223 (5)
Evakuointisairaala 1035 Martukin asema, Aktjubinskin piiri, Kazakstan 12 (9)

Raportissa kerrotaan, että seuraavana päivänä toveri
Galstjan ampui toisenkin, vaikeasti haavoittuneen suomalaisvangin. Sotavankitietokannassa Osmo Alonen ei
enää ole kadonneena, hänet on merkitty teloitetuksi.
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Talvi- ja jatkosodassa
kaatuneiden sotilaiden
kantakortit digitoidaan
Kansallisarkisto on sopinut kansainvälisen sukututkimuspalveluja tuottavan Ancestry-yhtiön
kanssa talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden sotilaiden kantakorttien digitoimisesta. Projekti
käynnistyi tammikuussa 2018 ja jatkuu 31.8.2019 saakka.

HANKKEEN AIKANA digitoidaan vuosina 1939–1944 kaatuneiden sotilaiden kantakortit, päällystökortit ja katoamis- tai
kuolinilmoitukset. Digitoinnin ulkopuolelle on rajattu sotilaiden lääkintäkortit ja niiden liitteet, jotka eivät kerro niinkään
sota-ajan tapahtumista vaan sotilaiden henkilökohtaisista
terveystiedoista tai mahdollisesti heidän suvussaan perinnöllisenä kulkevista sairauksista. Hankkeessa ei myöskään
digitoida rangaistuksiin liittyviä erillisiä asiakirjoja, upseereiden koulutustodistuksia ja -arvioita eikä erillisiä logistisia
asiakirjoja.
Digitoinnin rajauksiin vaikutti erityisesti se, että nyt digitoitavissa varsinaisissa kanta- ja päällystökorteissa sekä
kaatumisilmoituksissa on keskeisin tieto, jonka pohjalta
tutkija voi edetä selvittäessään henkilön vaiheita talvi- ja
jatkosodassa.

Vänrikki Viljo Osmo Johannes Attilan kantakortin etupuoli.

Mitä kantakortit kertovat?

Huolelliset aineistovalmistelut

Kantakortti on jokaisesta Suomen puolustusvoimissa palvelusta suorittaneesta laadittu asiakirja, joka sisältää tiedot hänen palveluksestaan ja kutsuntoihin osallistumisesta joko kotiuttamiseen, kaatumiseen tai eläkkeelle jäämiseen saakka.

Kantakorttien digitointi edellyttää aineistojen metatietojen
luettelointia Kansallisarkiston arkistotietokantaan. Aineistometatiedot tuotettiin menehtyneiden tietokannasta.

Kantakorttiin on merkitty yksityiskohtaisia tietoja henkilön
palveluspaikasta ja -ajasta, palkitsemisista ja rangaistuksista sekä mahdollisista sodan ajan taistelupaikoista. Katoamistai kaatumisilmoituksessa on yleensä hyvin tarkkaan kirjattu,
missä ja miten sotilas on kadonnut tai kaatunut.

Henkilöaktit on sijoitettu kukin omaan kirjekuoreensa, josta ne otetaan esille ja lajitellaan oikeaan järjestykseen: kantakortit ja päällystökortit järjestyksessä, katoamisilmoitus
ja/tai kaatumisilmoitus. Aineistoista poistetaan niitit ja liittimet ja varmistetaan, että arkit menevät dokumenttiskannerin läpi.

Kantakorttien kokonaisuus on järjestetty Kansallisarkistossa sotilaspiireittäin. Lisäksi osasta kantakortteja on koottu
ns. kuolleiden kokoelma, johon on kerätty vuosina 1939–
1944 sodissa kaatuneiden sotilaiden kantakortteja ja niiden liitteitä. Yhteensä kantakorttiaineistoa on noin 4 000
hyllymetriä.

Digitoitavien asiakirjojen ensimmäiseksi sivuksi liitetään
välilehti, jossa on tulostettuna viivakoodi sekä tekstimuodossa tekninen tunnus, henkilön nimi, syntymäaika ja syntymäkunta. Digitoimattomat asiakirjat palautetaan kuoriinsa. Aineistoja valmistellaan neljä työpäivää ja viidentenä ne
skannataan.

Kansallisarkiston kantakorttikokoelma on kansainvälisesti hyvin harvinainen ja ehyt säilynyt kokonaisuus. Kantakortit ovat
suku- ja henkilöhistorian tutkijoille merkittävä lähde.

Digitoinnissa hyödynnetään ohjelmallista viivakoodintunnistusta, jolla pystytään erottelemaan arkistoyksiköt eli eri
henkilöiden asiakirjat toisistaan. Viivakoodien sisältämä ar-
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Sotamies Lampénin
tarina
Kantakortissa olevien joukko-osastotietojen avulla on mahdollista selvittää sodissa olleiden sotilaiden toimintaa ja kohtaloa.
Sukulaisemme Oiva Alvari Lampénin kantakortin tiedoista selvisi, että Oiva palveli 52 jalkaväkirykmentin 9. komppaniassa (9./JR52), jonka nimi sodan aikana muutettiin 11.
komppaniaksi. Oivan sotapolku kulki JR52:n mukana hänen
kotipaikkakunnaltaan Lieksasta aina Rukajärven suunnan pitkään asemasotavaiheeseen, jossa hän kaatui Peukalonniemessä sijaitsevassa Keino-nimisessä tukikohdassa. Vierailimme alueella kesällä 2015.
Kantakortissa mainitaan hänen kaatuneen saatuaan luodin
kaulaansa. Hänet myös ilmoitetaan otetun vangiksi ja löytyneen viisi päivää myöhemmin suomalaisten asemien edestä kuolleena. Tämä herätti kiinnostuksemme selvittää lisää
kaatumiseen liittyvistä tapahtumista.
Luimme Digitaaliarkistosta jalkaväkirykmentti 52 9. ja 11.
komppanian sotapäiväkirjoja jatkosodan alusta lähtien löytämättä sotamies Oiva Lampénista mitään tietoa ennen
14.6.1944 tapahtumia. Niistä komppanian ja esikunnan sotapäiväkirjoissa on selkeät kuvaukset, joista tässä tiivistelmät:
”14.6.1944 klo 11 aloitti vihollinen kiivaan tulituksen. Savuverhon suojassa vihollinen eteni tukikohtaan Keino, jossa
Oiva Lampén oli vartiovuorossa. Käydyssä taistelussa Lampén haavoittui ja hänet otettiin vangiksi ja vietiin pois ennen
kuin muut suomalaiset ehtivät tilanteeseen.”
”19.6.1944 vihollinen uudisti hyökkäyksensä ja pääsi uudestaan tunkeutumaan tukikohtaan Keino. Käydyssä kamppailussa sotamies Muikku haavoittui, ja hänet otettiin vangiksi.

kistoyksikön tekninen tunnus yhdistää digitoidut aineistot
arkistotietokannan metatietoihin. Skanneriohjelma myös
kääntää aineiston oikeaan lukusuuntaan, mikä helpottaa aineistojen valmistelua.

Kotelollinen kerralla skanneriin
Aineiston skannaamisessa käytetään Kodak i5600-läpisyöttöskanneria ja Kodak Alaris Capture Pro -ohjelmistoa. Viivakooditunnistus vähentää mahdollisia käyttäjävirheitä ja
nopeuttaa kokonaistyöaikaa, sillä kerralla skannataan kokonaisen kotelon sisältö.
Lisäksi skannausohjelma tekee jokaisesta viivakoodista tietokantatarkastuksen. Tietokanta sisältää tiedot jokaisesta
teknisestä tunnisteesta sekä henkilöiden nimistä.

Oiva Lampénin kaatumapaikka Peukalonniemessä, Jousijärven kaakkoispuolella Rukajärvellä.
Suomalaisten vastahyökkäyksen johdosta venäläiset joutuivat jättämään haavoittuneen vankinsa sotamies Muikun
suolle asemien väliin. Seuraavana yönä savuverhon turvin
onnistuttiin haavoittunut sotamies Muikku noutamaan suolta, ja samalla löydettiin viisi päivää aiemmin vangiksi otetun
sotamies Lampénin ruumis.”
Ikää sotamies Lampénilla oli vasta vajaat 23 vuotta. Hän kaatui vain kolme kuukautta ennen sodan päättymistä.

Skannauksen jälkeen tarkastetaan vielä satunnaisotannalla,
että asiakirjojen lukusuunnat ovat oikein päin ja skannauksen
kuvanlaatu on laatuvaatimusten mukainen. Tarkastusten jälkeen aineistoa syötetään digitointijärjestyksessä Kansallisarkiston Digitaaliarkistoon ja jpeg-kuvatiedostot toimitetaan
kolmen kuukauden erissä Ancestrylle.
Digitoidut kantakortit löytyvät Digitaaliarkistosta (digi.narc.
fi/digi) kaatuneiden henkilöasiakirjojen kokoelmasta.
Digitoinnin etenemistä voi seurata Kansallisarkiston verkkosivulta: https://www.arkisto.fi/fi/aineistot/digitoinnin-eteneminen
TEKSTI: ISTVÁN KECSKEMÉTI, johtaja, Kansallisarkisto
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Sotakorkeakoulun diplomityöt
vuosilta 1926–1991 digitoitu
Kansallisarkisto on digitoinut Sotakorkeakoulun julkiset diplomityöt vuoteen 1991 saakka.
Digitoinnin rahoitti Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö.

KANSALLISARKISTO TOIMII kiinteässä yhteistyössä
kumppaneidensa kanssa. Hyvä esimerkki tästä on vuoden
2017 aikana toteutettu Kansallisarkiston, Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiön ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteisprojekti, jossa digitoitiin Sotakorkeakoulun diplomityöt vuosilta 1926–1991.
Tietoaineisto sisältää lähes 1 300 diplomityötä, jotka ovat
kaikkien tiedontarvitsijoiden käytettävissä Kansallisarkiston
Digitaaliarkistossa (http://digi.narc.fi/digi/).
Sotakorkeakoulun diplomitöiden digitointi on hyvä esimerkki takautuvan digitoinnin maksullisesta projektista, jossa ulkopuolisen rahoituksen avulla on saatu digitoitua kiinnostava aineisto, jota muuten ei olisi saatu digitointiohjelman
puitteissa toteutettua.

Käytön odotetaan lisääntyvän
Sotakorkeakoulun julkiset diplomityöt ovat toki aikaisemminkin
olleet tutkijoiden käytettävissä, mutta digitoinnin myötä niiden
saatavuus on parantunut ja käyttö todennäköisesti lisääntyy.

Itä-armeijan huoltoa Viipurin operaatiossa vuonna 1918
esittävä kuva E.V. Kukkosen diplomityöstä vuodelta 1936.
KANSALLISARKISTON DIGITAALIARKISTO
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Digitoitua aineistoa hyödynnetään eri kurssitasoilla kandidaatintutkinnosta sotatieteiden tohtorin tutkintoon saakka.
Sotahistorian oppiaineessa sotatieteiden väitöskirjaa laativa kapteeni Miro Palm on yksi digitointiprojektin hedelmiä
hyödyntävistä tutkijoista. Hän toteaa, että digitoinnin myötä Sotakorkeakoulun diplomitöiden käytettävyys on harpannut aivan uudelle tasolle.
”Nykyään työt ovat helposti löydettävissä ja luettavissa Kansallisarkiston sivuilla, mikä nopeuttaa eritoten tiedon etsimistä ja luokittelua. Diplomitöiden digitointi on vapauttanut
aikaisemmin tiedon keräämiseen ja kuvaamiseen kuluneen
ajan käytettäväksi tiedon analysointiin. Tämä on erittäin hyvä
muutos tutkijan näkökulmasta”, Palm sanoo.
Sotakorkeakoulun diplomitöiden joukossa on useita sisällissotaan liittyviä opinnäytetöitä:
–– Anttila Hannes (1932): Vilkmanin ryhmän toiminta Tampereen saartoon johtavien operaatioiden aikana.
–– Jokipaltio Pekka (1936): Itä-armeijan tykistö ja sen toiminta Viipurin operaatiossa vuonna 1918.
–– Järvi A. (1934): Sotapropaganda Suomen vapaussodassa.
–– Kukkonen E. V. (1936): Itä-armeijan huolto Viipurin operaatioissa v 1918.
–– Mäkelä Kaarlo (1938): Hämeen ryhmän ja Jämsän ryhmän
huolto Tampereen operaation aikana.
–– Niukkanen (1933): Punaisten voimien offensiivinen sodankäynti Suomen vapaussodassa.
–– Särmä A. (1937): Satakunnan ryhmän toiminta Tampereen
operaation aikana.
–– Tuompo E. (1938): Poliittisen ja sotilaallisen johdon väliset
suhteet Suomen vapaussodassa valkoisten puolella.
TEKSTI: ISTVÁN KECSKEMÉTI, johtaja, Kansallisarkisto

Kansallisarkisto ottaa käyttöön uusia toimintatapoja digitointitoiminnan kehittämiseksi. Virkatyönä tapahtuvaa takautuvaa digitointia kehitetään joustavammaksi
ja nopeammin asiakkaiden tarpeisiin reagoivaksi. Tämän ohella uusia toimintamuotoja ovat muun muassa
maksulliset takautuvan digitoinnin projektit, kumppanuusyhteistyö ja vapaaehtoisvoimin tehtävä digitointi. Muutosten tavoitteena on saada digitoitua juuri niitä aineistoja, joita Kansallisarkiston asiakkaat käyttävät.
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Jääkäripataljoonan jalanjäljillä
Liepajassa
Suomalaisen jääkäripataljoonan toiminta nyky-Latvian alueella vuosina 1916–1918 huomioitiin laajassa näyttelyssä, joka avattiin
helmikuussa Liepajassa (Libau).

SUOMEN KAARTIN MEDIAPALVELU

KANSALLISARKISTO ON vuodesta 2016 osallistunut ”Finnish Jägers in Latvia” -näyttelyhankkeeseen, jonka Latvian
arkistolaitos on pannut alulle. Näyttelyn avajaiset 13. helmikuuta 2018 olivat osa juhlallisuuksia, joissa muistettiin jääkärilipun luovutusta pataljoonalle tasan sata vuotta aiemmin ja
jääkäripataljoonan silloista uskollisuudenvalaa Suomen lailliselle hallitukselle.
Lähes 2 000 suomalaisen vapaaehtoisen hakeutuminen I
maailmansodan aikana Saksaan – maahan, jonka kanssa oltiin sodassa – hankkimaan sotilaskoulutusta oman maan vapauttamiseksi venäläisvallasta, on Suomen historian ikonisia kertomuksia. Perusteellisen sotakoulutuksen saaneet
jääkärit muodostivat valkoisen armeijan selkärangan Suomeen paluunsa jälkeen helmikuussa 1918. Kotimaassa he
joutuivat tunnetusti toisenlaisiin tehtäviin, sotimaan punaisia maanmiehiään vastaan.

Sotilaallinen juhlaohjelma
Jääkäripataljoonan sotilaallisesta merkityksestä muistuttava juhlaohjelma alkoi jumalanpalveluksella Liepajan Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa, jossa vala oli vannottu 13.2.1918.
Tämän tilaisuuden luonne oli korostetun sotilaallinen: jääkärilippu saapui kirkkoon Suomen Kaartin torvisoittokunnan
esittämän Jääkärimarssin saattamana ja kenttäpiispa Pekka
Särkiön saarnaa edelsi maavoimien komentajan Petri Hulkon avauspuheenvuoro.
Puolustusministeri Jussi Niinistö oli tilaisuudessa läsnä, kuten hänen latvialainen virkaveljensä Raimonds Bergmanis.
Toistasataa suomalaista, joista usealla oli jääkärikytköksiä,
oli hakeutunut Liepajaan osallistuakseen juhlallisuuksiin. Heidän joukossaan olivat Kansallisarkistosta kutsuttuina kehittämispäällikkö Anne Wilenius, erikoistutkija John Strömberg ja allekirjoittanut.

Näyttely valotti sodan seurauksia
”Finnish Jägers in Latvia”-näyttelyn avajaiset vietettiin Liepajan Lielais Dzintars -konserttitalossa, jonka aula tarjosi riittävät tilat. Näyttely kertoi muustakin kuin jääkäripataljoonasta,
muun muassa Latvian ja Suomen 1800-luvun ja 1900-luvun

Maavoimien komentaja, kenraalimajuri Petri Hulkko
puhui näyttelyn avanneessa juhlajumalanpalveluksessa
Liepajan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.

alun kansallisen heräämisen ja taloudellisen edistyksen aikakaudesta, jossa oli maiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.
Latvian asema Venäjän alaisuudessa oli toinen kuin Suomen,
jolla oli oma erillinen keskushallintonsa. Teemana oli tietenkin myös I maailmansota, ja sen tuhoisat seuraukset Latvialle, jossa itärintama kulki kahden vuoden ajan.
Päivän juhlallisuudet päätti suomalais-latvialainen vaskikonsertti, jossa Suomen Kaartin soittokunta ja Latvian puolustusvoimien orkesteri soittivat ensisijaisesti uudempaa musiikkia.

Näyttely marraskuussa Suomeen
Juhlallisuuksiin osallistuminen oli Suomen Kansallisarkiston edustajille hieno kokemus. ”Finnish Jägers in Latvia”
-näyttely on esillä Suomen Kansallisarkistossa marraskuussa 2018, jolloin itsenäinen Latvia viettää 100-vuotisjuhliaan.
TEKSTI: PERTTI HAKALA, tutkija, Kansallisarkisto
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Valko-Venäjän historiallinen
arkisto kiinnostaa tutkijoita
Valko-Venäjän historiallisen arkiston asiakirjat ovat peräisin
1400-luvulta 1900-luvun alkuun. Arkistoon ei siirretä
uudempia aineistoja.

Valko-Venäjän historiallinen arkisto on yksi
Keski- ja Itä-Euroopan isoimmista arkistoista. Sen päätehtävä on säilyttää historiallisia
asiakirjoja, jotka ovat peräisin 1400-luvulta
aina 1900-luvun alkuun, sekä organisoida
niiden tieteellistä käyttöä.

tavat sekä valkovenäläisiä että ulkomaalaisia tutkijoita. Kiinnostavia ovat esimerkiksi 1400–1700-luvuilta peräisin olevat
Puolan kuningaskunnan kaupunkien, piirikuntien oikeuden ja
maistraattien aineistot, jotka laadittiin osittain latinaksi. Erittäin arvokkaiden joukossa on myös Drahitšynin piirikunnan
oikeuden asiakirjat, joista vanhimmat ovat vuodelta 1416.

VALKO-VENÄJÄN HISTORIALLISEN arkiston aineistot antavat käsityksen valkovenäläisen kansakunnan muodostamisesta ja kehityksestä sekä valtiollisuuden muovautumisesta
ja edistävät kansan historiallisen muistin säilyttämistä. Arkistossa on yli 3 100 arkistokokonaisuutta ja yli miljoona aktia.

Arkiston tutkijasalissa työskentelee vuosittain noin sata ulkomaalaista tutkijaa Venäjältä, Puolasta, Liettuasta, Latviasta ja
Ukrainasta. Arkistoaineistoja tutkivat muun muassa Yhdysvalloista, Australiasta, Ranskasta, Belgiasta, Kazakstanista
ja monista muista maista peräisin olevat tutkijat. Tutkijasalin
vuosittainen kävijämäärä on noin 900 henkilöä.

Arkiston vanhin asiakirja on vuodelta 1391. Arkiston käytössä on viisi makasiinia – yhteensä 2 510 neliömetriä ja 11,6
hyllykilometriä.
Arkiston keskeinen aineisto on jaettu kahteen ryhmään:
1400-luvulta 1800-luvun loppuun asti eli Liettuan suuriruhtinaskunnan aikaan sekä 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun eli Venäjän keisarikunnan aikaan. Ensimmäisestä vaiheesta arkistossa on oikeudellisia asiakirjoja melkein koko
Valko-Venäjän alueelta. Venäjän keisarikunnan ajasta säilytetään Minskin, Vitebskin ja Mogiljovin kuvernementtien sekä
Vilnan kuvernementin arkistoja.

Tutkijoita monista maista
Valkovenäläiset alueet ovat kuuluneet vuosisatojen aikana
eri valtioihin, joten historiallisen arkiston aineistot kiinnos-

Vitebskin arkisto on laajin
Vitebskin kuvernementin hallinnon arkisto on mielenkiintoinen fondi, johon sisältyy kolmen nykyään itsenäisen valtion
historiaa koskevia aineistoja. Vanhan kuvernementin alue jakaantuu nykyään melko tasaisesti Valko-Venäjän tasavallan,
Venäjän Federaation sekä Latvian tasavallan välillä. Tällä hetkellä tämä on isoin arkisto, johon kuuluu yli 68 000 arkistoyksikköä. Esimerkiksi Minskin kuvernementin hallinnon arkistossa on vain 31 000 ja Mogilevin vain 852 arkistoyksikköä.
Vitebskin kuvernementin alueella (ja sen ns. latvialaisella
osalla) asui iso määrä vanhauskoisia (starovjeerit). Siksi tämän arkistokokonaisuuden asiakirjat ovat ainutlaatuinen vanhauskoisuuden historian lähde. Uskonnonvapautta koskeva
keisarillinen manifesti vuodelta 1905 sai aikaan sen, että Vitebskin kuvernementin hallituksen asiakirjahallinnossa luo-
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tiin asiakirjat muun muassa vanhauskovaisten rukoushuoneiden rakentamisesta,
ja niihin liitettiin rakennusten piirustukset
sekä seurakuntalaisten ja jäsenten luetteloita. Tämän lisäksi fondin asiakirjoissa on
paljon tietoa juutalaisten oleskelusta alueella, rautateiden rakentamisesta ja vallankumouksellisen liikkeen historiasta.

Monipuolisia aineistoja
Vitebskin valtionkonttorin arkistossa on
muutamien kihlakuntien talonpoikien ja
papiston väestönlaskentoja vuosilta 1816,
1834, 1850 ja 1858.
Vuoteen 1856 saakka Vitebskin kenraalikuvernementtiin kuuluivat Vitebskin, Mogiljovin sekä Smolenskin kuvernementit. Alueen kenraalikuvernöörin kanslian arkistossa
on yli 26 000 arkistoyksikköä.
Valko-Venäjän historiallisen arkiston johtaja Dmitri Jatsevitš.
Mogiljovin roomalaiskatolisen konsistorin arkistossa on runsaasti asiakirjoja Venäjän, Latvian ja Ukrainan alueilla nykyään olevien roomalaiskatolisten seurakuntien historiasta.
Arkistoon kuuluu monien kuvernementtien kuten Kiovan,
Liivinmaan, Kuurinmaan ja Tobolskin sekä Moskovan ja Pietarin kaupunkien kirkkojen inventaario- ja metrikkakirjoja.
Tutkijoita kiinnostaa Radziwill-ruhtinassuvun arkisto, johon
sisältyy yli 25 000 aktia. Se on osa valtavaa Nieswiezin palatsin kirjaston kokonaisuutta, jota säilytetään Puolan, Saksan, Liettuan sekä Ukrainan arkistoissa.

Asiakirjoja Gerardin perheestä
Historiallisen arkiston asiakirjoissa on valtavasti aiemmin
tuntematonta aineistoa tunnetuista henkilöistä. Vuonna
2017 löydettiin asiakirjoja, jotka koskevat Suomen kenraalikuvernööri Nikolai Gerardia ja hänen perhettään. Perheen
omistuksessa oli Demjanki-niminen kartano Mogilevin kuvernementissa (nykyään Valko-Venäjän Gomelin alue). Alkuperäisissä metrikkakirjoissa on merkintöjä sekä Nikolai Gerardin että hänen veljensä Vladimir Gerardin syntymästä
ja kasteesta. Vladimir Gerard oli tunnettu henkilö Pietarissa,
jossa hän toimii muun muassa valantehneenä asianajajana.
Lisäksi on kartoitettu Mogilevin talonpoikaisasiain viraston
luoma iso akti (1864–1872), joka koskee Gomelin kihlakunnan Demjanki- ja Berjozki-taajamien talonpoikien järjestämää
tontin hankintaa kartanonrouva Jelena Petrovna Gerardilta sekä hänen pojiltaan. Aineistoon kuuluu muun muassa
Gerardin perheenjäsenten henkilökohtainen kirjeenvaihto.
TEKSTI: DMITRI JATSEVITŠ, johtaja, Valko-Venäjän historiallinen
arkisto
KÄÄNNÖS: ANNA VARTIALA, tutkija, Kansallisarkisto
KUVAT: Valko-Venäjän historiallinen arkisto

Arkiston tarina alkoi
80 vuotta sitten
Valko-Venäjän historiallisen arkiston tarina alkoi
vuonna 1938, kun Mogiljovin historiallisesta arkistosta tuli Valko-Venäjän SNT:n historiallinen keskusarkisto. Toisen maailmansodan aikana suuri
osa asiakirjoista hävitettiin, minkä lisäksi miehitysjoukot veivät aineistoja Valko-Venäjän ulkopuolelle.
Vuonna 1944 arkistoon jäi vain 44 aktia.
Arkistoaineistojen etsinnän tuloksena niistä saatiin
palautettua vain 10 %. Vuoteen 1962 mennessä arkistoon siirrettiin säilyneitä arkistoja Vitebskin ja Homelin alueilta sekä Leningradin, Moskovan ja Vilnan historiallisista arkistoista, yhteensä yli 380 000
aktia.
Vuonna 1963 historiallinen keskusarkisto siirrettiin Mogiljovista tasavallan pääkaupunkiin Minskiin. Arkistokokoelmia täydennettiin ennen vuotta
1917 luoduilla asiakirjoilla Minskin alueen valtiollisesta arkistosta sekä vanhojen asiakirjojen kokoelmilla Hrodnan kaupungin arkistosta.
Valko-Venäjän tasavallan Kansallisarkisto perustettiin vuonna 1992 maan itsenäistymisen jälkeen. Vuonna 1995 Kansallisarkiston arkistokokonaisuuksista valittiin asiakirjat alkaen 1400-luvulta
aina 1900-luvun alkuun, ja niiden pohjalta perustettiin Valko-Venäjän historiallinen arkisto.
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Kansallisen arkiston tilat ovat Valko-Venäjän
Kansalliskirjastossa.

ADAM JONES
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Kansallinen arkisto
säilyttää Valko-Venäjän
1900-luvun aineistoja
Valko-Venäjän tasavallan kansallisessa arkistossa säilytetään suurinta osaa maan
1900-luvun aineistoista. Arkisto sisältää yli
miljoona aktia, joista yli 50 000 kuuluu erittäin arvokkaiden luokkaan.
ARKISTON HISTORIA juontaa juurensa vuoteen 1927, jolloin Valko-Venäjän sosialistisen neuvostotasavallan keskuskomitea sekä kansainkomissaarien neuvosto päättivät
Valko-Venäjän Lokakuun vallankumouksen keskusarkiston
perustamisesta Minskiin. Vuonna 1930 arkisto siirrettiin Mogiljeviin, ja vuonna 1938 siitä tuli Valko-Venäjän SNT:n Lokakuun vallankumouksen sekä sosialistisen rakentamisen valtiollinen keskusarkisto.
Vuoden 1941 kesäkuussa arkiston toiminta keskeytettiin Valko-Venäjän alueen miehityksen takia. Sen toiminta käynnistettiin vasta tammikuussa 1944 Homelissa, ja heinäkuussa
arkisto siirrettiin Minskiin.
Vuonna 1993 arkiston nimi muutettiin Valko-Venäjän valtiolliseksi arkistoksi. Vuonna 1995 siitä tuli Valko-Venäjän tasa-

vallan kansallinen arkisto, kun sinne siirrettiin maan kommunistisen puolueen keskusarkiston aineisto.

Yli 37 hyllykilometriä
Vuonna 2007 arkisto sai tilat Kansallisen kirjaston rakennuksesta. Uudessa rakennuksessa arkiston käytössä on kahdeksan makasiinia, yhteensä 6 771 neliömetriä ja 37 930
hyllymetriä. Arkistossa työskentelee noin 130 henkilöä.
Arkistossa säilytetään pysyvästi 1 126 015 aktia 1 251 arkistokokonaisuudesta ja 3 461 luettelosta. Erittäin arvokkaiden
luokkaan kuuluu 50 850 aktia, ja melkein kaikista akteista on
tallenne- ja käyttökopio. Arkiston digitaalisten kopioiden arkistokokonaisuuteen sisältyy 3 278 aktia 18 arkistosta, mikä
tarkoittaa 413 943 liuskaa, 496 115 tiedostoa ja 1 450 luetteloa (41,9 % luetteloista).

Sadan vuoden asiakirjat
Arkistokokoelmaan kuuluu asiakirjoja vuodesta 1917 nykyaikaan. Ne ovat viranomaisarkistoja sekä laitosten, järjestöjen ja yritysten arkistoja sekä Valko-Venäjältä että muual-
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Arkisto on monessa mukana
Vuodesta 2007 alkaen arkiston työntekijät ovat toteuttaneet
näyttelyhankkeita itsenäisesti alkaen näyttelyn tieteellisestä rakenteesta, asiakirjojen kartoittamisesta ja valitsemisesta sekä tieteellisen hakemiston laatimisesta aina näyttelyn
esille asettamiseen. Kymmenen vuoden aikana on toteutettu 95 erilaista asiakirjallista näyttelyä.

Vuoden 2017 lopussa vahvistettiin Kansallisen arkiston
embleemi.
ta. Lisäksi kansallisessa arkistossa säilytetään Valko-Venäjän
valtiomiesten, puolue- ja yhteiskuntatoimijoiden sekä tiedemiesten arkistoja.
Arkiston tämänhetkinen organisaatio koostuu seuraavista
osastoista: asiakirja- ja fondisäilyttämisestä vastaava osasto, asiakirjahallinnon ja kansallisen arkistofondin muodostamisesta vastaava osasto, asiakirjojen tieteellisteknisestä
käsittelystä vastaava osasto, tieto- ja aineistokäytettävyydestä vastaava osasto, hakujärjestelmien osasto, asiakirjajulkaisuista vastaava osasto, henkilöarkistot sekä automatisoidut arkistoteknologiat.
Tällä hetkellä Kansallinen arkisto on maan johtava arkistolaitos ja vastaa asiakirjallisten julkaisujen kuten asiakirjakokoelmien, erityyppisten artikkelien ja monografioiden laadinnasta
ja julkaisemisesta. Arkisto on valmistellut monia kansainvälisiä asiakirjallisia julkaisuja yhteistyöhankkeissa venäläisten,
saksalaisten ja itävaltalaisten järjestöjen kanssa. Tieteellisessä työssä käytetään arkistossa tehtyjä yhdeksää tietokantaa.

Arkistoyhteistyötä
vuodesta 2015
Valko-Venäjän ja Suomen arkistoyhteistyö perustuu Kansallisarkiston ja Valko-Venäjän tasavallan oikeusministeriön arkistojen ja asiakirjahallinnon departementin sopimukseen,
joka allekirjoitettiin 1.9.2015. Sopimus mahdollistaa tiedon
ja asiakirjakopioiden vaihdon maiden historiaa koskevista arkistoaineistoista.
Yhteistyön merkeissä Kansallisarkiston kehittämispäällikkö Dmitri Frolov teki tutkimusmatkan Minskiin ja Vitebskiin vuonna 2015 (kts. Akti 3/2015). Valko-Venäjän arkistodelegaatio puolestaan vieraili Suomessa elokuussa 2016.
Vieraat tutustuivat muun muassa Kansallisarkiston konservointi- ja digitointitoimintaan sekä vierailivat Hämeenlinnan
toimipaikassa.
Suomen historiantutkimusta, sukututkijoita ja muita harrastajatutkijoita edesauttavat aineistot, joita säilytetään seuraavissa Valko-Venäjän tasavallan arkistoissa: kansallinen

Arkiston työntekijät tekevät yhteistyötä TV- ja radioyhtiöiden
kanssa ja avustavat säännöllisesti historiallis-kulttuuristen
ohjelmien käsikirjoitusten laatimisessa sekä esiintyvät kuvauksissa.
Tutkijasalin kävijämäärä kasvaa vuodesta toiseen. Tutkijoita
tulee muun muassa Saksasta, Puolasta, Israelista, USA:sta,
Slovakiasta ja Ranskasta. Tutkijoiden käytössä on 40 tutkijapaikkaa, erityyppisiä kortistoja, yleisluetteloita ja hakemistoja
sekä mahdollisuus saada nopeasti asiakirjakopioita. Tutkijasalissa on erikseen työpisteitä, joissa on mahdollisuus selata sähköisessä muodossa olevia luetteloita sekä digitaalisia asiakirjakopioita.
Valko-Venäjän kansallinen arkisto osallistuu vakituisesti arkistoalan ja asiakirjahallinnon tärkeimpiin kansainvälisiin foorumeihin. Joka vuosi arkiston edustajat osallistuvat kansainvälisiin tiedekonferensseihin sekä Valko-Venäjän tasavallan
oikeusministeriön arkistojen ja asiakirjahallinnon departementin ja Venäjän arkistolaitoksen kollegoiden yhteisiin kokouksiin.
TEKSTI: ANDREI DEMJANYK, johtaja ja MIHAIL
SKOMOROSCHENKO, arkiston julkaisuosaston päällikkö, ValkoVenäjän kansallinen arkisto

arkisto, valtiollinen historiallinen arkisto, valtiollinen elokuva-, valokuva- ja äänitearkisto sekä Vitebskin alueen kansallinen arkisto.
Valkovenäläisiin arkistoaineistoihin sisältyy muun muassa
henkilötietoja kenraalikuvernööri Nikolai Geradin ja hänen
perheenjäsentensä elämästä Mogilevin kuvernementissa.
Yhdessä yhteistyöpartnereiden kanssa jatketaan asiakirjojen kartoittamista kenraalikuvernööri Fredrik Vilhelm von
Bergistä, joka vuodesta 1863 alkaen toimi Puolan kuningaskunnan viimeisenä käskynhaltijana sekä vapaaherra Platon Rokassowskijn elämänvaiheista. Kiinnostavia ovat myös
asiakirjat suomalaisten upseereiden osallistumisesta Puolan
kapinoiden kukistamiseen vuosina 1831–1831 ja 1863–1864.
Suomalaisia koskevien asiakirjojen kartoitustyö arkistoissa
on hyvin työlästä ja aikaa vievää, mutta sen lopputuloksena
saadaan asiakirjakopiot Kansallisarkiston Digitaaliarkistoon
kaikkien tutkijoiden käyttöön.
TEKSTI: ANNA VARTIALA, tutkija, Kansallisarkisto
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Arkistouralla
Tällä palstalla arkistoalan ammattilaiset kertovat Aktin lukijoille
urastaan ja työstään. Vuoden ensimmäisessä numerossa kysymyksiin vastailee HILDA-hankkeen projektipäällikkö
Minna Ylimaunu, joka on parhaillaan oikeusministeriössä ”lainassa” vakinaisesta työpestistään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

VILHELM SJÖSTRAND
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Asiantuntija uuden opissa
JOUDUITKO VAI PÄÄSITKÖ ARKISTOALALLE?

MIKÄ TEETTÄÄ TÖITÄ JUURI NYT?

Olen kotoisin Meri-Lapista, pieneltä paikkakunnalta, josta ylioppilaskirjoitusten jälkeen oli muutettava pois jatkoopintojen takia. Pääsin lukion jälkeen opiskelemaan aateja oppihistoriaa Oulun yliopistoon. Osa saman vuosikurssin
opiskelijoista tiesi jo heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen haluavansa opettajaksi. Minäkin opiskelin pääaineen
lisäksi laajasti sivuainepätevyyden takaavia opintoja, kuten
valtio-oppia, yleistä historiaa ja teologiaa. Yleisen teologian aineopintojen aikana sain ajatuksen tutkia suomalaisten
kansainvälistymisen historiaa lähetystyöntekijöiden tuottamien lähteiden perusteella. Jatkoin saman aihepiirin tutkimista vielä graduvaiheessa, ja valmistuin keväällä 2004.

Aloitin tammikuussa oikeusministeriössä määräaikaisena
projektipäällikkönä HILDA-hankkeessa, jonka tavoitteena
on tukea OM:n hallinnonalan virastoja prosessien sähköistämisessä ja hankkia asianhallintajärjestelmä työvälineeksi hallinnollisten asioiden käsittelyä varten. HILDA-hanke
on ennen muuta toiminnankehittämishanke, ja muutosta tukemaan hankitaan tietojärjestelmä, joka mahdollistaa
asian sähköisen käsittelyn vireille tulosta aina arkistointiin
saakka.

Kandi- ja graduvaiheiden aikana olin perehtynyt syvällisesti erään järjestön arkistoaineistoihin ja etnologisiin museokokoelmiin, joten kun valmistumisvuoden joulukuussa heillä
avautui arkistonhoitajan sijaisuus, hain työpaikkaa ja sain sen.
Työssäni perehdyin arkisto-, museo- ja kirjastoalan tehtäviin
sekä osallistuin asiantuntijana projektiin, jossa valmisteltiin
järjestölle tiedonohjaus- ja dokumenttienhallintajärjestelmän
hankintaa. Erityisesti tämä IT-painotteinen toiminnan kehittämishanke toimi vedenjakajana ammatillisessa suuntautumisessani. Syksyllä 2010 siirryin erikoissuunnittelijaksi Terveyden
ja hyvinvoinnin laitokseen tieto- ja asiakirjahallintoyksikköön.
Valmistumisen jälkeen olen opiskellut työn ohella muun
muassa informaatiotutkimuksen ja asiakirjahallinnon opintoja sekä suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon.
Omasta mielestäni olen siis päässyt alalle, ja saanut tutustua sitä kautta menneisyyden merkityksen tunnustaviin mukaviin ihmisiin.

Valtionhallinnossa on pyritty edistämään viime vuodet aktiivisesti henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja pohdin, että tämä
työmahdollisuus on ainutkertainen tilaisuus kehittää osaamista ja oppia uutta. Pääsen työssäni hyödyntämään aikaisempaa työkokemustani, tutustumaan uusiin ihmisiin ja
saan näköalapaikan oikeusministeriön hallinnonalalle.
MILLAISIA HAASTEITA NÄET ALALLA?
Tiedonhallintaa koskeva sääntely on uudistumassa ja työelämän muutokset koskettavat myös tätä alaa. Tiedonhallinta on digitalisoitunut ja digitaalisuuden edistämistä koskeva periaatepäätös julkisen hallinnon arkistoitujen aineistojen
säilyttämisestä vain sähköisessä muodossa ja toisaalta analogisen arkistoaineiston digitointi tukevat tätä kehitystä.
Työllisyysnäkymät ovat mielestäni valoisat ja tulevaisuuden
haasteet antavat alan osaajille mahdollisuuden uuden oppimiseen.
MITEN KARISTAT ARKISTON PÖLYT MIELESTÄSI?
Vapaa-ajalla harrastan monipuolista liikuntaa. Pidän vanhoista asioista ja tunnustaudun keräilijäksi.
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Arkistolöytöjä
Palstalla esitellään arkistojen kätköistä
löytyneitä kuriositeetteja.

Tuntemattomat lapsisotilaat
KUN KATSOO valokuvan nuoren punakaartilaisen kasvoja,
herää mieleen monia kysymyksiä. Itse mietin ensiksi minkä ikäinen poika mahtaa olla? Vasta toisena ajatuksena tuli
mieleeni, kuinka hänen lopulta kävi? Selvisikö hän sisällissodasta hengissä, vai päättyikö hänen elämäntaipaleensa, niin
kuin kävi sodan noin 38 000 uhrille osapuoleen katsomatta.
Suomen sisällissotaan vuonna 1918 osallistui molemmilla
puolilla jopa tuhansia lapsia. Tutkija Tuulikki Pekkalaisen
mukaan sisällissodan aikana surmattiin yli 70 alle 16-vuotiasta. Lapsiuhreja tuli niin valkoiselle kuin punaiselle osapuolelle. Vielä sodan loputtua vankileireillä menehtyi nälkään ja
sairauksiin tai teloitettiin yli sata lasta. Yhteensä vankileireillä virui yli 1 500 alaikäistä ja valtiorikosoikeuksiin tuomittavaksi joutui yli tuhat lasta.
Nuorta punakaartilaista esittävä kuva kuuluu Kansallisarkistossa säilytettävään Vapaussodan arkisto -nimiseen kokoelmaan. Kyseisessä kokonaisuudessa on yhteensä 247 lasinegatiivia, joiden tietosisällöksi on lyhyesti ja ytimekkäästi
merkitty ”punaisia”. Lasinegatiivien kuvaajaksi on arveltu jotakuta tamperelaista ammattivalokuvaajaa. Varmuutta tästä
ei kuitenkaan ole, sillä negatiivit on luovutettu Kansallisarkistoon jo vuonna 1934.
Vaikka kuvan valtavaan torrakkoon nojaavaa siloposkista poikaa tai muita punaisia ei valokuvista voikaan tunnistaa, Kansallisarkistossa säilytettävistä sisällissotaa koskevista arkistokokonaisuuksista voi hakea tietoja sotaan osallisista tai
sotaan liittyvistä ilmiöistä, kuten lapsi- tai naissotilaista. Kansallisarkistossa säilytettävät suojeluskuntien arkistot, valtiorikosylioikeuden ja valtiorikosoikeuksien arkisto ja sotavankilaitoksen arkisto tarjoavat runsaasti monipuolisia aineistoja
niin sukututkijoille kuin ammattitutkijoillekin.
Vaikka olemme tottuneet pitämään lapsisotilaita lähinnä
kolmannen maailman ilmiönä, muistuttakoon oheinen kuva
meitä siitä, että ilmiö oli myös meille suomalaisille todellisuutta vain sata vuotta sitten.
TEKSTI: VILLE KONTINEN, ylitarkastaja, Kansallisarkisto
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Paperipohjaisten
taide-esineiden restaurointi
Liettuassa
Liettuan taidemuseon Pranas Gudynakselle nimetyssä restaurointikeskuksessa toimii paperipohjaisten taide-esineiden restaurointiosasto. Keskus on toiminut 60 vuotta, ja siellä on
restauroitu yhteensä 12 000 kulttuuriperintökohdetta.

ON VAATIVA tehtävä saada paperipohjaiset kulttuuriperintökohteet säilymään, koska se vaatii sekä aineiston fyysiskemiallisten ominaisuuksien että niiden kulttuurisen arvon
ymmärrystä. Restaurointi ei ole pelkästään jotain nyt tapahtuvaa, vaan restauraattorin on tuotava nykyhetkeen jotain
menneisyydestä.
Liettuan taidemuseon Pranas Gudynakselle nimetyn restaurointikeskuksen perusti vuonna 1958 kulttuuriperintökohteiden suojeluksesta vastaava arvostettu asiantuntija
Gražina Drėmaitė. Keskuksen paperipohjaisten taide-esineiden restaurointiosastolla on eri aikoina työskennellyt 12
restauraattoria, paljon harjoittelijoita, opiskelijoita ja vapaaehtoisia. Tällä hetkellä meitä on kuusi: Jurgita Blažytė, Janita Petrauskienė, Eglė Piščikaitė, Rytė Šimaitė, Paulius Zovė ja tämän artikkelin kirjoittaja.

Monipuolista osaamista
Teemme paperille tehtyjen kartonki- ja pergamenttipohjaisten kohteiden konservointi- ja restaurointitöitä. Sen lisäksi hallitsemme kaikki kirjoitus-, piirustus- ja sinettitekniikat
sekä kaikki grafiikan lajit, piirrosten ja maalaustaiteen menetelmät sekä kollaasit. Lisäksi pystymme konservoiman
kaikki arkistoaineistot, esimerkiksi käsikirjoitukset, kartat
ja valokuvat.
Keskuksen toiminnan aikana olemme konservoineet in corpore ja restauroineet 12 000 kulttuuriperintökohdetta. Olemme tehteet töitä myös Liettuan muista museoista ja arkistoista sekä yksityiskokoelmista peräisin olevien aineiston
parissa. Niiden joukossa on muun muassa tunnettujen taidemaalareiden teoksia, itämaisen taiteen mestariteoksia Kaunasista sekä arvokkaiden japanilaisten Ukiyo-e-puupiirrosten
kokoelma Šiauliaista.

Historian merkkihenkilöitä
Käsitellessämme vanhoja pergamentteja olemme saaneet
nähdä Liettuan, Liettuan suuriruhtinaskunnan sekä Puolan
kuningaskunnan valtiattarien ja kuninkaiden gramotat ja privilegiot, esimerkiksi Vytautas Suuren (Liettuan kuningas
1392–1430) ja Bona Sforzan (Puolan kuningatar ja Liettuan
suuriruhtinatar 1518–1556), sekä asiakirjoja, jotka ovat allekirjoittaneet Radziwiłł-suvun ruhtinaat sekä Goštautain perheen jäsenet.
Me konservoimme Vilnan yliopiston perustamisasiakirjoja,
joissa on paavi Gregoriuksen XIII ja kuningas Stefan Batoryn signatuureja ja sinettejä. Kartat, sukutaulut, pastellimuotokuvat ja temperalla tehdyt maisemamaalaukset sekä pergamenttikatkelmat ovat harvinaisuuksia. Asiantuntijan isoin
haaste on vahingoittuneiden Toora-kirjojen katkelmien ja holokaustin asiakirjojen restaurointi.

Kuka teki, kuka käytti?
Nykyaikana kulttuuriperintökohteiden restauroinnin estetiikka on astunut filosofian antropologian alalle. Restaurointiprosessin kansalliskulttuurinen luonne on otettu huomioon ja
samalla pantu merkille, että kulttuuriperintökohteiden tietyt
arvomääritelmät eivät ole aina yleisiä. Kaikkia ekoestetiikassa tunnustettuja ilmiöitä ei välttämättä oteta huomioon arviointielementteinä restauroinnissa.
Sanotaan, että ekologia on nyt erittäin voimakas ja resonoiva eri alojen välinen suuntaus. Alun perin se tuli estetiikkaan
ns. ekoestetiikkana, kokonaisena filosofiana, joka korostaa
sosiaalisten, kulttuuristen ja psykologisten suhteiden monimutkaista verkostoa. Vuosisatamme on verkostojen ja keskinäisten yhteyksien aikaa.
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Vytautas Kairiūkštis: The portrait of an old man.
Paperi ja hiili.

Tuntemattoman liettualaisen kansantaiteilijan kuva pyhimys
Johannes Nepomukista. Puuleikkaus ja tempera. Restauroinut J.Blažytė.

Restauraattoreita kiinnostaa yhä enemmän ja syvemmin se,
kuka teki esineen, mistä ja millä keinolla, mutta myös se,
kuka on sitä käyttänyt ja millä tavalla. Perintökohde tunnustetaan kulttuurin, historiallisen ja/tai sosiaalisen muiston ja
perinteen kantajaksi.

Vuoteen 1999 asti arkistossa säilytettiin kirjastokokoelma
sekä tohtorin keräämät 14 ainutlaatuista käsityöläisten ksylografiaa 1800-luvulta. Aiemmin yleisölle tuntemattomat gravyyrit tutkittiin ja restaurointiin restaurointikeskuksessamme
ja niistä järjestettiin näyttely vuonna 2016.

Kasviatlas ja patriarkan paperit

Uuden teknologian kehittämistä

Vuosina 2004-2005 Liettuan Unesco-toimikunta toteutti hankkeen, jossa tutkittiin, restaurointiin ja julkaistiin ainutlaatuinen kasviatlas Vilnan yliopiston kasvikokoelmasta.
Atlaksessa on 112 akvarellipiirrosta. Kaikki piirrokset valokuvattiin ja digitoitiin, ja niiden materiaalit ja väriaineet tutkittiin perusteellisesti mikrokemiallisesti ja spektrofotometrilla.

Vuosina 2011–2014 restaurointikeskus osallistui IMAT- kehyshankkeeseen (Intelligent Mobile Accurate ThermoElectrical mild heating device). Olimme ensimmäisiä, jotka
onnistuneesti käyttivät IMAT-kuumenninta konsolidoidakseen stafiamaalausten irronneita maalauspohjia ja pohjusteita. Kokeilimme ensimmäisinä IMAT-kuumenninta paperikohteiden restauroinnissa käyttäen entsyymejä sisältävää
hydrogeelia. Kokemus oli erinomainen, menetelmä kehittyi
ja sitä käytetään paperi- ja tekstiilikohteiden restauroinnissa.

Restauraattorit Nijolė Murelytė ja Audronė Želvienė restauroivat akvarellit. Kasvitieteilijä, Vilnan yliopiston dosentti
Jonė Rukšėnienė selvitti, että piirroksista 104 on yliopiston
puutarhan inspehtorina toimineen Konstantin Prošinskin
käsialaa.
Toisen maailmansodan jälkeen Liettuan kansan patriarkan,
tohtori Jonas Basanavičiusin arkisto kätkettiin Tiedeakatemian Liettuan kirjallisuuden ja folkloristiikan instituutin ullakolle. Arkistoon kuului muun muassa Liettuan neuvoston
(Lietuvos Taryba) tärkeitä asiakirjoja vuosilta 1917–1918 sekä
henkilöarkisto.

Viime vuonna päättyi pitkäkestoinen hanke, jossa tutkittiin
vaha- ja lakkasinettejä. Hankkeessa tutkittiin erilaisten sinettien aineseoksia ja selvitettiin, miten lakkasinettejä voidaan
palauttaa entiselleen sekä valittiin sopivimmat restaurointimenetelmät. Hankkeeseen osallistuivat myös Vilnan yliopiston kemian tiedekunnan tutkijat ja opiskelijat.
TEKSTI: DALIA JONYNAITĖ, pergamenttirestauraattori, Liettuan
taidemuseon Pranas Gudynakselle nimetty restaurointikeskus
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Itsenäistyvä Suomi
Euroopan silmin
Millaisena Suomi, suomalaiset ja Suomen pyrkimykset näyttäytyivät Euroopan maiden silmin
maamme itsenäistymistä edeltävinä vuosikymmeninä ja itsenäisyyden alkuvuosina?
Kansallisarkiston tyylikäs tietopaketti "Pro Finlandia. Suomen tie itsenäisyyteen" kertoo
monipuolisesti maamme itsenäisyyskehityksestä ulkovaltojen näkökulmasta.
Nyt koko sarja saatavilla – tilaa omaksi tai lahjaksi! ) www.arkisto.fi/julkaisut

