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Arkisto- ja tietopalvelut
Arkisto- ja tietopalvelut -osasto vastaa 

Museoviraston arkisto-, kuva- ja 

kirjastopalveluista sekä arkeologisiin kokoelmiin 

liittyvistä palveluista. Osaston yksiköt Arkisto- ja 

arkeologiset kokoelmat, Kirjasto ja Kuvakokoelmat 

hoitavat ja kartuttavat aineistoja ja tuottavat 

niihin liittyviä tietopalveluita. Monipuoliset 

palvelut ovat tutkijoiden, opiskelijoiden, 

viranomaisten ja kaikkien kulttuuriperinnöstä ja 

kulttuuriympäristöstä kiinnostuneiden 

kansalaisten käytössä.
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Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelut –osastolla 

on asiakaspaikkoja sekä kahdeksan 

tutkijanhuonetta, joista yhdessä on mikroskooppi, 

yhdessä mikrofilmin ja yhdessä mikrokortin 

lukulaite. Asiakkaat voivat varata tutkijanhuoneita 

Museoviraston aineistojen käyttöä varten 

enintään viikoksi kerrallaan. Huonevaraus 

tehdään aineistotilauksen yhteydessä. Kaikissa 

asiakastiloissa on langaton verkko.

Arkisto ja arkeologiset kokoelmat

Yksikkö vastaa asiakirjojen rekisteröinnistä ja arkistoinnista, päätearkistojen ylläpidosta sekä arkeologisten 

kokoelmien ja niihin liittyvien dokumenttien kartuttamisesta ja hoidosta. Laajassa ja monipuolisessa 

aineistossa on yli sadan vuoden ajan karttunutta kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön tutkimiseen, 

hoitoon ja hallintoon liittyvää materiaalia. Arkeologiset kokoelmat ovat suomalaisten kansallisomaisuutta. 

Kokoelmissa on sekä tuhansia vuosia vanhoja muinaisesineitä että nuorempia, historialliselta ajalta peräisin 

olevia esineitä.
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Kirjasto
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Museoviraston kirjasto on Suomen suurin 

museoalan tieteellinen erikoiskirjasto, joka on 

avoinna kaikille alan tietoa tarvitseville. Kirjaston 

kokoelmissa on noin 180 000 nidettä. Jatkuvasti 

tulevia aikakauslehtiä ja kausijulkaisuja on noin 

1000. Asiakkaiden käytössä on myös elektronisia 

aineistoja.

Museoviraston kirjaston aihealueita ovat 

arkeologia, historia, museologia, kansatiede, 

rakennushistoria ja rakennussuojelu, restaurointi 

ja konservointi, taidehistoria, numismatiikka, 

merihistoria ja meriarkeologia.

Pääosa aihealueista sijaitsee kirjaston 

lainattavassa kokoelmassa Sturenkatu 2a:ssa. Osa 

aineistosta on tilattava varastokokoelmasta. 

HELKAtietokannasta näkee kirjan sijainnin ja onko 

teos lainattavissa kokoelmissa Sturenkadulla vai 

käsikirjastokokoelmissa.

Kuvakokoelmat
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Museoviraston kuvakokoelmissa on Suomen laajin valikoima kulttuurihistoriallista kuva-aineistoa. 

Kokoelmissa on yli 3 miljoonaa eri tekniikoin valmistettua vanhaa ja uutta kuvaa. Valtaosa kuvista on 

valokuvia, mutta kokoelmissa on myös grafiikkaa, akvarelleja, karttoja, mittapiirroksia, gravyyreja, 

siluetteja, postikortteja ja paljon muuta. Aineistosta voi tilata maksullisia kopioita sekä digitaalisina 

tallenteina että vedoksina. Kuvakokoelmat.fi –palvelussa kuvia voi selata ja ostaa verkossa ajasta ja 

paikasta riippumatta.

Kuvakokoelmien materiaali esittää mm. maisemia, rakennuksia, pukuja, tekstiilejä, elinkeinoja ja 

historiallisia tapahtumia. Kokoelmiin kuuluu myös Suomen laajin ja merkittävin valikoima 

henkilöhistoriallisia kuvia.



Kiitos.

vesa.hongisto@nba.fi

http://www.nba.fi

https://www.kuvakokoelmat.fi

http://www.kdk.fi

21.11.2011 / Vesa Hongisto


