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Tutkimushankkeen tavoitteet 

Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimushanke käynnistyi vuonna 2013, jolloin myös 

Turun kaupunginkirjasto vietti 150-vuotisjuhlaansa. Tutkimushankkeen tavoitteena oli tutkia ja 

tehdä tunnetuksi Turun kaupunginkirjaston vanhaa kokoelmaa, luetteloida kokoelmaa ja saattaa se 

tutkijoiden käytettäväksi. Tutkimushanke sai vuonna 2013 Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-

Suomen rahastolta maakunnallisesti merkittävän hankkeen apurahan. 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 työskenteli kaksi projektitutkijaa, kumpikin kahdeksan 

kuukauden ajan: FM Emilia Karppinen (syyskuu 2013 – huhtikuu 2014) ja FM Laura Yli-Seppälä 

(helmikuun puoliväli 2014 – toukokuun loppu 2014 ja lokakuun puoliväli – helmikuu 2015). 

 

Luettelointi ja sen tulokset 

Tutkimushankkeen aikana luetteloitiin yhteensä 6466 Turun kaupunginkirjaston vanhaan 

kokoelmaan kuuluvaa teosta sekä 2570 Gustaf Cygnaeuksen keräämään Svensk dramatik -

kokoelmaan kuuluvaa teosta. Yhteensä hankkeen aikana luetteloitiin 9036 teosta. 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 
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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. 

Luetteloinnissa edettiin luokittain ja ensimmäisenä luetteloitaviksi valittiin ne luokat, jotka 

vaikuttivat tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimmilta. Vanhasta kokoelmasta luetteloitiin 

hankkeen aikana kokonaan seuraavat kolme pääluokkaa: 

- Pääluokka 6: Historia, muinaistiede, kansatiede, antropologia, numismatiikka (alaluokat 

61–69) 

- Pääluokka 8: Matematiikka, luonnontieteet, lääketiede (alaluokat 81–89) 

- Pääluokka 9: Tekniikka, teknologia, teollisuus, sotalaitos, urheilu, talous, maanviljelys 

(alaluokat 90–99) 

Lisäksi luetteloitiin seuraavat alaluokat: 

- Luokat 71–76 pääluokasta 7, Maantiede ja matkat, valtio- ja oikeustiede (luetteloimatta 

jäivät alaluokat 77–79) 

- Luokka 35 Taide 

Alaluokkien koko oli hyvin vaihteleva: laajimmat sisälsivät useita satoja teoksia ja suppeimmat vain 

alle parikymmentä. Esimerkiksi alaluokkaan 35 Taide kuului jopa 955 teosta ja alaluokkaan 89.1 

Lääketiede 647 teosta. Sen sijaan alaluokassa 96.1 Raittius oli vain 22 ja alaluokassa 89.2 

Eläinlääketiede vain 12 teosta. 

Hankkeen aikana Svensk dramatik -kokoelma saatiin luetteloitua kokonaan. Svensk dramatik -

kokoelma sisältää nimensä mukaisesti ruotsinkielisiä näytelmiä, joista vanhimmat ovat 1600-luvulta 

ja uusimmat 1920- ja 1930-luvulta. Vanhan kokoelman luettelointi ei sen sijaan tullut valmiiksi, 

vaan kokoelmasta ehdittiin varovaisesti arvioiden luetteloida noin 30–40 prosenttia. Koska 

luettelointi on edennyt luokittain, sitä on hankkeen jälkeenkin helppoa jatkaa. Vaikka koko 

kokoelmaa ei ehditty luetteloida, saatiin kokoelmasta aikaisempaa tarkempi kokonaiskuva ja paljon 

uutta tietoa esimerkiksi kokoelman sisällöstä ja sen sisältämistä harvinaisuuksista, kokoelman 

luokitteluperiaatteista sekä teosten aikaisemmista omistajista. Tähän mennessä luetteloiduista 

teoksista 2610:ssä eli noin 30 prosentissa (28,8 %) on niiden aikaisempaa omistushistoriaa 

valottavia omistajamerkintöjä, leimoja ja exlibriksiä. Osa omistajamerkinnöistä kuuluu henkilöille 
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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. 

Myös vanhaan kokoelmaan kuuluvien teosten ikäjakaumasta on aiemmin esitetty valistuneita 

arveluja, mutta tarkkoja tietoja eri vuosisadoilla painettujen teosten lukumäärästä kokoelmasta ei 

ole ollut saatavilla. Hankkeen aikana luetteloitujen teosten osalta selvisi, että 1800-luvulla ja 1900-

luvun puolella painettuja teoksia on kokoelmassa lähes yhtä paljon ja ne kattavat yhdessä noin neljä 

viidesosaa tähän asti luetteloidusta kokoelmasta. 1700-luvulla painettuja teoksia on noin 750, mutta 

1600-luvulla painettuja teoksia vain 30 ja 1500-luvulla painettuja viisi. Tähän mennessä 

luetteloitujen teosten osuudet painovuosien mukaan ovat
1
: 

- 1900–1930 painetut teokset: noin 39 % 

- 1800-luvulla painetut teokset: noin 44 % 

- 1700-luvulla painetut teokset: noin 12 % 

- 1600-luvulla painetut teokset: noin 0,5 % 

- 1500-luvulla painetut teokset: noin 0,07 % 

Luetteloinnin ansiosta on myös saatu aikaisempaa tarkempi käsitys siitä, millä kielillä kirjoitettuja 

teoksia vanhassa kokoelmassa on.
2
 Tähän mennessä luetteloiduista teosten joukossa on 

ylivoimaisesti eniten ruotsinkielisiä teoksia, noin 3013 kappaletta. Ruotsinkielisten teosten osuus on 

siis lähes puolet tällä hetkellä luetteloitujen teosten määrästä. Suomenkieliset teokset ovat vasta 

kolmanneksi yleisimpiä saksankielisten jälkeen: saksankielisiä teoksia on 1558 ja suomenkielisiä 

1215. Ranska ja englanti ovat kokoelmassa huomattavasti saksaa harvinaisempia. Ranskankielisiä 

teoksia on 469 ja englanninkielisiä teoksia on vain 204. Kuudenneksi yleisimpiä ovat latinankieliset 

teokset, joita on 197. Kokoelmassa on myös tanskan-, norjan-, viron-, kreikan-, venäjän- ja 

italiankielisiä teoksia, mutta niitä on vain muutamia kymmeniä. 

 

 

 

                                                           
1
 Kaikkiin teoksiin ei ole merkitty painovuotta lainkaan, joten yhteenlaskettuna luvut jäävät alle sadan prosentin. 

2
 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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Kokoelman tunnetuksi tekeminen tutkijoille ja muulle yleisölle 

Vanha kokoelma on tutkimushankkeen päätyttyä paljon aikaisempaa paremmin tutkijoiden ja 

suuren yleisön hyödynnettävissä, sillä vanhakokoelma.kirjastot.fi -palvelussa voi helposti 

esimerkiksi selata tutkimusaiheensa kannalta kiinnostavia luokkia tai tehdä erilaisia hakuja 

tietokannasta. 

Tärkeänä tiedotuskanavana hankkeen aikana on toiminut tutkimushankkeen blogi osoitteessa 

opintokokoelma.wordpress.com. Blogin ylläpidosta ovat vastanneet hankkeen projektitutkijat. 

Blogisivuilla on 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 -palveluun. Blogissa on myös tiedotettu vanhaan 

kokoelmaan liittyvistä luennoista ja esitelmistä. Lisäksi blogissa on historiantutkijoiden kirjoittamia 

esittelyjä vanhaan kokoelmaan kuuluvista harvinaisuuksista sekä teosryhmistä. Blogi on tavoittanut 

kuukausittain keskimäärin noin 40–70 yksittäistä kävijää ja parhaimmillaan 150 kävijää 

kuukaudessa. Blogi jää tutkimushankkeen jälkeen edelleen näkyviin ja sinne päivitetään ainakin 

kevään 2015 aikana vielä uusia tekstejä. 

Vanhaa kokoelmaa on tutkimushankkeen aikana tehty tunnetuksi myös luentojen ja esitelmien 

kautta sekä tutkijoille että suurelle yleisölle. Turun kaupunginkirjastolla järjestettiin kuusiosainen 

Studia generalia -lentosarja Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman jäljillä 25.9.–4.12.2013. 

Vanhaa kokoelmaa on myös esitelty seuraavissa seminaareissa tai tilaisuuksissa: 

- Travelling TexTs -hankkeen kansainvälinen seminaari Turun kaupunginkirjastolla, 5.5.2014 

(Laura Yli-Seppälä) 

- Varsinais-Suomen kulttuurirahaston kannatusjäsentilaisuus, Turku, 10.6.2014 (Kirsi Vainio-

Korhonen ja Laura Yli-Seppälä) 

- Suomen kirjahistoriallisen seuran seminaari Kuvalla kertoen, Turku, 14.11.2014 (Kirsi 

Vainio-Korhonen ja Laura Yli-Seppälä) 

- ”Metatieto ja kirjahistoria. Kokemuksia Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman 

luetteloinnista”, Kirjastoluettelot tutkimuskäytössä, Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto, 

6.5.2015 (Janne Tunturi) 

- "Mikä on oleellista? Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman luettelointi”, 

Kirjastoverkkopäivät 2015, Kansalliskirjasto, 20.10.2015 (Janne Tunturi) 
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Lisäksi Emilia Karppinen on kirjoittanut vanhasta kokoelmasta otsikolla Kokoelma kirjoja. Turun 

kaupunginkirjastolle lahjoitettuja teoksia Turun Historiallinen Arkisto -julkaisuun (THArk 63, 

2014). 

Turun kaupunginkirjaston vanha kokoelma on tutkimushankkeen aikana osoittautunut merkittäväksi 

ja mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi, jonka tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä olisi syytä edelleen 

jatkaa. Vanhasta kokoelmasta onkin päätetty tutkimusryhmän sekä muiden tutkijoiden voimin 

julkaista teos, joka valottaa vanhan kokoelman muodostumista ja kuvaa kokoelmaa laajemmin 

osana oman aikansa kontekstia ja jossa esitellään kokoelmaan kuuluvia merkittäviä teoksia ja 

teosryhmiä sekä kokoelman synnyn kannalta merkittävien lahjoittajien ja muiden henkilöiden 

toimintaa. Teos Kirjoista kokoelmaksi. Kansansivistystä ja kansainvälisyyttä Turun 

kaupunginkirjastossa 1800–1900-luvuilla ilmestyy joulukuussa 2015 (Avain). 


