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Tutkimushanke 

Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke käynnistyi vuonna 2013 Suomen 

Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston myöntämän maakunnallisesti merkittävän hankkeen 

apurahan turvin. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Turun kaupunginkirjasto sekä Turun yliopiston 

Suomen historian ja yleisen historian oppiaineet. Tutkimushankkeen tavoitteena oli tutkia ja tehdä 

tunnetuksi Turun kaupunginkirjaston vanhaa kokoelmaa, luetteloida kokoelmaa ja saattaa se 

tutkijoiden käytettäväksi. Hankkeen johdossa toimi työryhmä, johon kuuluivat Kirsi Vainio-

Korhonen (Turun yliopisto, Suomen historia), Leila Koivunen (TY, Yleinen historia), Janne Tunturi 

(TY, Yleinen historia), Kaisa Hypén (Turun kaupunginkirjasto), Anna Viitanen (Turun 

kaupunginkirjasto) ja Ritva Hapuli (Turun kaupunginkirjasto). Tutkimushankkeessa toimi kaksi 

projektitutkijaa, Emilia Karppinen (TY, yleinen historia) ja Laura Yli-Seppälä (TY, Suomen 

historia). 

Vanha kokoelma on muodostunut 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, kun Turkuun haluttiin perustaa 

tieteellinen kirjasto jo olemassa olevan kansankirjaston rinnalle. Myöhemmin kokoelma muodosti 

perustan Turun kaupunginkirjaston opinto-osastolle, joka jäi vuosikymmenten kuluessa pois 

aktiivikäytöstä. Kokoelma kuitenkin säilyi kaupunginkirjaston varastoissa, mutta siihen 

kohdistettiin useaan otteeseen poistoja. Ennen vanhan kokoelman tutkimushankkeen alkua tiedot 

kokoelmasta, sen nykytilasta ja syntyvaiheista olivat varsin hajanaisia. Hankkeen ensimmäinen 

vaihe kesti syksystä 2013 vuoden 2015 alkuun ja jo sen aikana saatiin paljon uutta tietoa 

kokoelmasta ja sen synnystä sekä levitettiin tätä tietoa eteenpäin tutkijoille ja yleisölle 

seminaareissa ja esitelmätilaisuuksissa sekä hankkeen Opintokokoelma-blogin avulla. Lisäksi 

vuonna 2015 ilmestyi vanhan kokoelman ja Turun kaupunginkirjaston historiaa osana oman aikansa 

laajempaa kontekstia valottava artikkelikokoelma Kirjoista kokoelmaksi. Kansansivistystä ja 

kansainvälisyyttä Turun kaupunginkirjastossa 1800-1900-luvuilla. Hankkeen ensimmäisen vaiheen 
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aikana luetteloitiin 6466 vanhaan kokoelmaan kuuluvaa kirjaa sekä Svensk dramatik -kokoelma, 

johon kuuluu 2570 ruotsinkielistä näytelmää. Ensimmäisen vaiheen aikana luetteloituja aineistoja 

oli siis yhteensä 9036.1 Hankkeen jälkimmäinen vaihe alkoi vuoden 2016 alussa ja kesti vuoden 

2016 loppuun saakka. Projektitutkijat käyttivät vuoden aikana teosten luettelointiin ja muihin 

tutkimushankkeeseen liittyviin tehtäviin yhteensä 9 kuukautta. 

 

Luettelointi ja sen tulokset 

Hankkeen toisen vaiheen aikana teosten luettelointia jatkettiin samaan tapaan kuin ensimmäisessä 

vaiheessa ja vuoden 2016 aikana saatiin luetteloitua kaikki vanhan kokoelman teokset.2 Hankkeen 

toisen vaiheen aikana luetteloitiin 9058 teosta.3 Hankkeen toisen vaiheen päätyttyä luetteloituja 

aineistoja on yhteensä 19354. Aineistoista 16784 kuuluu vanhaan kokoelmaan ja 2570 Svensk 

dramatik -kokoelmaan. Luetteloinnin ulkopuolella jätettiin vanhaan kokoelmaan kuuluvat sanoma- 

ja aikakauslehdet, joita ei olisi ollut mielekästä luetteloida numero numerolta muiden teosten 

tapaan. Lehtinimikkeistä kuitenkin kootaan parhaillaan luetteloa, joka lisätään sen valmistuttua 

vanhan kokoelman blogiin. 

Vanhan kokoelman luetteloitujen teosten tiedot ovat näkyvissä kaikille avoimessa 

vanhakokoelma.kirjastot.fi -palvelussa, jonka kautta voi joko selata kaikkia kokoelmaan kuuluvien 

aineistojen viitetietoja tai tehdä hakuja esimerkiksi julkaisuvuoden, tekijän tai tietyn luokan 

perusteella. Luettelointikäytännöt sovittiin projektin alkuvaiheessa työryhmän kesken hyödyntäen 

Turun kaupunginkirjaston edustajien asiantuntemusta kirjojen luetteloinnissa. Hankkeessa 

päädyttiin nopeaan luettelointitapaan, jossa teoksista kirjataan perustiedot (nimeke, tekijä, teoksen 

luokka, julkistamisajankohta, julkaisija, aineiston kieli, provenienssi sekä tarvittaessa muu kuvaus), 

koska hankkeessa olennaista oli saada mahdollisimman suuri määrä vanhan kokoelman teosten 

viitetiedoista tutkijoiden ja yleisön käyttöön, ei teosten mahdollisimman pikkutarkka luettelointi. 

Luettelointialustana on käytetty Omekaa, joka on ilmainen avoimen lähdekoodin järjestelmä 

digitaalisen aineiston tallennukseen ja kuvailuun. Omeka kuitenkin soveltuu vanhan kokoelman 

                                                             
1 Hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksista ks. Loppuraportti 2013 – 2015 

(https://opintokokoelma.wordpress.com/loppuraportti/). 
2 Toistaiseksi luetteloimatta jäivät kuitenkin n. 90 vanhaan kokoelmaan kuuluvaa venäjänkielistä teosta, joiden 

luetteloimiseen vaadittavaa kielitaitoa työryhmän jäsenillä ei ollut. Venäjänkielisten teosten tiedot lisätään tietokantaan 

heti, kun sopiva tallentaja on löytynyt. 
3 Lisäksi Turun kaupunginkirjastolla työskennellyt harjoittelija luetteloi syksyllä 2015 (eli hankkeen 1. ja 2. vaiheen 

välissä) 1260 teosta. 

https://opintokokoelma.wordpress.com/loppuraportti/
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tutkimushankkeen yhteydessä tehdyn testikäytön perusteella erinomaisesti myös metatietojen 

tallennukseen. 

Vanhan kokoelman kirjat on järjestetty ja hyllytetty 1800- ja 1900-luvun vaihteessa syntyneen 

luokittelun mukaan, joten myös luettelointi eteni näiden luokkien mukaan. Pääluokkia on yhteensä 

yhdeksän ja ne on jaettu alaluokkiin, joiden sisältämien teosten määrä vaihtelee noin kymmenestä 

useisiin satoihin tai jopa reilusti yli tuhanteen teokseen. Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana oli 

luetteloitu kokonaan pääluokat 6 Historia, muinaistiede, kansatiede, antropologia, numismatiikka, 8 

Matematiikka, luonnontieteet, lääketiede ja 9 Tekniikka, teknologia, teollisuus, sotalaitos, urheilu, 

talous, maanviljelys. Lisäksi luetteloitiin pääluokasta 3 laaja alaluokka 35 Taide ja sekä pääluokasta 

7 luetteloitiin suurin osa eli alaluokat 71–76. Kesällä 2015 kaupunginkirjaston harjoittelija luetteloi 

pääluokat 2 Uskonto ja 4 Kielitiede ja kansanrunous. 

Vuonna 2016 hankkeen toisen vaiheen aikana luetteloitiin seuraavat luokat: 

- Pääluokka 1 Yleisteokset, tieteelliset sarjat, kirjallisuushistoria: alaluokat 11–12 ja 17–19 

(loput alaluokat sisältävät aikakaus- ja sanomalehtiä, jotka rajattiin luetteloinnin 

ulkopuolelle) 

- Pääluokka 3 Filosofia, taide, kasvatusoppi, akateemiset painotuotteet: alaluokat 31–34 ja 

36–39 

- Pääluokka 5 Kaunokirjallisuus: alaluokat 51–59 

- Pääluokka 7 Maantiede ja matkat, valtio- ja oikeustiede: alaluokat 77–79 

Luetteloinnin myötä kokoelmasta on saatu hyvä kokonaiskuva ja paljon uutta tietoa esimerkiksi 

kokoelman sisällöstä ja sen sisältämistä harvinaisuuksista, kokoelman luokitteluperiaatteista sekä 

teosten aikaisemmista omistajista. 31 prosenttia luetteloiduista teoksista sisältää niiden aikaisempia 

vaiheita tai hankintahistoriaa valottavia merkintöjä: esimerkiksi omistajamerkintöjä, leimoja, 

exlibriksiä sekä kirjakauppojen tai kirjansitomoiden merkkejä. Osa omistajamerkinnöistä kuuluu 

henkilöille tai yhdistyksille, jotka ovat aikanaan lahjoittaneet teoksia Turun kaupunginkirjastolle ja 

osa on peräisin varhaisemmilta ajoilta. Omistajamerkinnät kertovatkin sekä vanhan kokoelman 

muotoutumisen ajasta että lukemisen ja kirjojen hankkimisen käytännöistä aina 1600-luvulta 

alkaen. 

Luetteloinnin tultua valmiiksi on saatu myös kokonaiskuva vanhan kokoelman teosten 

ikäjakaumasta. Vanhan kokoelman teoksista yli neljä viidesosaa on painettu 1800-luvulla (47 %) ja 
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1900-luvulla (36 %).4 1700-luvulla painettuja teoksia on 1511 eli niiden osuus on noin 9 % koko 

kokoelmasta. 1600-luvulla painettuja teoksia on 59 ja 1500-luvulla painettuja vain viisi.5 

Luetteloinnin ansiosta on myös saatu hyvä käsitys siitä, millä kielillä kirjoitettuja teoksia vanhassa 

kokoelmassa on.6 Kokoelmassa on eniten ruotsinkielisiä teoksia, 6963 kappaletta. Niiden osuus on 

siis yli 40 % koko kirjakokoelmasta. Toiseksi yleisin kieli on saksa (4069 teosta) ja vasta 

kolmanneksi yleisin suomi (2777 teosta). Ranskan- ja englanninkielisiä teoksia on kokoelmassa 

huomattavasti vähemmän kuin saksankielisiä: ranskankielisiä 1599 ja englanninkielisiä 1215. 

Kuudenneksi yleisimpiä ovat latinankieliset teokset, joita on 585. Mielenkiintoista on, että 

venäjänkielisiä teoksia on vain noin 150, kun otetaan huomioon vielä luettelointia odottavat teokset 

ja jo luetteloidut teokset, joissa samassa teoksessa on käytetty useita eri kieliä. Kokoelmassa on 

myös muutamia satoja tanskan-, norjan-, kreikan- ja italiankielisiä teoksia. Harvinaisista kielistä 

voidaan mainita esimerkiksi hollanti, arabia, viro ja esperanto. 

 

Kokoelman tunnetuksi tekeminen tutkijoille ja muulle yleisölle 

Turun kaupunginkirjaston kokoelman luettelointihankkeen aikana on saatu paljon uutta tietoa 

kokoelmasta ja tehty se saavutettavaksi yleisölle ja tutkijoille. Hankkeen kautta on saatu tietoa paitsi 

yksittäisten kirjojen liikkeistä, myös kirjakokoelman synnystä ja turkulaisen kirjastotoiminnan 

vaiheista sekä laajemmin koko Turun kansainvälisyydestä. Vaikka kokoelman luettelointi päättyi 

vuoden 2016 loppuun mennessä, hankkeen aikana tehdyn työn esittely jatkuu edelleen monissa eri 

muodoissa. Tutkimushankkeen tuloksia ja vanhaa kokoelmaa esitellään yleisölle hankkeen 

loppuseminaarissa 12.5.2017 Turun kaupunginkirjastolla. Lisäksi hankkeen työryhmä on aloittanut 

kahden vanhaan kokoelmaan liittyvän tieteellisen artikkelin laatimisen, joista toinen suunnataan 

kirjastoalan yleisölle ja toinen historiantutkijoille. 

Tärkeimmät kanavat vanhaan kokoelmaan tutustumiseen ovat kaikille avoin 

vanhakokoelma.kirjastot.fi -viitetietokanta sekä tutkimushankkeen blogi osoitteessa 

opintokokoelma.wordpress.com. Blogissa on koko tutkimushankkeen ajan esitelty luetteloinnin 

etenemistä sekä julkaistu tekstejä, joissa on esitelty mielenkiintoisista teosryhmiä sekä yksittäisiä 

teoksia ja niiden omistushistoriaa. Sivuilla on myös linkki ja hakuohjeita vanhakokoelma.kirjastot.fi 

                                                             
4 Kokoelman karttuminen on päättynyt 1930- ja 1940-lukujen taitteessa. 
5 Kaikkiin teoksiin ei ole merkitty painovuotta lainkaan, joten yhteenlaskettuna luvut jäävät alle sadan prosentin. 
6 Kokoelmassa on useita teoksia, jotka on kirjoitettu useammalla kuin yhdellä kielellä tai niteitä, joissa samoissa 

kansissa on useita erikielisiä teoksia. Näin ollen erikielisten teosten yhteenlaskettu määrä on luetteloitujen teosten 

kokonaismäärää suurempi. 
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-palveluun. Blogissa on myös tiedotettu vanhaan kokoelmaan liittyvistä luennoista ja esitelmistä. 

Tutkimushankkeen päätyttyä blogi jää edelleen näkyviin. 


