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1. JOHDANTO 

Museon olemassaolon ja toiminnan perustana oleva kokoelma on tulosta pitkäjänteisestä 
tallennus-, luettelointi- ja tutkimustyöstä. Henkilöistä ja muista resursseista lähtevä 
kokoelmatyö vaatii suunnitelmallisuutta ja konkreettisia linjauksia.  

Käsillä olevan kokoelmapolitiikan laadinnassa on otettu huomioon museon pitkän aikavälin 
toimintastrategia ja tallennusvastuun osalta museon rooli valtakunnallisena ilmailun 
erikoismuseona. 

Jatkossa kokoelmatyön periaatteet ja tavoitteet sisältävä asiakirja päivitetään jokaisen 
strategiakauden alussa ja/tai tarpeen mukaan, toimintaympäristön tai kokoelmatyön 
linjausten merkittävästi muuttuessa. 

1.1. KOKOELMAT – SATTUMAA JA SUUNNITELMALLISUUTTA 

Suomen Ilmailumuseo on Vantaalla lentoaseman läheisyydessä toimiva ilmailuhistorian 
valtakunnallinen erikoismuseo, joka tallentaa kokoelmiinsa monipuolisesti Suomen siviili-, 
sotilas- ja viranomaisilmailuun liittyvää aineistoa useilta erityyppisiltä 
aineistonmuodostajilta. 

Sotilasilmailun historian tallennuksessa museo tekee jatkuvaa yhteistyötä Sotamuseon, 
Suomen Ilmavoimamuseon ja muiden suomalaisten ilmailumuseoiden kanssa. Suomessa 
on vuoden 2018 lopulla yhteensä kuusi ilmailumuseota, joista kaksi on ammatillisesti 
ylläpidettyjä ja neljä vapaaehtoisvoimin ylläpitämiä. Järjestelmällisenä siviili-ilmailun 
tallentajana Suomen Ilmailumuseo on maassa ainoa laatuaan. 

Museo on yksi noin kolmasosaa museokentästä edustavista erikoismuseoista, jotka 
poikkeuksena muista kulttuurihistoriallisista museoista keräävät nimenomaan oman 
erityisalan museoesineistöä kokoelmiinsa. 

Museon kantava ajatus on tallentaa kattavasti sekä materiaalista että ei-materiaalista 
ilmailun perintöä ja nykypäivää. Tallennustyötä tehdään ilmiölähtöisesti, museo-objektin 
fyysisen olomuodon ollessa tälle kysymyksenasettelulle alisteinen.1 

Museon kokoelmissa olevilla objekteilla on monta ulottuvuutta: ne edustavat usein 
syntyhetkensä korkeinta teknologiaa ja ovat tämän vuoksi mielenkiintoinen osa 
länsimaisen teknillisen kehityksen tarinaa. Hävittäjäkoneilla – olivat ne sitten idästä tai 
lännestä - on arvo osana 1900- ja 2000-luvun puolustuspoliittisia päätöksiä. Tyylikkäät 
1950-luvun matkustajakoneiden interiöörit ja lentoemännän univormut taas edustavat 
ilmailun kiehtovinta ajankuvaa, liittyen kiinteällä tavalla ihmisten vapaa-ajan lisääntymiseen 
ja matkailuun. Objekti voi edustaa elinkaarensa ja käyttöyhteyksiensä kautta useampaa 
ilmailun osa-aluetta. 

                                                            
1 Kts. Liite IX. Suomen Ilmailumuseon tallennuksen aihealueet 
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Kokoelmatyö on edellytys, jotta ilmailun kehitystä ja nykypäivää voidaan avata yleisölle 
esimerkiksi näyttelyiden tai ulkoisen verkon kautta.  

Kokoelmat sekä tuottavat elämyksiä että sisältävät autenttisen kosketuksen menneeseen. 
Museon strategisena missiona on ilmailuhistorian tallentamisen ohella välittää tietoa ja 
herättää kiinnostus ilmailuun. 

Museoon tallennetut esineet ja kuvat ovat todistuskappaleita menneistä aikakausista – 
sekä sodasta että rauhasta – ja ihmisestä tekniikan kehittäjänä ja käyttäjänä. Kokoelmat 
ovat historian representaatioiden ja tutkimuksen lähdeaineistoa.  Loppukädessä museolla 
on kokoelmanmuodostamisessa ja esineistön valikoinnissa vastuu siitä, kuinka 
todenmukaisen kuvan kokoelmien koostumus antaa kuvattavasta ilmiöstä. 

Kokoelmat ovat lähtökohtaisesti avoimet asiakkaille – ovat he sitten näyttelykävijöitä, 
tutkijoita tai asianharrastajia. Museon kokoelmat - ainakin, jos mittareina käytetään 
näyttelyssä kävijöiden lukumäärää - kiinnostavat yleisöä. Ilmailun kehitys ja historia on 
mieltä kiehtovaa, kiinnostaen sekä teknillisenä ilmiönä että ihmisen fyysisistä rajoitteistaan 
vapauttavana liikennemuotona. 

Museon suurelle yleisölle näkyvin osa kokoelmia ovat nyt ja tulevaisuudessa erityyppiset 
ilma-alukset, mutta ne muodostavat vain osan museon kokoelmista. Suomen 
Ilmailumuseon kokoelmat ovat poikkeuksellisen monimuotoiset sekä koostumukseltaan 
että kartuntahistorialtaan, johtuen määritellyn tallennusalueen laajuudesta ja alan 
toimijoiden lukumäärästä ilmailun historian varrella. Kokoelmat sisältävät sekä yksityisiltä 
henkilöiltä että erilaisilta yhteisöiltä saatua materiaalia. 

Tallennus- ja säilytystoimintaa määrittelevät monentyyppiset, sekä museon sisäiset että 
ulkoiseen toimintaympäristöön kuuluvat asiat. Ylisukupolvisen, pitkäjänteisen 
kokoelmatoiminnan täytyy olla suunnitelmallista, aktiivisesti hoidettua ja perustua 
museoalan lakeihin, käytänteisiin ja työnjakoihin. Tämän lisäksi museon tulee seurata 
aktiivisesti aikaa ja muuttuvia ilmiöitä ja päivittää tallennusalueitaan tarpeen mukaan, jos 
vastuualueen rajoilla oleva ilmiö on vaarassa kadota eikä ilmiön tallentajaa löydy muusta 
museokentästä. 

Nyky- ja jälkipolville merkityksellisen museokokoelman ylläpitäminen sekä toiminnan 
jatkaminen ja kehittäminen vaativat paitsi avointa kysymyksenasettelua myös – ja ennen 
kaikkea - konkreettisia linjauksia. Ilmailumuseon kokoelmatyötä määrittävä 
dokumentointialue on valtakunnallisen erikoismuseon tapauksessa laaja ja 
tallennuskohteita valtavasti. Materiaali ja tieto karttuvat usein hajanaisella tavalla, 
aiheuttaen – ilman suunniteltua kokoelmanhallintaa - museokokoelman sisäisen 
pirstaleisuuden. 

Museokokoelma syntyy henkilökunnan valintojen tuloksena: museolla on merkittävä valta 
ja vastuu valita, millainen kuva menneisyydestä ja tallennettavasta ilmiöstä välittyy 
tulevaisuudelle. Aineiston valinta, seulonta, konservointi, luettelointi, säilyttäminen ja 
poistaminen ovat huomattavasti resursseja sitovia prosesseja museotyössä. Lähtökohtana 
kokoelma- ja tallennustyölle ja uuden kartunnan ottamiselle on oltava kokoelmien hyvä 
tuntemus: mitkä ilmiöt ovat ja mitkä eivät ole edustettuina museossamme? 

Pitkäjänteinen, toimiva työ museokokoelmien parissa vaatii suunnittelua. 
Suunnitelmallisuus vaatii kokoelmakäytännöt ja –periaatteet sisältävän ja näihin 



9 
 

 
 

sitouttavan asiakirjan julkaisemista. Suomen Ilmailumuseo on uloskirjannut 
kokoelmapolitiikkansa viimeksi yli vuosikymmen sitten, vuonna 2004. Nyt käsillä oleva, 
laatuaan ensimmäinen kokonaisvaltainen kokoelmapolitiikka sisältää kuvaukset 
kokoelmien synnystä, nykytilasta ja vakiintuneista, tulevaisuuteen ulottuvista tavoitteista, 
normeista ja käytänteistä. 

Asiapaperi sisältää edelleenkin voimassa olevat tallentamisen ensisijaiset kriteerit: 
museon toiminnan keskiössä on kotimainen ilmailuhistoria, käsittäen esinekulttuurin 
kohdalla ennen muuta kotimaassa valmistetut sekä käytössä olleet konetyypit ja –yksilöt2.  

Tehtävänkuvien ja prosessien selkeyttäminen ja johdonmukaistaminen on omiaan 
parantamaan kokoelmatyön laadukkuutta ja tehokkuutta. Runsaat kokoelmapolitiikan 
ohjeistukset ja prosessikuvaukset on suunnattu etupäässä museon sisäiseen käyttöön, 
kokoelmapolitiikan toimiessa ideaalissa tilanteessa päivittäisenä työkaluna 
kokoelmatyössä. 

Marraskuussa 2018 museossa on kolme palkattua vakinaista kokoelmatyöntekijää. 
Vastuualuetta koordinoivan intendentin alaisuudessa toimivat valokuva- ja asiakirja-
arkistosta sekä kirjastosta vastaava kokoelma-amanuenssi sekä ilma-aluskokoelman 
ylläpitoon keskittyvä museomekaanikko. 

Heidän lisäkseen museokokoelmien parissa työskentelevät välillisesti useat muut museon 
työntekijäryhmät sekä toissijaisesti vapaaehtoiset ja eri tahoilta tulevat harjoittelijat. 
Suomen Ilmailumuseo on Suomen ammattimuseokentän johtava vapaaehtoistoiminnan 
tarjoaja - museolla tehdään vuosittain yli 10.000 tuntia vapaaehtoistyötä - vuonna 2017 
museo kattoi yli 25 % kaikkien suomalaisten ammattimuseoiden vapaaehtoistoiminnasta.  

 

1.2. KOKOELMATEHTÄVÄÄ MÄÄRITTÄVÄT TEKIJÄT 

Museon kokoelmatehtävää – sitä miksi ja miten työtä tehdään - määrittävät voimassa 
oleva lainsäädäntö, kansalliset ja kahdenvälinen tallennustyönjako, strategiassa määritelty 
toiminta-ajatus, erilaiset talletussopimukset sekä kokoelmien synty, kartuntahistoria ja 
rakenne. Näistä talletussopimuksiin, tallennustyönjakoon, kokoelmien historiaan ja 
nykytilaan syvennytään myöhemmissä kappaleissa. 

Kokoelmat erottavat museot muista tallentavista, opetusta harjoittavista tai tutkimusta 
tekevistä kulttuurilaitoksista. Päivämäärällä 3.8.1992 voimaan tulleessa museolaissa 
todetaan, että museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon 
saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville 
sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä 
näyttely- ja julkaisutoimintaa. 

                                                            
2 Suomen Ilmailumuseon kokoelmapolitiikka 2004. Kokoelmapolitiikka on ollut museon sisäisessä käytössä ja sitä ei ole 
julkaistu ulkoisessa verkossa tai muissa viestintävälineissä. 
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Museot kuuluvat ns. muistiorganisaatioihin kirjastojen ja arkistojen rinnalla. Näiden välistä 
tallennustyönjakoa sivutaan tämän kokoelmapoliittisen ohjelman seuraavissa luvuissa. 

Julkinen luottamus edellyttää kokoelmien oikeudenmukaista omistamista, pysyvyyttä, 
dokumentointia, saavutettavuutta ja poistojen suorittamista vastuullisesti. Kokoelmiin 
kuuluvan erityislaatuisen kansallisomaisuuden säilyttämiseksi museot saavat 
yhteiskunnalta tukea. Suomessa tämän tuen merkittävin muoto on opetus- ja 
kulttuuriministeriön ammatillisille museoille maksama valtionosuus ja muut avustukset. 

Valtionosuuden saamiseksi museoilta edellytetään muun muassa, että: “Museon näyttely-, 
työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitetut tilat ovat 
tarkoituksenmukaisia”, “museon toiminta on ympärivuotista ja sen kokoelmat ovat museon 
käyttäjien tavoitettavissa” ja että “museolla on toiminta- ja taloussuunnitelma sekä muut 
toimintaa ohjaavat suunnitelmat siten kuin valtioneuvoston 22.12. 2005 annetulla 
asetuksella säädetään.”3 

Kansallisen museolainsäädännön ohella ammatillisilta museoilta oletetaan yleisesti 
sitoutumista kansainvälisen museoliitto ICOMin museotyön eettisiin säädöksiin, mikäli 
museot ovat itse ICOMin jäseniä tai tekevät yhteistyötä ICOMin jäsenmuseoiden kanssa.  

ICOMin museotyön eettisten sääntöjen 2. kohdassa todetaan, että museot ylläpitävät 
kokoelmiaan yhteiskunnan ja sen kehityksen hyväksi. Museoilla on velvollisuus hankkia, 
edistää ja säilyttää kokoelmiaan suojatakseen luonnonperintöä sekä kulttuurillista ja 
tieteellistä perintöä. Niiden kokoelmat muodostavat merkittävän julkisen perinnön, jolla on 
erityisasema lain suojassa ja jota kansainvälinen lainsäädäntö suojaa. 

Vastaavasti museoilta edellytetään suunnitelmallista työtä kokoelmiensa ylläpitämiseksi. 
Tämän edellytyksen täyttymiseksi sekä museoasetus (1. pykälän 3. momentti) että ICOMin 
museotyön eettiset säännöt (kohta 2.1) edellyttävät museoilta kirjallista ohjetta kokoelmien 
kartuttamisesta. 

Kokoelmatyöhön liittyy ja museokokoelmiin sisältyy runsaasti EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) ja kansallisen lainsäädännön määrittämiä henkilötietoja. 
Kokoelmanhallinnan vuoksi tallennetuilla henkilötiedoilla selvitetään objektin aiempia 
omistus- ja käyttötietoja joiden perusteella määräytyy osa objektien ns. museoarvosta. 
Lisäksi asiakirja- ja valokuvakokoelmien kohdalla itse aineistoihin sisältyy runsaasti 
henkilötietoja. 

Museokokoelmien suorittama henkilötietojen käsittely perustuu etupäässä tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1. kohtaan (alakohta e): Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 
tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. 

Aineiston luovuttajan antamat nimi-, taustayhteisö-, tehtävänimike- ja yhteystiedot 
tallennetaan Aineiston luovuttajien rekisteriin ja luovuttajan sekä muiden henkilöiden nimiä 
myös Kokoelmanhallintajärjestelmä Memoronin rekisteriin sekä Asiakirja-arkiston 
rekisteriin.4 

                                                            
3 Museolaki 3.8.1992/729 
4 Rekisterien tietosuojaselosteet ovat luettavissa liitteissä XXIV – XXVI. 
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Henkilötietojen käsittelystä kokoelmatyöstä on kirjoitettu henkilökunnan käyttöön oma 
ohjeistus huhtikuussa 2018. Henkilötietoaineiston käyttöön antamisessa hyödynnetään 
soveltaen Käyttölupahakemusta henkilötietoaineistoon.5 

1.3. SUOMEN ILMAILUMUSEO VALTAKUNNALLISENA ERIKOISMUSEONA 

Suomen Ilmailumuseo on nimetty valtakunnalliseksi erikoismuseoksi Opetusministeriön 
toimesta vuonna 19976. 

Museoasetuksen (1192/2005) mukaisista valtakunnallisen erikoismuseon tehtävistä ja 
niiden painopistealueista Suomen Ilmailumuseo neuvottelee nelivuotiskausittain 
Museoviraston kanssa. Nämä tehtävät liittyvät tiiviisti kokoelmatyöhön: 

1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen omalla erikoisalalla 

2) Valtakunnallinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi omalla erikoisalalla 

3) Omaa erikoisalaa koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 

4) Valtakunnallinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut 

Museoviraston kanssa valmistellut tavoitteet valtakunnallisen erikoismuseon 
nelivuotiskaudelle 2015-2018 sisältävät monia kokoelmatehtävää määrittäviä reunaehtoja.  
Merkittävimmät näistä liittyvät museon nykytilojen saneeraukseen sekä tulevaan 
kokoelmakeskuksen (säilytystilojen) rakentamiseen. 

Suunnitelmaan sisältyi museon vaikuttavuuden lisääminen ja entistä suurempi rooli 
kotimaisen ilmailun kulttuuriperinnön suojelemisessa. Strategiakauden aikana ryhdytään 
Suomen Ilmailumuseon johdolla valmistelemaan kansallista ilmailuhistorian 
kokoelmapolitiikkaa. Valtakunnallisena erikoismuseona Ilmailumuseo pyrkii inventoimaan 
kokonaisuudessaan Suomessa pitkäjänteisesti säilytettävän ilmailuhistoriallisen 
materiaalin sekä neuvottelemaan muiden museoiden kanssa tallentamisen rajankäynteihin 
liittyvissä asioissa.  

Vuonna 2012 julkaistu Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen 
erikoismuseoselvitys ehdotti yhteistyön ja mahdollisesti integraation lisäämistä kahden 
valtakunnallisen ilmailumuseon välille. Suomen Ilmailumuseo ja Keski-Suomen 
Ilmailumuseo7 tapasivatkin johtoryhmätasolla talven 2012-2013 kuluessa, luoden 
suuntaviivoja yhteiselle työnjaolle tulevaisuudessa. Tapaamisten tuloksena käynnistettiin 
meneillään oleva selvitystyö ilmailun valtakunnallisen kokoelmakeskuksen suunnittelusta 
ja rahoitusvalmisteluista. 

                                                            
5 Liite XXVII. 

6 Valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä tarkennettiin valtioneuvoston antamassa asetuksessa museoista (1192/2005). 
Asetuksen 4 §:n mukaan valtakunnallisen erikoismuseon tehtävänä on edistää erikoismuseotoimintaa alallaan, huolehtia 
samaa erikoisalaa edustavien museoiden keskinäisestä yhteistyöstä, erikoisalansa museokokoelmiin liittyvän tiedon 
saatavuudesta ja antaa asiantuntija-apua toimialaansa liittyvissä kysymyksissä. Valtioneuvoston asetus museoista 
1192/2005. 

7 Vuodesta 2016 Suomen Ilmavoimamuseo 
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Lukuisat muiden alojen erikoismuseot sekä tallennusvastuunsa alueellisesti määritelleet 
kulttuurihistorialliset museot ovat vuosien mittaan tallentaneet jonkin verran myös Suomen 
Ilmailumuseon tallennusalueelle kuuluvaa materiaalia. 

Suomen Ilmailumuseo on mukana museoiden keskinäisessä tallennus- ja 
kokoelmayhteistyössä, TAKO-toiminnassa. TAKO on museoiden tallennus- ja 
kokoelmayhteistyötä koordinoiva, vuonna 2009 perustettu ammatillisten museoiden 
yhteenliittymä.8 

Maakuntamuseoiden ilmailualan kokoelmia museo kartoitti lokakuussa 2015 tehdyllä 
kyselyllä kokoelmapäälliköille ja maakuntatutkijoille. Kaikkiaan 19 museota vastasi 
museoaineistoa ja maakunnallisesti tärkeitä ilmailuympäristöjä koskevaan tiedusteluun. 

 

1.4. MUSEON STRATEGIA JA KOKOELMATOIMINNAN KESKEISET 
TAVOITTEET 

Suomen ilmailumuseo julkaisi vuonna 2015 uuden strategian ja siinä kokoelmatoiminta on 
yksi neljästä painopistealueesta9. Strategiakaudella 2015–2022 museon päätavoitteita 
ovat akuuttien toimitilaongelmien ratkaiseminen sekä museon toiminnan, tunnettavuuden, 
liikevaihdon ja organisaation kehittäminen. Strategia on tarkastettu vuonna 2018. 

Vuonna 2022 museo tunnetaan strategian mukaisesti suomalaisen ilmailuhistorian 
johtavana asiantuntijana, joka tuottaa tuotteistettuja tieto- ja tutkimuspalveluita. Museo 
tekee aktiivista yhteistyötä muiden asiantuntijaorganisaatioiden sekä viranomaisten 
kanssa, vaikuttaen muun muassa ilmailun kulttuuriperintöön liittyviin yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin ja päätöksentekoon. Asiantuntemuksen perustan muodostavat hyvin hoidetut 
kokoelmat. 

Linjauksen tekeminen tulevaisuudessa kokoelmissa säilytettävistä esineistä ja ilma-
aluksista on relevantti myös sekä tilakysymyksenä että käynnissä olevan SIM2020 
(aiemmin Lentoon 2015) -museouudistuksen kannalta. Kuinka näyttely- että säilytystilat 
tulisi rakentaa ja sijoittaa kokoelmien luonnetta ja karttumista silmällä pitäen? Kuinka 
kokoelmapoliittiset päätökset vaikuttavat museon suunnitteilla olevan perusnäyttelyn 
lähtökohtiin ja luonteeseen?  

Suomen ilmailumuseon kokoelmatoiminnan keskeiset tavoitteet strategiakaudella ovat: 

 Suomen ilmailun historian ja nykypäivän keskeisten ilmiöiden tunnistaminen, niiden 
tallentamisen nykytilan kartoittaminen ja kansallisen kokoelmatyön 
vakiinnuttaminen. 

 Ilmailun kansallisen kokoelmakeskuksen perustaminen ja toiminnan 
vakiinnuttaminen. Kokoelmien hoidon ja tallennustyön laadun parantaminen. 

                                                            
8 Kts. lisää TAKO-työnjaosta luvusta 4.3. Tallennusvastuu suhteessa muihin museoihin. 

9 Tulevaisuudesta lisää kts. 2.5. Uusi vuosituhat ja uudistushankkeet 
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 Neuvotella museoiden, sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa ilmailun 
valtakunnallinen kokoelmapolitiikka ohjaamaan tulevaa tallennus- ja tutkimustyötä. 

 Museon kokoelmien tietopalvelun asiantuntijuuden vahvistaminen ja kansallisten 
kokoelmien digitaalisen saatavuuden parantaminen. 

 Uusien menetelmien käyttöönotto ilmailun ilmiöiden tallentamiseen esimerkiksi 
nykydokumentoinnin keinoin. 

 

 

 

1.5. KOKOELMAPOLITIIKAN KÄYTTÄMINEN JA PÄIVITTÄMINEN 

Museoasetuksen (1192/2005) mukaan valtionosuutta saavalla museolla on oltava pitkän 
tähtäimen toiminta- ja taloussuunnitelma, joka sisältää rahoitussuunnitelmien lisäksi 
suunnitelmat museon tavoitteista ja painopisteistä sekä siitä, kuinka tutkimus ja 
konservointi sekä kokoelmien esittäminen, tallennus, kartuttaminen ja säilyttäminen on 
museossa järjestetty. 

Museolla onkin välttämätöntä olla kirjattu kokoelmapolitiikka, joka sisältää suunnitelman 
edellä mainituista prosesseista. Asiakirja sisältää myös linjauksen ja perustelut 
kokoelmista tehtäville poistoille. 

Dokumentti on lähtökohtaisesti työprosesseja ohjaava asiapaperi henkilökunnan 
keskuuteen. Jatkossa erilaiset kokoelmapoliittiset päätökset voidaan perustella asiakirjaan 
viitaten. Päivitetystä kokoelmapolitiikasta tulee myös julkinen asiakirja asiakkaiden ja 
muiden sidosryhmien saataville ulkoiseen tietoverkkoon. Näin museotyö saa lisää 
läpinäkyvyyttä myös asiakkaiden suuntaan. 

Kokoelmapolitiikan laadinnassa on otettu huomioon museon pitkän aikavälin 
toimintastrategia ja siinä tapahtuvat muutokset. Näyttely-, viestintä- ja 
markkinointisuunnitelmat on museolla kirjattu erikseen, joten asiakirja ei puutu mainittujen 
sektoreiden toimintaan. Vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja –kertomukset ovat tärkeimpiä 
yksittäisiä lyhyen aikavälin kokoelmatyöstä kertovia ja toimintaa suuntaavia dokumentteja. 

Asiapaperi heijastaa ennen muuta laadintahetken tilannetta toimintaympäristössä ja 
kokemuksia päivittäisessä työssä. Tästä johtuen kokoelmapolitiikkaa ja 
kartuntasuunnitelmaa tuleekin aika ajoin tarkistaa ja päivittää. 

Kokoelmapolitiikka päivitetään vastaisuudessa jokaisen strategiakauden alussa ja tarpeen 
mukaan strategiakauden välillä. Strategiakaudella 2015–2022 pelkästään museon 
fyysinen rakenne ja toimintaympäristö ovat radikaalisti muuttumassa, mikä antaa syyn 
laatia kokoelmapolitiikasta lähtökohtaisesti määräaikainen ja yleiseen strategiaan 
sidoksissa oleva asiakirja. 
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2. SUOMEN ILMAILUHISTORIAN TALLENTAMISEN VAIHEITA 

Ilmailun materiaalisen kulttuurin tallentaminen sai Suomessa alkunsa ilma-aluskalustoa 
käyttäneiden sotilas- ja siviiliorganisaatioiden sekä harrastajatahojen ja yksityisten 
ihmisten aktiivisuudesta, osin jo ennen toista maailmansotaa. 

Kotimaisen ilmailun vaikutusvaltaiset tahot yhdistivät voimansa 1960-luvulla ja seuraavalla 
vuosikymmenellä myös valtio heräsi huomaamaan, että ilmailu ilmiönä vaatii aiheeseen 
keskittyvän museon tallennuspaikakseen. 1980-luvun alussa Suomessa toimi jo kolme 
ilmailumuseota, mikä loi kilpailuasetelmaa museoitavaksi tarkoitettujen koneiden ympärille. 

Toimintakenttää ja valtakunnallista tallennustyötä muokannut tekijä onkin ollut ilmailun eri 
intressiryhmien yhteistyö ja toisaalta jakolinja vuosien varrella. 

2.1. KOTIMAISEN ILMAILUN PERINTEEN TALLENTAMISEN HISTORIAA 

Suomen ilmavoimat on vuonna 1918 perustettuna itsenäisenä puolustushaarana lajissaan 
maailman vanhimpia. 

Ajatus ilmailun taltioimisesta ja museoinnista ei iältään juuri häviä ilmavoimille. Juuri 
itsenäistyneessä Suomessa ymmärrettiin jo 1920- ja 1930-luvulla ilmailuperinteen 
säilyttämisen tärkeys ja keskustelua ilmailumuseon perustamisesta käytiin muun muassa 
vuonna 1925 perustetun Ilmapuolustusliiton piirissä10. 

Nykynäkökulmasta on ajan toimintaympäristöstä johtunut Suomen ilmavoimien (alk. 
ilmailuvoimien) konekannan heterogeenisyys kautta aikain luonut oivat puitteet 
monipuolisen ja jopa ainutlaatuisen lentokonekokoelman keräämiseen asiansa osaaviin 
museoihin.11 

Siviili-ilmailun osalta ei moottori-ilmailun alkuaikojen tallentaminen ollut yhtä 
järjestelmällistä. Liikenneyhtiöistä Aero Oy:n maailmansotien välissä käyttämä Junkers –
lentokonekalusto hävisi tyystin Suomesta koneiden myymisen takia, koska yhtiöllä ei 
taloudellisista syistä ollut varaa jättää edustavaa otosta konetyypeistä museoitavaksi. 

Toisen maailmansodan aikaan ilmavoimien käyttämistä sotakoneista moni konetyyppi 
hävisi tietymättömiin myynnin, hävittämisen tai metalliromuksi sulattamisen myötä. Syitä 
harjoitettuun säilyttämispolitiikkaan välittömästi sodan jälkeen olivat Pariisin 
rauhansopimus ja resurssien puute. 

                                                            
10 Esimerkkinä ajalla ilmavoimissa tehdyistä museointipäätöksistä on jälkipolville säilynyt mm. Suomen Ilmailumuseon 
kokoelmissa oleva I.V.L. A22 Hansa –meritoimintakone sekä lukuisat muut kotimaisissa ilmailumuseoissa näytteillä 
olevat puuta ja kangasta olevat ilma-alukset. 

11 Esimerkiksi 1920-luvulla ilmailuvoimilla oli käytössään keskimäärin kaksi koneyksilöä per konetyyppi. Maailmansotien 
välisenä aikana ilmavoimilla oli hallussaan n. 60-70 konetyyppiä, johtuen osin epäjohdonmukaisesta hankintapolitiikasta, 
osin muista tekijöistä. 
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Merkittävä päätös sodanjälkeisen ilmailumuseotoiminnan kannalta tehtiin ilmavoimien 
parissa vuonna 1948, kun kaikki siihen mennessä museointipäätöksen saaneet 
lentokoneet varastoitiin Vesivehmaan lentokentän tyhjiin lentokonehalleihin odottamaan 
konservointia tai entisöintiä. Näistä koneista on myöhemmin lukuisa määrä entisöity tai 
konservoitu ammatillisten ilmailumuseoiden tai harrastajien toimesta näyttelyihin eri 
puolille Suomea. 

Tästä huolimatta Suomessa ei tehty vielä 1950–luvullakaan järjestelmällistä työtä 
säilyneiden kotimaassa eri toimijoiden käyttämien lentokoneiden taltioimiseksi tai 
kunnostamiseksi jälkipolville. Koneita oli varastoituna eri puolille Suomea, ilman 
pitkäjänteistä instituutiolähtöistä suunnitelmaa niiden siirtämiseksi säilytykseen 
yksinomaan ilmailuun keskittyvään museoon. 

Jokaisella ilmavoimien joukko-osastolla oli ja on edelleen oma – joskin pieni - 
perinnehuoneensa, ja samanlaista käytöstä poistettua ilmailumateriaalia – moottoreita, 
radioita, mittareita jne. - oli kasattu siviili-ilmailuyhtiöiden ja ilmailukerhojen sivutiloihin ja 
nurkkiin. Suomen luonnossa taas lojui lukemattomia lentokoneen hylkyjä, joiden osia oli 
ajan saatossa kerätty eri määränpäihin. 

Kysyntä ilmailumuseota kohtaan kasvoi 1960-luvulla alan sidosryhmissä ja aika alkoi olla 
kypsä käytännön toimille. Suomen Ilmailuliiton asettaman museotoimikunnan Tampereen 
kaupungille kohdistaman yhteydenoton johdosta Tampereen teknilliseen museoon 
perustettiin erityinen ilmailuosasto vuonna 1971, jonne kerättiin ilmailuun liittyvää 
esineistöä. Maailmalla usein juuri tekniikan museot ja sotamuseot olivat sijoittaneet 
ilmailun kokoelmiinsa. 

Vain ja pelkästään ilmailuun tallennusalueena keskittynyt museo antoi kuitenkin yhä 
odottaa itseään. 

 

2.2. SUOMEN ILMAILUMUSEON PERUSTAMINEN 

Kuten useissa tapauksissa erikoismuseokentällä, Suomen Ilmailumuseon perustajayhteisö 
oli yhdistys, museon toimittua alkuvuodet epäammattimaiselta pohjalta ilman palkattua 
henkilökuntaa. Yhdistystoiminnan yhteydessä syntyneistä kokoelmista kehittyi perusta 
myöhemmälle erikoismuseolle. 

Ilmailumuseoyhdistys ry perustettiin joulukuussa 1969. Aloite yhdistyksen perustamiseen 
tuli ilmavoimia lähellä olleista piireistä. Ensimmäinen pysyvä ilmailuhistoriallisesta 
materiaalista rakentunut näyttely avattiin Helsinki-Vantaan lentokentän alakerrassa 
sijaitsevassa käytävässä kesäkuussa 1972. Yhdistyksen hallitus päätti kesäkuussa 1977 
Museoviraston kehotuksesta nimetä käytävänäyttelyn virallisesti ilmailumuseoksi. 

Käytävänäyttely oli epäkäytännöllinen ilmailumuseon paikaksi12. Toiminnan pääpainona oli 
aikaansaada esineistöä kartuttamalla ilmailuhistoriallinen näyttely. Varsinaisia näyttelyn 
                                                            
12 Esillä olivat mm. VL Pyry II:n ja VL Sääski II:n rungot sekä Kokkolan veljesten gyrokopteri. Näiden lisäksi näyttelyn 
esineistö koostui moottoreista, potkureista, pienoismalleista, lennokeista ja valokuvista. 
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ulkopuolisia säilytystiloja kokoelmille ei ollut, mistä huolimatta ehdittiin hankkia huomattava 
määrä ilma-aluksia ja esineistöä yhdistyksen omistukseen jo ennen varsinaisen 
museorakennuksen valmistumista vuonna 1981. 

Näkyvin osa yhdistyksen kokoelmia oli Väinö Bremerin aiemmin omistama Junkers A 50 
Junior -urheilukone, joka päätyi vuosikymmenen alussa pysyvästi näytteille lentoaseman 
terminaaliin. 

Ilma-alusten entisöintityötä käynnisteltiin yhdistyksen piirissä jo 1970-luvun vaihteessa. 
Suuret lentokoneiden ja moottorien entistämisprojektit hoidettiin pääasiassa Finnairin 
teknillisen henkilökunnan voimin. Ensimmäinen Ilmailumuseoyhdistyksen entisöimä kone 
oli Adaridi-prototyyppi. 

Valtion taholta herättiin ilmailumuseoasiaan 1970-luvulla. Liikenneministeriö kutsui vuoden 
1975 alussa kokoon VILMU-työryhmän, jossa olivat mukana tarvittavat toimijat 
valtakunnallisen ilmailumuseon perustamiseksi.  

Valtakunnallisen ilmailumuseon tulevana johtoajatuksena pidettiin kartuttaa ja ylläpitää 
kokonaisvaltaisesti menneitten vuosikymmenten lentokalustosta ja muusta aineistosta 
koostuvaa kokoelmaa. Tallennusvastuuksi katsottiin alue sotilasilmailusta siviili-ilmailuun. 

Museon nimeksi ehdotettiin Suomen Ilmailumuseota ja sijoituspaikaksi käytännön syistä 
Helsinki-Vantaan lentoaseman aluetta. Työryhmän mietintö luovutettiin lopulta 
liikenneministerille ja se ohjasi tulevina vuosina museon perustamista ja kehitystyötä. 

 

2.3. PYSYVÄT TILAT MUSEOTOIMINNALLE JA KEHITTYMINEN 

Nykyiselle paikalle Vantaalle, osoitteeseen Karhumäentie 12 (Tietotie 3), museon 
rakentaminen aloitettiin toukokuussa 1980. Samalla ja edelleen seuraavalla 
vuosikymmenellä täydennysrakennettu museokiinteistö antoi pysyvät, minimivaatimukset 
täyttävät tilat museotoiminnalle niin näyttely- kuin kokoelmatilojen (esineet, arkistot) osalta. 

Tietotien tontille pääsyn jälkeen kokoelmien karttuminen oli nopeaa – tämä oli nähtävissä 
etenkin ilma-alusten lukumääräisenä kasvuna kokoelmissa 1980- ja 1990-luvuilla13. 
Pysyvien kokoelmasäilytystilojen myötä eri toimijoiden kanssa voitiin alkaa tehdä 
yhteistyösopimuksia joiden pohjalta museon kokoelmatehtävä alkoi saada merkittävää 
valtakunnallista merkittävyyttä.14 

Pysyvän museorakennuksen aikaan saaminen toi myös mahdollisuuden saattaa Vantaalle 
1970-luvun mittaan Ilmailumuseoyhdistyksen omistukseen päätyneet, mm. Vesivehmaan 
lentokentällä Lahden Ilmasillan toimesta säilytetyt ilma-alukset15. Tämän lisäksi museon 
henkilökunta ja Ilmailumuseoyhdistyksen vapaaehtoiset kartoittivat vuosien mittaan 

                                                            
13 Kts. Liite IV. Esineistön lukumäärän kehitys 1976-2018 
14 Museo on Suomen Ilmailuliiton ja Finnair Oyj:n pääasiallinen historian tallentaja yhä vuonna 2018. 
15 Päijät-Hämeen lisäksi koneita tuli myös muualta: Sotamuseo oli tehnyt hallintasopimuksia aiemmin mm. Tampereella 
sijainneen Tekniikan museon kanssa, josta mm. I.V.L. A22 Hansa IL-2 siirrettiin Vantaalle valmistuvaan museoon. 
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aktiivisesti museaalisesti arvokasta esineistöä Ilmavoimien varikon lisäksi eri 
romukeräämöistä ja lentokerhoista. 

Toisen näyttelyhallin käyttöön oton jälkeen myös ilmailumuseoyhdistyksen entisöintiryhmä, 
”Tiistaikerho”, sai uudet, pysyvät työtilat ja järjestäytyneen muodon. Tämän jälkeen lähes 
jokainen museon näytteillä olevista koneista on saanut osakseen konservointi- tai 
entisöintitoimenpiteitä ennen näytteille asettamista. 

1980-luvun alussa Suomessa toimi jo kolme ilmailumuseota, mikä loi jopa eräänlaista 
kilpailuasetelmaa museoitavaksi tarkoitettujen koneiden ympärille16. Vuonna 1981 
Puolustusministeriössä pidetyn kokouksen yhteydessä luotiin suuntaviivoja 
kokoelmapoliittiselle työnjaolle kaikkien kolmen museon edustajan läsnä ollessa. 

Vantaan Ilmailumuseon avoinnapito- ja kokoelmatoimintaa pyöritettiin 1980-luvulla pääosin 
vapaaehtoisvoimin. Ensimmäinen vakinainen työntekijä, museonhoitaja, palkattiin vuonna 
1982. Ensimmäinen museokoulutuksen saanut työntekijä museolle palkattiin vuonna neljä 
vuotta myöhemmin. 

Opetusministeriö oli ryhtynyt jo 1980-luvulla kartoittamaan eri yhteiskunnan ja kulttuurien 
osa-alueille mahdollisesti nimitettäviä valtakunnallisia erikoismuseoita. Lopulta ministeriö 
nimitti Suomen Ilmailumuseon valtakunnalliseksi erikoismuseoksi 1.1.1997 alkaen. 

Nimeämisen ehtona oli valtioneuvoston päätöksen (404/79) mukaisesti mm. alan tutkimus- 
ja tallennustoiminnan koordinointi. Myöhemmin valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä 
tarkennettiin valtioneuvoston antamassa asetuksessa museoista17. 

2.4. YHDISTYKSEN MUSEOSTA SÄÄTIÖN MUSEOKSI 

1990-luvun alussa havaittiin, että pitkäjänteinen, menestyksellinen työ ilmailumuseon 
kehittämisessä vaati isompia resursseja kuin Ilmailumuseoyhdistys ry:llä oli käytettävissä. 
Yhdistyksen toiminnan keskiöön nousi myöhemmin erityyppinen jäsentoiminta 
ilmailuhistorian parissa. 

Uudeksi museon toimintamuodoksi valikoitui säätiöpohja. Suomen Ilmailumuseosäätiö, 
jonka omistukseen museo ja kokoelmat siirtyivät18, perustettiin vuonna 1996 hoitamaan 
museon operatiivista toimintaa. Sen omistukseen päätyivät myös kokoelmat. 

Säätiön yhteisöosakkaiksi tulivat Ilmailumuseoyhdistys ry, Finnair Oyj, Finavia Oyj, 
Suomen Ilmailuliitto ry, Patria Oyj sekä Vantaan kaupunki. Myös ilmavoimat osallistuu 
säätiön hallintoon, vaikka ei olekaan säädekirjan allekirjoittajayhteisö. 

                                                            
16 Kotimaista sotilasilmailua tallentavista ja esittelevistä museoista Keski-Suomen Ilmailumuseo (nykyinen Suomen 
Ilmavoimamuseo) aloitti toimintansa vuonna 1979 ja Lentotekniikan Killan museo nykyisellä paikallaan Hallinportissa 
vuonna 1980. Hallinportti -ilmailunäyttely avattiin alkuperäisessä paikassa jo syksyllä 1971. 
17 Valtioneuvoston asetus museoista 1192/2005 
18 Pitkän aikavälin kartuntaa tässä kokoelmapolitiikassa kuvattaessa on Ilmailumuseoyhdistys ry:n ennen vuotta 1996 ja 
Ilmailumuseosäätiön tämän jälkeen tallentama materiaali yhdistetty samaan kuvaajaan 
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Säätiön hallintoelimiä ovat 13-jäseninen edustajisto, hallitus ja museonjohtaja. Edustajisto 
valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa virallisesti 
hallitus jonka edustajisto valitsee. Käytännön toimintaa johtaa museonjohtaja. 

 

2.5. UUSI VUOSITUHAT JA UUDISTUSHANKKEET 

Uudella vuosituhannella Ilmailumuseon kokoelmatoiminta on muuttunut ja kehittynyt sekä 
henkilöstörekrytointien että vaihdelleiden resurssien vaikutuksesta. Huolimatta vahvoista 
ilmailun sidosryhmistä ja taustayhteisöistä on haasteita tehtävälle kokoelmatyölle asettanut 
laaja tallennusalue ja kolmen vuosikymmenen mittaan pieneksi käyneet säilytystilat. 

2010-luvulla Suomen Ilmailumuseo alan valtakunnallisena erikoismuseona on ollut 
merkittävien taloudellisten haasteiden edessä - kuten muutkin alalla toimivat museot - ja 
toimialueen laajuus edellyttää monipuolista toiminnan kehittämistä. 

Suomen Ilmailumuseo on viemässä eteenpäin omaa toimintaansa SIM2020 -hankkeella, 
jonka päämääränä on rakentaa uutta näyttely- ja säilytystilaa, peruskorjata olemassa 
olevia halleja sekä uusia museon perusnäyttely uudistetuissa tiloissa. 

Jo pelkästään museokokoelmien säilyminen edellyttää laajamittaista rakennus- ja 
peruskorjaushanketta: nykyiset, lämmittämättömät hallit eivät ole kokoelmien säilymisen 
näkökulmasta riittävät, ja ikääntyvien hallien ylläpitokustannukset kohoavat vuosi vuodelta. 

Myös maanomistaja (Finavia Oyj) ja kaavoittaja (Vantaan kaupunki) edellyttävät museon 
uudistumista tontin vuokrasopimuksen jatkon edellytyksenä. Museon ympärille on 
kasvamassa uusi kaupunginosa, jonka keskiössä on vain 150 metrin päähän museosta 
rakennettu Kehäradan Aviapolis-asema. 

Suomen Ilmailumuseolla ja Suomen Ilmavoimamuseolla on molemmilla kymmenien 
vuosien toiminnallinen historia, ja molemmat instituutiot ovat vakiinnuttaneet oman 
paikkansa nykyisellä sijainnillaan. Tulevien vuosien aikana tiivistetään yhteistyötä 
erityisesti kokoelmien säilytyksen osalta. 

Vuonna 2015 julkaistun ja vuonna 2018 päivitetyn museon strategian mukaan museo 
tunnetaan vuonna 2022 suomalaisen ilmailuhistorian tallennustyön suunnannäyttäjänä ja 
vastuumuseona. Kokoelmahallinto perustuu museon omaan kokoelmapolitiikkaan sekä 
valtakunnalliseen ilmailun kokoelmapolitiikkaan. Ilmailun vastuumuseona museo huolehtii 
ilmailuhistorian kattavasta tallentamisesta ja päällekkäisyyksien välttämisestä. Kokoelmien 
kartunta on aktiivista mutta maltillista, ja kokoelmia luetteloidaan sekä digitoidaan 
systemaattisesti. 

Museon kokoelmat on pääosin sijoitettu museon omiin uusiin tiloihin, joissa on riittävästi 
asianmukaista säilytystilaa pienesine-, valokuva- ja arkistokokoelmille. Museon uusissa 
tiloissa on valmiudet esineiden käsittelyyn sekä kunnon ylläpitoon, erityisesti esineiden 
vastaanoton, konservoinnin sekä entisöinnin ja näyttelykäytön valmistelua varten, sekä 
tutkimus- ja tietopalvelun tarpeisiin. Isompia kokoelmaesineitä säilytetään myös 
väliaikaisesti väistötiloissa Vesivehmaan museohallissa. Kansallisen kokoelmakeskuksen 
hankeselvitys ja suunnittelu on aloitettu.  
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Kokoelmatyö on tunnustettu museon ydintyöksi ja strategiseksi painopisteeksi. 
Tuotteistetuilla säilytys-, kokoelma- ja tutkimuspalveluilla rahoitetaan museon toimintaa; 
nykyisistä vastikkeettomista säilytyssopimuksista on luovuttu. 

 

. 
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3. NYKYINEN TILANNE MUSEON KOKOELMISSA 

Suomen Ilmailumuseon kokoelmat ovat, valtakunnallinen erikoismuseo -statuskin 
huomioon ottaen, poikkeuksellisen monimuotoiset sekä koostumukseltaan että 
kartuntahistorialtaan, johtuen määritellyn tallennusalueen laajuudesta ja alan toimijoiden 
lukumäärästä ilmailun historian varrella. 

Kokoelmat sisältävät sekä yksityisiltä että erilaisilta yhteisöiltä saatua materiaalia. Sekä 
harrasteilmailun keskusjärjestö Suomen Ilmailuliitto että kansallinen lentoyhtiö Finnair Oyj 
ovat määritelleet Suomen Ilmailumuseon pääasialliseksi historian tallentajakseen. 
Vastineena tallennustyölle arkistonmuodostajat osallistuvat vuosittain arkistojensa 
säilytyskustannuksiin museossa.19 

Seuraavassa museon kokoelmien nykytilannetta analysoidaan aineistotyyppi kerrallaan. 
Kokoelmien kartuntaperiaatteita on eritelty tarkemmin luvusta neljä lähtien. 

3.1. ESINEET 

Suomen Ilmailumuseon pitkäjänteisesti säilytettävän museokokoelman esineistöön liittyy 
ilmailuhistoriallista mielenkiintoa tai erityistä tekniikkaan, henkilöön tai tapahtumaan 
liittyvää merkitystä. Käyttökokoelma taas sisältää käyttöön otettavissa olevia varusteita ja 
tarvikkeita paitsi entisöintityötä, yhä enemmän myös yleisö-, kuten opetustyötä, varten.20 

Suuri osa lahjoitetuista esineistä21 on tullut erilaisilta taustaorganisaatioilta ja vahvoilta 
ilmailualan toimijoilta. Finnair Oyj:lta (vuoteen 1968 Aero Oy) saatu materiaali kuvastaa 
Suomen monella mittarilla merkittävimmän lentoyhtiön kehitystä perustamisesta, vuodesta 
1923, tähän päivään saakka. Kar-Air Oy (myöh. Karair Oy) oli toinen kotimainen, 
merkittävä lentoyhtiö, joka erikoistui vuodesta 1957 lähtien sekä loma- että mm. 
malminetsintälentoihin22. Museon ilma-aluksista kaksi on nimenomaan Karairin käytön 
aikaisessa asussa. 

Suomen ilmavoimien (1918-) esineistöä on museolle päätynyt Puolustusvoimien joukko-
osastojen (Sotamuseon) kanssa tehtyjen säilytyssopimusten ja ennen kaikkea välillisesti 
yksityisten lahjoittajien toimesta. 

Yksityishenkilöiden osuus esineistön luovuttajista on suuri, johtuen museon syntymisestä 
vapaaehtoisvoimin 1970-luvulla ja voimakkaasta ”talkoohengestä” vuosien mittaan.  
Monien muiden erikoismuseoiden tapaan myös Suomen Ilmailumuseota voitaisiin 
luonnehtia keräilijöiden museoksi nimenomaan pienesineistön osalta. 

                                                            
19 Finnairin kanssa solmitussa yhteistyösopimuksessa (1998) on mm. täsmennetty kohdassa 2, että Finnair-aineisto on 
tallennettava omaksi kokonaisuudekseen muusta aineistosta erillään. 
20 Käyttökokoelmasta enemmän luvussa 5.1. Kokoelmien jaottelu 
21 Kts. Liite I. Suomen Ilmailumuseon kokoelmat 2018 
22 Karair fuusioitiin Finnair-emoyhtiöön vuonna 1996, mistä johtuen yhtiön tallentama materiaali on kokoelmapolitiikan 
liitteissä merkitty emoyhtiölle. 
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Keräilijälle erityisalan esine on edustanut arvoa sinänsä – museokokoelman piiriin 
joutuessaan esine on taas dokumentti ja avain isompaan ilmiöön. Yksityishenkilöiden 
lahjoitusten muodostaessa pienesineistöstä suuren osan kokoelman kartunta on ollut 
hajanaista ja paikoittain epäsuunnitelmallista. 

Lahjoituksia tehneet henkilöt ovat olleet sidoksissa lentoyhtiöiden, ilmailuhallinnon, 
Polyteknikkojen Ilmailukerhon tai Suomen ilmavoimien toimintaan tai vaihtoehtoisesti 
innokkaita ilmailuhistorian harrastajia. Huomattava osa esineistöstä on peräisin 
lukemattomista Suomen alueelta löydetyistä sota-aikaisten ilma-alusten hylyistä ja 
käytöstä poistetuista koneista. 

Ilma-aluksia23 museon kokoelmaan otettiin tasaiseen tahtiin 1970-luvulta 1990-luvulle. On 
huomattavaa, että Ilmailumuseoyhdistys omisti yli 20 ilma-alusta jo ennen pysyvän 
museorakennuksen valmistumista vuonna 1981. Kartunta- ja toisaalta poistopäätöksiin on 
vuosien varrella vaikuttanut toisaalta tarjolle tullut materiaali, toisaalta varsinkin 2000-
luvulla museon vaikeat tilakysymykset. Säilytystilojen ja –resurssien puutteeseen 
perustuvat kokoelmapoliittiset linjaukset johtivat lopulta tilanteeseen, jossa ilma-alusten 
määrä museon kokoelmissa lähti ensimmäisen kerran laskuun vuonna 201224. 

Suomen Ilmailumuseolla oli marraskuussa 2018 kokoelmissaan arviolta noin 10 500 
ilmailuun liittyvää esinettä, joista 7256 kpl luetteloitu. Näistä 79 kpl on erilaisia ilma-aluksia 
tai niiden runkoja25. Suomen Ilmailumuseosäätiö omistaa näistä 57 kpl.26 

Ilmailumuseosäätiö on pyrkinyt ajan mittaan aktiivisesti voimistamaan omistusosuuttaan 
kokoelmiensa koneista, jotta näiden säilytykseen, siirtoon ja kokoelmapoliittisin perustein 
tehtyihin toimenpiteisiin olisi yksinkertaisempaa turvautua. 

Ilma-aluksilla on ollut moninainen käyttöhistoria, johtuen lahjoittajien/tallentajien 
heterogeenisyydestä. Yksittäinen iso käyttäjäryhmä ovat purjekoneiden osalta olleet 
lentokerhot eri puolilla Suomea, museon liito- ja purjekonekokoelman ollessa 
valtakunnallisesti laajin. Kokoelmissa on lisäksi mm. viranomais- lehti-, lähetys- ja 
malminetsintätoimintaan keskittyneiden toimijoiden kalustoa. 

Monet Suomen Ilmailumuseon koneet ovat olleet aktiivisena käyttöaikanaan teknologisia 
huippuja Suomessa, minkä vuoksi niissä usein tiivistyvät kulloisenkin aikakauden teknisen 
kehityksen saavutukset ja ideaalit. Lentokoneella on dokumentaarista ja informatiivista 
arvoa fyysisten ominaisuuksien lisäksi. Näiden ominaisuuksien selvittämiseksi on 
välttämätöntä tuntea ilma-aluksen muutosprosessi suunnittelutyöstä ja tehtaan 
liukuhihnalta aina museaaliseen säilytykseen saakka. 

Ilma-aluksiin voidaan soveltaa elinkaariajattelua. Ilma-aluksen ensisijainen tehtävä 
elinkaarensa aikana on lentää ja olla lentokone – sotilaskoneiden tapauksessa omata 

                                                            
23 Käsite ”ilma-alus” on määritelty Suomen Ilmailuhallinnon lentosäännöissä seuraavasti: ”laite, joka saa nostovoimansa 
ilman reaktioista lukuun ottamatta ilman reaktiota maan tai veden pintaa vastaan”. Käsite kattaa sekä ilmaa kevyemmät 
kuumailmapallot että ilmaa raskaammat kiinteäsiipiset moottoroidut ja moottorittomat lentokoneet. 

24 Kts. Liite IV. Ilma-aluksien lukumäärän kehitys 1976-2018 
25 Suomen Ilmailumuseon kokoelmissa on ilma-aluksiksi luetteloitu sekä kokonaiset ilmaa raskaammat ja kevyemmät 
ilma-alukset että osat, jotka käsittävät valtaosan aluksen rungosta. 
26 Kts. Liite V. Ilma-alusten omistussuhteet 
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myös asevaikutusta – sekundaarifunktion ollessa (elinkaaren loppupäässä) 
muistomerkkinä tai museoesineenä olo. 

Ensisijaisen tehtävän vuoksi elinkaaren aktiivivaiheessa ei koneen ja sen osien 
alkuperäisyys ole ollut suoristuskyvyn kannalta merkitsevä asia, vaan toistuvien huoltojen 
yhteydessä on moni myöhempi museoilma-alus muuttanut olemustaan merkittävällä 
tavalla. Esimerkiksi Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin kuuluvan DC-3 OH-VKB:n 
alkuperäisestä tehdasuudesta rakenteesta on koneen asiakirjojen mukaan jäljellä arviolta 
alle 25 prosenttia. 

Muun muassa viranomaisvalvonnasta johtuen lentokoneiden ja niiden osien kontekstitiedot 
ovat kautta aikain olleet erittäin tarkat: konetta ovat seuranneet kulloiseenkin 
määränpäähänsä omat päiväkirjat lentorankaa, moottoria ja potkuria varten. 
Vastaanottopöytäkirjat ovat listanneet osat ja varusteet käyttöön oton yhteydessä ja 
korjauksista - kuten ohjaajien suorittamista lennoistakin - on tehty tarkat selvitykset 
lentopäiväkirjoihin. Viranomaisten tekemissä katsastuspöytäkirjoissa koneen kulloinenkin 
suorituskyky on määritelty tarkasti. 

Esinekokoelmien ilma-aluskeskeisyyden lisäksi on mainittava myös erilainen 
lentotoimintaan liittyvä monimuotoinen maakalusto, joka on tallennettu museoon 
nimenomaan aihepiirinsä perusteella, niiden liittyessä muun muassa lentoasemien 
tukipalveluihin. Kuten ilma-aluksetkin, maakalusto vie huomattavan määrän 
säilytysresursseja, minkä vuoksi sen säilyttämiseen liittyvissä valinnoissa joudutaan 
tekemään merkittävä määrä kokoelmapoliittisia valintoja. 

 

3.2. VALOKUVAT 

Valokuvakokoelmia ryhdyttiin luetteloimaan 1980-luvulla. Alusta alkaen kuva-aineistoa on 
järjestetty mappeihin sekä temaattisesti (koskien erityisesti lukemattomia Suomen 
ilmavoimien konetyyppejä) että kokoelmanmuodostajan mukaan. Kuviin on tehty 
sisällönkuvailu erillisiin paperivihkoihin. Tämän kaltainen luettelointi kattoi n. 6000 vedosta. 

Nykyisellään museon valokuvakokoelma käsittää noin 189 000 kuvaa eri muodoissaan27. 
Suuren osan ennen 2000-lukua karttuneesta materiaalista muodostaa Suomen 
ilmavoimien toimintaa koskeva kuvamateriaali, joka koostuu useammasta eri kokoelmasta 
arkistossa. Museolla on lisäksi reprottu tuhansittain eri henkilöiden kokoelmia 
repronegatiiveiksi tai -vedoksiksi, joiden laatu ja käyttöarvo on 2000-luvun standardein 
vaihteleva. 

Kuva-aineiston karttuminen on vuosien saatossa ollut sporadista. Tästä johtuen jatkuvia, 
pitkiä kokoelmasarjoja ei ole kartutettu myöskään isompien arkistonmuodostajien toimesta. 
Kuvamateriaalia on tullut arkistoon paljon myös ilman käyttöoikeussopimuksia, mikä tuo 
mukanaan epäselvyyttä materiaalin jatkokäyttöön. 

                                                            
27 Arkiston rakenteesta kts. Liite VI. Valokuva-arkiston kokoelmanmuodostajat 
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Pääasiallisimmat, selkeät kokonaisuudet ilmavoimien kuvamateriaalin lisäksi muodostuvat 
Suomen Ilmailuliiton julkaisun, Ilmailu-lehden, sekä Finnair Oyj:n markkinointiosaston 
kokoelmista. Näiden lisäksi arkistosta löytyy laajoja, systemaattisesti syntyneitä 
yksityishenkilöiden kokoelmia. 

Valokuva-arkiston arvokkain osa on epäilemättä Ilmailuvoimien Lentokonetehtaan/Valtion 
Lentokonetehtaan (VL) toiminnan piirissä 1920-, 1930- ja 1940-luvuilla syntynyt n. 1000 
kappaleen lasinegatiivikokoelma, sisältäen kattavat dokumentaatiot pääasiallisimpien VL:n 
lentokonetyyppien tuotantosarjoista. Yhä vuonna 2018 Valtion Lentokonetehtaan 
tuotannon dokumentaatio on Suomessa hajallaan, asiakirja-arkistoaineiston ollessa 
säilytyksessä ja järjestettynä Suomen Ilmavoimamuseossa. 

Aineistonhallintaa on kehitetty valokuva-arkistossa vuodesta 2012 lähtien. Marraskuuhun 
2018 mennessä arkistosta on löydetty reilut 700 kokoelmanmuodostajaa. Kuvat 
säilytetään museolla kokoelmanmuodostajalähtöisesti. Kokoelmatason luetteloinnissa 
kaikki kuvat saatettiin ensimmäistä kertaa valokuva-arkiston historiassa kattavan 
kokoelmanhallinnan piiriin ja kuvamassaa voitiin lähteä analysoimaan, mikä on olennaista 
mm. museon digitointipolitiikan kannalta. 

Marraskuuhun 2018 mennessä kuva-aineistosta on digitoitu noin 10 000 kuvaa. 

Museo saa lahjoituksina yhä enenevissä määrin pelkästään digitaalisessa muodossa 
olevaa kuvamateriaalia, mikä asettaa haasteita museon sähköiselle 
kokoelmanhallintajärjestelmälle. 

 

3.3. ASIAKIRJAT 

Asiakirjallista arkistomateriaalia on kertynyt Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin pieninä 
erinä tai yksittäisinä asiakirjoina joko erillisinä lahjoituksina tai muun museoon tulevan 
materiaalin yhteydessä. Arkistoaineistoa on lisäksi syntynyt ennen muuta museon oman 
toiminnan kautta, arkiston sisältäessä toimintakertomuksia ja pöytäkirjoja sekä 
kirjeenvaihtoa eri sidosryhmiin liittyen. 

Suomen Ilmailumuseon arkistossa on asiakirja-aineistoa tällä hetkellä noin 1500 
hyllymetriä28. Sekä Suomen Ilmailuliitto että Finnair Oyj ovat määritelleet Suomen 
Ilmailumuseon pääasialliseksi historian tallentajakseen. Näistä arkistonmuodostajista 
Finnairilla on museoon tallentaminen ollut pitkäjänteisintä aikain saatossa. Yhtiön 
toimittama materiaali sisältää enimmäkseen lentokonemanuaalikirjastoa mutta myös 
organisaation itsensä luomia (mm. lento-osaston) asiakirjasarjoja. 

Iso kokonaisuus asiakirja-arkistossa on nimenomaan ilma-alustyyppiin sidoksissa oleva, 
valmistajan käyttäjälle (liikenneyhtiöt, Suomen ilmavoimat) toimittama manuaaliaineisto 
sekä lento- että huoltohenkilökuntaa varten. Manuaalisarjat (mukaan lukien useampi 
kokoelmanmuodostaja) muodostavat suuren osan kaikesta asiakirjamassasta museon 
arkistossa. Tälle on kuitenkin tarkoitus: huoltomanuaalit ja rakennepiirustukset ovat 
ensisijainen lähde ilma-alusten konservointi- ja entisöintitoimintaa ajatellen museossa. 
                                                            
28 Tilanne 29.11.2018, kts. Liite VII. Asiakirja-arkiston kokoelmanmuodostajat 
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Yksi tutkijoiden taholta eniten käytetyimpiä asiakirjatyyppejä on ilma-alusten konekohtaiset 
asiakirjat, pääasiassa konetta seuranneet matkapäiväkirjat. Asiakirja-aineiston kulkeminen 
museoitujen ilmavoimien ilma-alusten mukana on säädetty Ilmavoimien Esikunnan huolto-
osaston 23.5.2012 antaman ohjeen mukaisesti29. Elokuussa 2017 museo sai lahjoituksena 
Finnairin reitti- ja tilauslentojen voyage logit vuosilta 1961-2010. 

Merkittävä yksittäinen osa museon asiakirja-arkistosta on henkilöarkisto, johon ilmailun 
parissa toimineiden henkilöiden (n=330) ilmailu-uraan liittyvää aineistoa on tallennettu. 
Nämä varsin heterogeeniset arkistot ja kokoelmat on pyritty säilyttämään 
arkistonmuodostajan sukunimen mukaisessa järjestyksessä. 

Kokonaisia asiakirjasarjoja ovat arkistossa erityyppiset kartat, ilma-aluksien 
rakennepiirustukset sekä lennokki- ja mittakaavapiirustukset.  Nämä sarjat on koostettu 
useiden eri arkistonmuodostajien luomasta materiaalista sisällön perusteella. 

Ilmailun eri toimijoiden tuottamia kotimaisia ja ulkomaisia mainosjulisteita on museon 
kokoelmissa muutamia satoja. Nämä säilytetään tarkoitusta varten suunnitelluissa 
vetolaatikoissa arkistotilassa. Julisteiden sisäistä ja ulkoista käyttöä säätelevät 
tekijänoikeuskysymykset. 

Eritoten henkilöasiakirjojen käytössä otetaan huomioon – rekisteriselosteiden ja 
käyttölupien muodossa - vuonna 2018 voimaan tullut EU:n tietosuojalaki. 

3.4. KIRJASTO 

Suomen Ilmailumuseon kirjastoon on kolmen vuosikymmenen kuluessa kerätty 
monipuolisesti sekä siviili- että sotilasilmailuun liittyviä monografioita että jatkuvia 
julkaisuja. Kirjasto on pyrkinyt keräämään kokoelmiinsa oman alansa erikoiskirjallisuutta ja 
vahvistamaan näin asemaansa tutkijoiden keskuudessa. Museossa tapahtuneen 
ensimmäisen käden lähteiden hajanaisen kartunnan takia tutkijoille on pyritty luomaan 
peruslähtökohdat tutkimukseen sekundaarilähteistä. 

Kirjasto on tyypillinen museokirjasto eli humanistinen erikoiskirjasto: keskikokoinen tai 
pikemminkin pieni kooltaan, hyvin erikoistunut ja selkeästi profiloitunut. Kirjaston 
kokoelmakartunta koostuu käytännössä lahjoituksista ja aineistovaihdoista. 
Järjestelmällisesti on kirjastoon pyritty keräämään ennen muuta Suomessa painettu 
ilmailuhistorian kenttään kuuluva tieto- ja muistelukirjallisuus sekä edustavalla otannalla 
ulkomailla painettu suomalaista ilmailua käsittelevä kirjallisuus. 

Huomattavan osuuden kirjaston hyllymetreistä muodostavat erilaiset vuosikertomukset, 
ilmailurekisterit, eri toimijoiden käyttämä oppikirjallisuus sekä konetyyppikohtaiset 
yhteenvedot. Paljon käytettyjä nimikkeitä ovat etupäässä kotimaiseen ja ulkomaiseen 
sotilasilmailuun liittyvät muistelmateokset ja biografiat. 

Ehkä suosituin tutkimusaihe kirjaston kävijöiden keskuudessa onkin ollut viime vuosina 
erilainen henkilöhistoriallinen tutkimus. Tämä on saavuttanut suosiota myös 
ilmailuhistorian harrastajien ulkopuolelta tulevien kävijäryhmien keskuudessa. 

                                                            
29 ILMAVOHJEK Ohje käytöstä poistetun ilmavoimien materiaalin jatkokäsittelystä 23.5.2012 
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Monografioita ja jatkuvista julkaisuista kausijulkaisuita on museon kokoelmissa yhteensä 
noin 150 hyllymetriä, noin 15 000 nidettä. Nimikkeitä on hieman tätä vähemmän, koska 
mukana on tuplakappaleita. 

Erilaisia alan aikakauslehtiä on hyllymetreinä lähes saman verran, puolentoistasataa 
hyllymetriä. Lehdet on syksystä 2013 alkaen järjestetty alakerran kokoelmasäilytystilaan, 
jonne ei ole pääsyä henkilökunnan ulkopuolisilla henkilöillä. 

Vaikeuttavia tekijöitä kirjastokokoelman hoidossa olleet ovat ahtaat tilat ja vuosikymmeniä 
ylläpidetyt ei-ammatilliset kirjastonhoidolliset tavat. Viimeisestä johtuen pahimmat 
ongelmat juontuvat standardien puutteesta ja luokitusjärjestelmän 
yhteensopimattomuudesta muiden kirjastojen kanssa. 

Suomen Ilmailumuseon kirjaston luokitusjärjestelmä uudistettiin kokonaisuudessaan 
syksyllä 2017, pohjautuen yleisen kirjallisuuden osalta osaksi Yleiseen kirjastojen 
luokitusjärjestelmään (YKL) ja ollen taas monilta kohdin vain museon omaan toimintaan ja 
tehtäväkenttään liittyvä30. 

Tulevaisuudessa yhteismitallisuus tulee ajankohtaiseksi viimeistään luettelotietoja 
verkkoportaaleihin vietäessä. Museon sisäisen henkilökunnan käytössä toimii Roottori-
hakuportaali, josta löytyvät kokoelmanhallintaohjelma PrettyLibiin luetteloidut noin 1500 
nimikettä. 

2000-luvun alussa kirjastokokoelmaan syntyi jaottelu käsi- ja asiakaskirjaston välillä. 
Käsikirjasto oli ainoastaan museon henkilökunnan käytössä informaation hakuun sekä 
tietopalveluun. Asiakaskirjasto sitä vastoin oli avoin yleisölle seitsemän päivää viikossa ja 
materiaali oli lainattavissa. Huhtikuun alusta 2013 alkaen käsi- ja asiakaskirjasto 
yhdistettiin ja samalla lainaustoiminta lopetettiin. Toimenpiteet ovat osa kirjaston 
kokoelmanhallintaa ja säilyvyyttä parantavista toimenpiteistä31. 

 

3.5. FILMIT JA ÄÄNITTEET 

Suomen Ilmailumuseo toimitti 2000-luvun vaihteessa kokoelmissaan olleet filmikelat 
Kansalliseen audiovisuaaliseen arkistoon (vuoden 2014 alusta Kansallinen 
audiovisuaalinen instituutti KAVI). Valtion laitoksen tehtävänä on hankkia, entistää ja 
säilyttää elokuvia, radio- ja televisio-ohjelmia sekä niihin liittyvää aineistoa. KAVI:lla on 
museota paremmat resurssit ja asiantuntemusta säilyttää materiaalia kokoelmissaan. 

Museolla kokoelmissaan ilmailuun liittyviä pr-, dokumentti- ja harrastajafilmejä mm. VHS-, 
ja kaitafilmiformaateissa sekä 2000-luvun osalta entistä enemmän digitaalisissa 
muodoissa. 

Äänitteiden osalta museolla on kokoelmissaan analogisina n. 300 kpl C-kasettimuodossa 
olevaa tallennetta, enimmäkseen ilmailun eri toimijoiden haastatteluita sekä 
laitteistoihin/ilma-aluksiin liittyvää koulutusmateriaalia. 
                                                            
30 Kts. Liite VIII. Kirjallisuuden luokittelujärjestelmä 
31 Liite XIX. Kirjaston säännöt 
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Digitaalisessa muodossa olevaa haastatteluaineistoa on kerääntynyt lähinnä erikseen 
määriteltyjen dokumentointiprojektien yhteydessä. 
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4. TALLENNUS 

Tallennustoiminta tarkoittaa Suomen Ilmailumuseossa erityyppisten, nykyisin tai 
tulevaisuudessa ilmailuhistoriallista arvoa sisältävien, kokoelmasäilytyksen piiriin 
haluttavien esineiden, kuvien, kirjojen, asiakirjamateriaalin, filmien ja äänitteiden sekä 
immateriaalisen aineiston ottamista kokoelmiin sekä niiden varustamista kontekstitiedoin. 
Tallennus tapahtuu olemassa oleviin kokoelmiin ja tallennustyönjakoon pohjautuen, 
museon toimintastrategian ja toimintaympäristön muutoksen huomioon ottaen. 

4.1. TALLENNUKSEN YLEISIÄ TEEMOJA 

Museon kokoelmiin kerätään kattavasti Suomen siviili- ja sotilasilmailuun liittyvää aineistoa 
eri lahjoittajilta sekä aktiivisen että passiivisen tallentamisen kautta. Museon kantava 
ajatus on tallentaa sekä aineellista että ei-aineellista perinnettä kokoelmiinsa, jälkimmäisen 
käsittäessä esineellisen dokumentoinnin ulkopuolelle osittain tai kokonaan jäävän 
inhimillisen toiminnan. Näin ollen kartuntakriteerit on hyvä eritellä sekä ilmiö- että 
objektilähtöisesti32. 

Inhimillisen toiminnan muodoista Suomen Ilmailumuseon keruu kohdistuu ennen kaikkea 
tekniikan historiaan: välineisiin ja menetelmiin, joita ihminen on tarvinnut päästäkseen 
ilmaan lukemattomilla eri tavoilla. Keruualue sijoittuu ajallisesti tieteellisen 
vallankumouksen jälkeiseen aikaan, jolloin tekniikasta tuli tieteen apuväline.  Kehitys 
ilmeni ajan mittaan radikaalilla tavalla myös kulkuvälineiden, mukaan lukien ilmailu, 
kehityksessä. 

Lähemmin tarkasteltuna - koska suurin osa ilma-aluksista on eri tavoin sarjatuotettuja – 
tallennusalue keskittyy ennen muuta lentokoneteollisuuden (ennen kaikkea kotimaisen) 
historiaan sekä sen merkitykseen, tavoitteisiin, suuntaviivoihin ja tuotoksiin 1900-luvun 
alusta lähtien. Sotilas- ja siviili-ilmailu ovat tekniikan osalta linkittyneet monella tavalla. 
Monet innovaatiot (esim. suihkumoottorit) ovat tulleet matkustajaliikenteeseen 
sotilasilmailun piiristä, jossa konfliktien aikana on vaadittu akuutteja toimenpiteitä 
vastustajan voittamiseen ilmassa. 

Museo kartuttaa kokoelmiaan myös kulttuuri- ja sosiaalihistoriallisesta näkökulmasta käsin. 
Teemat nousevat esiin esimerkiksi lentoyhtiöiden historiaa tallennettaessa. 
Lentomatkustamisen yleistyminen 1900-luvun (erityisesti jälkipuoliskon) aikana lavensi 
ihmisen toimintapiiriä huomattavasti, samaan aikaan kun vapaa-ajan lisääntyminen 
mahdollisti esim. tilausmatkoille osallistumisen. Ilmailua vapaa-ajan harrastuksena on 
edistänyt Suomessa ennen muuta Suomen Ilmailuliitto (aik. Suomen Ilmapuolustusliitto) 
sekä moottori- ja purjelennon että lennokkitoiminnan kautta. 

Valtaosa Suomen Ilmailumuseoon 1970-lähtien tulleista lahjoituksista on esimerkki ns. 
passiivisesta kartunnasta, joka ei toimi museo- vaan asiakaslähtöisesti. Museon tuleekin 
yhä enemmän kerätä kokoelmiinsa vain sellaista materiaalia, joka liittyy museon 

                                                            
32 Objektilähtöisistä kriteereistä katso luku 4.4. Tallennuksen painopisteet aineistotyypeittäin; ilmiölähtöistä 
tallennusalueen määrittelyä on liitteessä IX. Suomen Ilmailumuseon tallennuksen aihealueet 
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edustamaan aihepiiriin ja jolle on sija museon kokoelmissa eli se edustaa katveeseen 
jäänyttä aihealuetta. Hyvin harvoissa tapauksissa museo voi turvautua myös ostoihin 
kartunnassaan. 

Tallennuspolitiikan peruslähtökohta on museon omien kokoelmien tuntemus: aktiivinen 
tallentaminen tulee kohdistaa museon kokoelman vajavaisuuksiin. Tällöin heikosti 
edustettujen ilmiöiden dokumentointia tulee vahvistaa museossa, toiminnan käsittäessä 
mm. aiheeseen liittyvän esineistön kartuttamista. 

Aiemmassa museon tallennustyössä pimentoon jääneitä tai ajankohtaisia tallennusalueita 
2010-luvulla ovat muun muassa erilaiset ilmailun ilmiöt, jotka ilmentävät ilmailun 
harrastaja- ja toimijakentän monimuotoisuutta. Näitä ovat esimerkiksi: 

 naiset ja vähemmistöryhmät ilmailussa 

 ultrakevytilmailu ja kuumailmapalloilu 

 ilmailuharrastuksen muut muodot kuin lentäminen, mm. virtuaalilentäminen ja 
lentokonebongaus 

 2000-luvun halpalentomatkustaminen 

 ilmailun ympäristövaikutukset 

 lentoasemien maapalvelut 

Tallennustyön toimivuuden kannalta on tärkeätä informoida museon ulkopuolisia tahoja 
museon kokoelmien rakenteesta ja niissä olevista puutteista, minkä jälkeen potentiaalisilla 
lahjoittajilla on käsitys museon kaipaamasta materiaalista. 

Museokokoelmiin tallentaminen on tehtävä viimeistään, kun materiaali päätetään poistaa 
aktiivisesta käytöstä esim. modifiointia, modernisointia tai hylkäämistä varten. Samalla 
tämän jälkeen syntyvän ja käyttöön otettavan uuden kehitysversion kokoelmiin 
tallentaminen tulevaisuudessa on syytä varmistaa. 

Ilmailuhistoriallisissa kokoelmissa, kuten muissakin vastaavissa, on museointiperusteena 
usein sekä esineen erityisyys että yleisyys aiemmassa aktiivisessa käyttöympäristössään. 
Edellisessä tapauksessa esimerkkinä voisivat toimia ilma-aluksen sarjatuotantoversioita 
edeltäneet prototyypit. Ainoat säilyneet kappaleet sarjatuotetuista ilma-aluksista on 
useimmiten niin ikään museoitu ainutlaatuisuuden takia.  

Yleisesti käytössä olleista esineistä esimerkiksi käy yleisesti suomalaisessa ilma-
alusrekisterissä ollut yleisilmailukone, joka edustaa kokonaisen ilmailijasukupolven 
tyypillistä harrastusvälinettä. 

Suurta yleisöä kiinnostavat usein erityistapaukset ja marginaali. Tästä huolimatta 
museosta ei pidä tehdä kuriositeettikabinettia vaan kokoelmien pitää kattaa myös yleinen 
ja populaari. Museon tekemän tallennustyön pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus onkin 
perusta sille, että museokokoelmiin saadaan kattava otos tallennettavalla alueella 
käytössä olleesta materiaalista, unohtamatta kuitenkaan ainutlaatuista esineistöä ja näihin 
liittyviä tarinoita. 
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Suomen ilmailumuseo keskittyy kokoelmatoiminnassaan jatkossakin kansalliseen 
ilmailuhistoriaamme mutta ei missään nimessä sivuuta ilmailun kansainvälistä historiaa 
kartunnassaan. Museoon tallennettavan materiaalin on, sen usein hyvin teknisestä 
luonteestaan huolimatta, myös aina välitettävä tietoa ja tarinoita liikkuvan ja kansainvälisen 
ihmisen toiminnasta. 

Museo-objekteissa kokoelmakartunnan keskiössä ovat seuraavassa järjestyksessä 
taustaltaan erilainen materiaali silloin kun niiden kontekstitieto on hyvin saatavilla, ja niiden 
välittämä tieto sekä tarina merkityksellisistä ilmiöistä on laadukasta sekä monipuolista: 

1) Suomessa suunniteltu ja/tai valmistettu ilmailuun liittyvä materiaali 

2) Suomessa suomalaisten käytössä ollut, mutta muualla suunniteltu tai valmistettu 
ilmailuun liittyvät materiaali. 

3) Suomen ilmailuhistoriaan liittyvä, mutta muiden kuin suomalaisten käytössä ollut 
materiaali. 

Museo-objektin arvo määräytyy pohjimmiltaan sen mukaan, mitä tietoa objekti pystyy 
välittämään menneisyydestä, riippumatta objektin tyypistä tai fyysisestä olomuodosta.  

 

4.2. TALLENNUKSEN KRITEERIT 

Kokoelmiin hyväksyttävän materiaalin osalta on käytettävä valintaa ja harkintaa: mikä on 
todella museoimisen arvoista - sellaista, joka on syytä säilyttää tuleville sukupolville? 
Museo ottaa vastaan ja säilyttää kokoelmapolitiikassa määritellyn tallennusalueensa33 
mukaista materiaalia. 

Museo varaa itselleen tilapäisen oikeuden pidättäytyä objektin/materiaalityypin/ilmiön 
tallennuksesta, mikäli kokoelmanhoidolliset seikat näin vaativat. Museo ei ota vastaan 
yksityisten henkilöiden kokoelmia pelkästään luovuttajan tai kolmannen osapuolen 
harrastuksen tai työn piirissä tekemän mainittavan arvoisen työn takia, jos materiaali ei 
sovellu museon tallennusvastuuseen. 

Tieto tallennuskriteereistä on saatettava materiaalia tarjoavan tahon tietoon ennen 
luovutusta, jotta mahdollinen aineiston seulonnan vaatima työmäärä minimoidaan. 
Vuosittaiset kartutuksen teemat on ilmaistu museon laatiman vuosittaisen 
toimintasuunnitelman kokoelmaosiossa. Lyhyellä jänteellä kartutukseen vaikuttavat sekä 
olemassa olevan museokokoelman painopistealueet ja puutteet että vuoden mittaan 
syntyvät väliaikaisnäyttelyt. 

Harjoitetun kokoelmapolitiikan mukainen lyhyellä aikajänteellä tapahtunut kartunta 
raportoidaan pääosin vuosittaisten museon toimintakertomusten tasolla. 
Toimintakertomukset ilmaisevat myös kokoelmatyön tuloksellisuutta, sisältäen maininnat 
merkittävimmistä kokoelmiin tulleista lisäyksistä sekä kokoelmanhallintaa parantaneista 
projekteista. 
                                                            
33 Kts. luku 4.4. Tallennuksen painopisteet aineistotyypeittäin 
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Kartunnan seurannan päävastuu on päivittäisestä kokoelmatoiminnasta vastaavalla 
intendentillä, joka ottaa museolle tarjotun materiaalin tutkittavaksi ja tekee päätökset 
materiaalin hyväksymisestä osaksi museokokoelmaa. Intendentti tai hänen sijaisensa 
lahjoitusten vastaanottajana on velvollinen noudattamaan museon kartuntaperiaatteita ja 
toimimaan niiden edellyttämällä tavalla. Hänen vastuullaan on myös kartuntaperiaatteiden 
ja keruukohteiden kehittäminen ja ajanmukaistaminen.  

Ilmailuhistoriallisen keruualueen ollessa rajoiltaan epäselvä, käytännön keruutyö ei ole 
helppoa. Tässä intendentti joutuukin käyttämään omaa harkintaansa kartoittaessaan 
keruukohteita saatavilla olevasta materiaalivalikoimasta. 

Poikkeuksellisen suuren, merkittävän tai kustannuksia (konservointi, säilytystilat, 
ylläpitokustannukset34) runsaasti aiheuttavan esineen/kokoelman ottamisesta museoon 
pyydetään hyväksyntä museonjohtajalta. Tarvittaessa tallennuspäätös voidaan käsitellä 
myös museon hallituksessa, henkilökunnan tekemän alustuksen pohjalta. 

Materiaalin vastaanottamisen voivat estää yksi tai useampi seuraavista syistä: 

 Tarjottu aineisto ei sovi päivitetyssä kokoelmapolitiikassa määriteltyihin kartunnan 
tavoitteisiin ja painopisteisiin 

 Materiaalilla ei ole riittävää museaalista arvoa 

 Materiaalin omistusoikeus on epäselvä35 

 Materiaalin sijoittamiselle ja säilyttämiselle museossa asetetaan vaikeasti 
toteutettavia erityisehtoja 

 Materiaalille ei ole tilaa museossa tai materiaali aiheuttaa museolle kohtuuttomia 
kustannuksia tai järjestelyjä 

 Materiaalin tallentamisesta toisaalle on tehty yhteistyösopimus kolmannen 
osapuolen (museon kanssa) 

 Materiaali halutaan sijoittaa museolle vain deponoituna, ennen muuta 
varastointimielessä 

 Materiaali on tuhoutumistilassa: sitä ei voi ilman laajamittaista 
konservointia/entisöintiä pelastaa ja/tai objekti on vaaraksi muille museoesineille 

 Materiaalin vastaanottamisesta museoon ei ole etukäteen sovittu intendentin 
kanssa 

 

Suomen Ilmailumuseo tallentaa lähtökohtaisesti vain yhden kappaleen esinettä 
kokoelmiinsa, muutamia erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta36. Ylimääräisiä 
kappaleita voidaan siirtää museokokoelmasta käyttökokoelmaan. 
                                                            
34 Esim. kohde, jonka aiheuttamiin kustannuksiin ei olla vuosibudjetissa varauduttu 
35 Omistusoikeus on relevanttia selvittää ennen muuta kuolinpesien tapauksissa 



31 
 

 
 

Museon tontilla tai rakennuksissa säilytetään lähtökohtaisesti vain museon kokoelmissa 
olevia esineitä ja arkistoja. Käytännöstä poikkeavissa tapauksissa tulee pyytää intendentin 
tai museonjohtajan lupa. 

 

4.3. TALLENNUSVASTUU SUHTEESSA MUIHIN MUSEOIHIN 

Maantieteellisesti määriteltynä kartuttaminen keskittyy lähtökohtaisesti koko Suomeen. 
Ulkorajojen ja -vesistön osalta museo tekee yhteistyötä Rajavartiolaitoksen lentotoimintaa 
tallentavan Kymenlaakson museoon kuuluvan Merivartiomuseon sekä Rajamuseon 
kanssa.  

Alueellisella perusteella tallennusvastuunsa rajanneiden maakuntamuseoiden kanssa 
Suomen Ilmailumuseo pyrkii yhteistyöhön jakaakseen vastuuta paikallisten ilmailun 
toimijoiden historian ja nykypäivän dokumentoinnista, kuitenkin niin, että Suomen 
Ilmailumuseolla säilyy tieto ilmailuhistoriallisen materiaalin sijainnista kotimaassa. 

Sotamuseo on valtakunnallinen sotahistoriallinen erikoismuseo ja puolustusvoimien 
keskusmuseo. Suomen ilmavoimien (1918-) esineistöä on museolle talletettu Sotamuseon 
ja Ilmavoimien (nykyisin sopimusosapuolena Puolustusvoimien Logistiikkakeskus) kanssa 
tehtyjen säilytyssopimusten ja määrällisesti ennen kaikkea välillisesti yksityisten 
lahjoittajien toimesta, joiden lahjoittama materiaali on myös Suomen ilmailumuseosäätiön 
omistuksessa37. 

Ilmailumuseoalalla merkittävintä päällekkäistä keruuta on vuosikymmenien mittaan 
tapahtunut pääasiassa sotilasilmailua ja keskisuomalaisen ilmailun historiaa tallentavan 
Suomen Ilmavoimamuseon kanssa, joka on Sotamuseon yhteistyömuseona Ilmavoimien 
toiminnan tallennuksessa ensisijainen vastuumuseo. 

Ilmavoimamuseon kokoelmapolitiikassa kerrotaan: 

”Museon toimialana on ilmavoimien perinteiden tallentaminen ja ylläpitäminen 
muun museotoimen ohella. Museo kerää, tallentaa, säilyttää, laittaa esille ja tutkii 
materiaalia, jolla on historiallista mielenkiintoa ja merkitystä joko ilmavoimien 
historian tai alueelliselta (Keski-Suomi) taikka paikalliselta (Jyväskylän seutu) 
ilmailuhistorian kannalta.”38 

Suomen Ilmailumuseon ja Ilmavoimamuseon tallennusvastuualueiden mennessä 
sotilasilmailun osalta väistämättä lomittain myös tulevaisuudessa, täytyy 
yksityiskohtaisemmat suuntaviivat toiminnalle sopia aika ajoin pidettävissä 
johtoryhmätason kokoontumisissa. 

                                                                                                                                                                                                     
36 Kts. 4.4. Tallennuksen painopisteet aineistotyypeittäin 
37 Puolustusvoimien materiaalin tallentamisessa Ilmailumuseo seuraa normia Puolustusvoimien Sotilasmuseotoiminnasta 
vuodelta 2012 

38 Suomen Ilmavoimamuseon kokoelmapolitiikka, hyväksytty 6.3.2012 
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Suomen Ilmailumuseon toimiessa ilmailuhistorian valtakunnallisena erikoismuseona on 
kentän koordinointi ja hyvien tallennuskäytäntöjen kehittäminen yhtä lailla tärkeää myös 
muiden, ei-ammatillisesti hoidettujen ilmailumuseoiden kanssa. Tallennettavien esineiden 
koko (ilma-alukset) on paitsi edellyttänyt, myös edesauttanut valtakunnallista yhteistyötä 
ilmailumuseoalalla.39 

Ohjenuorana museoyhteistyössä on kautta aikain ollut Puolustusvoimien poistettavasta 
materiaalista saatavan edustavan otoksen oikeudenmukainen tallentaminen museoihin, 
säilytys- ja näyttelytilojen sekä ylläpitoresurssien rajoissa.  

Suomen Ilmailumuseo valtakunnallisena ilmailun erikoismuseona pyrkii tarvittaessa 
jakamaan tallennusvastuuta alan erikoismuseoiden kanssa. Mikäli ilmailuhistoriallisesti 
arvokas objekti ei kokonsa tai luonteensa takia sovellu Suomen Ilmailumuseoon, pyrkii 
museo etsimään sille sijoituspaikan muista ilmailumuseoista. 

Museon tallennusvastuu limittyy merkittävällä tavalla myös aselajimuseoiden ulkopuolisten 
museoiden kanssa. Kulttuurihistoriallisilla museoilla on ollut pitkään tarve kehittää 
kokoelmanhallintaa yhteistyössä ja koordinoida tallennustyönjakoa. Suomen Ilmailumuseo 
pitää ohjenuoranaan tallennustyössä yhdessä muiden museoalan toimijoiden kanssa 
sovittavia valtakunnallisia tallennustyön käytänteitä. 

Suomen Ilmailumuseo on jatkossa pysyvästi mukana museoiden keskinäisessä tallennus- 
ja kokoelmayhteistyössä, TAKO-toiminnassa. TAKO on museoiden tallennus- ja 
kokoelmayhteistyötä koordinoiva, vuonna 2009 perustettu ammatillisten museoiden 
yhteenliittymä. 

Suomen Museoliiton selvitys valtakunnallisen tallennustyönjakomallin laatimisesta ja 
käyttöönotosta kulttuurihistoriallisille museoille valmistui vuoden 2013 vaihteessa. 
Selvityksen avulla luotiin konkreettinen, jatkuvasti päivitettävä tallennustyönjako työkaluksi 
ja ohjenuoraksi museoille. 

Marraskuussa 2018 Suomen Ilmailumuseo on ilmoittanut tallennusalueekseen seuraavat 
teemat40: 

2: Organisaatiot > Ilmailualan organisaatiot 

2: Yhdistystoiminta > Valtakunnallisesti merkittävät ilmailuyhdistykset 

2: Yhteiskunnan tekninen infrastruktuuri > Ilmailun infrastruktuurit/ lentoasemat 

2: Suomen valtio ja valtion organisaatiot > Ilmailun viranomaistoiminta 

2: Suomen valtio ja valtion organisaatiot > Suomen puolustusvoimat >Ilmavoimat 

3: Harrastukset > Ilmailuharrastus 

3: Vapaa-ajantapahtumat > Ilmailutapahtumat 

                                                            
39 Muista ilmailualan museoista ja kokoelmista tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat Hallinportin ilmailumuseo, Päijät-Hämeen 
ilmailumuseo Vesivehmaalla, Karjalan ilmailumuseo Lappeenrannassa ja Karhulan ilmailukerhon lentomuseo Kymissä. 
40 Valtakunnallinen tallennustyönjako, Suomen Museoliitto & Teemu Ahola; osoitteessa tako.nba.fi (viitattu 30.11.2018) 
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4: Ammattiryhmät > Siviili- ja sotilasilmailun ammattilaiset 

4: Metalliteollisuus > Konepajateollisuus > Ilmailuteollisuus 

4: Palveluyritykset > Yleisilmailun palvelut 

5: Liikenne > Lentoliikenne > Lentomatkustaminen 

5: Liikenne > Lentoliikenne > Lentorahtiliikenne 

5: Liikenne > Lentoliikenne > Matkustajalentoliikenne 

5: Majoitus- , matkailu ja ravitsemustoiminta > Lentomatkailu 

6: Koulutus > Ilmailualan kaupallinen lentokoulutus 

6: Koulutus > Ilmailualan tekninen koulutus 

6: Koulutus > Harrasteilmailun lajikoulutus 

6: Koulutus > Ilmasotakoulutus 

6: Urheilu > Urheiluilmailu 

6: Valokuvaus > Ilmavalokuvaus 

7: Käännekohdat > Toinen maailmansota > Ilmasota  

 

Työryhmistä Suomen Ilmailumuseo on mukana TAKO:n pooli 5:ssä, jonka tallennus- ja 
nykydokumentointityön piirissä ovat viestintä, liikenne ja matkailu. Tavoitteena pooleissa 
on edesauttaa samaa alaa edustavien museoiden keskinäistä yhteistyötä tallennustyössä 
ja edesauttaa yhteistyössä tehtäviä nykydokumentointeja. 

 

4.4. TALLENNUKSEN PAINOPISTEET AINEISTOTYYPEITTÄIN41 

4.4.1. Esineet 

Suomen Ilmailumuseon tehtävänä on tallentaa esineellistä perinnettä jälkipolville 
myöhempää tutkimusta ja näytteillä pitoa varten. Syntyvien kokoelmien on edustettava 
kattavasti ilmailun piirissä syntynyttä ja käytettyä materiaa ja annettava kuva esineistön 
lajista, laadusta, määrästä, tekniikasta, merkityksestä ja kehittymisestä. Sotien aikaisen 
materiaalin tallentamisen piiriin kuuluvat myös silloisten vihollis- ja liittolaismaiden Suomen 
alueilla tai rintamilla käyttämä materiaali. 

                                                            
41 Luku sisältää pääpiirteiset rajaukset kokoelmiin otettavasta materiaalista, objektityyppikohtaisesti. Sisältö on muokattu 
asiakaslähtöisesti liitteenä olevissa ohjeissa materiaalin luovuttajille.Kts.liite XXIII. Ohjeet materiaalin luovuttajille. 
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Erityisellä huolellisuudella tulee pyrkiä tallentamaan myöhemmän tutkimuksen ja 
näyttelytoiminnan kannalta esineitä, jotka ovat ominaisia pelkästään 
suomalaiskansalliselle ilmailulle ja joita ei tällöin maamme ulkopuolella mikään muu museo 
tai laitos jälkipolville voi tallentaa. 

Mikäli esineen koko, vaikea säilytettävyys kokoelmissa tai muu tekijä eivät mahdollista tai 
tee järkeväksi objektin tallentamista ja pitkäaikaista säilyttämistä, esine on tallennettava 
valokuvaamalla ja dokumentoimalla kaikki oleellinen tieto materiaalista. Ilma-aluksia ja 
erityyppistä raskasta, vedettävää maakalustoa museoitaessa on huomioitava niiden 
siirrettävyyden turvaavat oleellisimmat varaosat. 

Suomen Ilmailumuseo tallentaa lähtökohtaisesti vain yhden kappaleen hyvillä 
oheistiedoilla varustettua esinettä kokoelmiinsa. Poikkeuksena toimivat esineet, joiden 
arvoluokituksen42 mukainen historiallinen merkitys, käyttöhistoria tai tyyppiero oikeuttaa 
toisen kappaleen pitämistä kokoelmissa. Lisäksi esineitä tai osia voidaan ottaa useampia 
museoesineinä kokoelmiin entisöintitoiminnan käyttöön, tämä koskee lähinnä 
ohjaamoinstrumentteja. 

Käyttökokoelmaan ja tarvikevarastoon voidaan suoraan ottaa vastaan mm. 
seuraavanlaisia esineitä, joita ei siis viedä museoesineiden luetteloinnin ja hoidon piiriin: 

 erikseen käyttöön tulevat lentovarusteet (päähineet, puvut, happinaamarit, 
pelastusliivit) 

 asiakaskäyttöön tulevat liikennekoneiden istuimet 

 laadukkaasti kootut pienoismallit 

 ilma-alusten kytkimet, tarvikkeet, pienosat 

 ilma-alusten liikutteluun ja korjaukseen käytettävät välineet 

 ilma-alusten varusteet, jotka käyvät useampaan alatyyppiin 

 

4.4.2. Valokuvat 

Museon kokoelmiin tulleet, näyttelyihin ja julkaisuihin käytetyt valokuvat ovat monesti 
kokoelmien ulospäin näkyvintä aineistoa. Valokuva tallennusmuotona antaa 
mahdollisuuden dokumentoida toimintaa josta ei jää jälkiä asiakirjoihin tai painettuun 
materiaaliin. Näitä on mm. yksityisesti harrastettu ilmailutoiminta (esim. ultrakevytilmailu) 
sekä muut inhimillisen toiminnan ilmiöt, joiden dokumentointi jää väistämättä vähälle ilman 
aktiivista valokuvaustoimintaa. 

Valokuvien ottamista kokoelmiin harkittaessa tulee tarkistaa, millaiset tekijänoikeudet 
lahjoittajalla on tarjoamiinsa valokuviin. Mikäli kuvat ovat tekijänoikeuslain alaista 
materiaalia ja suoja-ajan piirissä, tulee niiden tekijänoikeuden omistaja mahdollisuuksien 

                                                            
42 Kts. 5.4 Arvoluokitus 
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mukaan selvittää lahjoitusta vastaan otettaessa. Lahjoittajan määrittämät erityisehdot on 
kirjattava selvästi luovutussopimukseen. 

Yksinkertaisinta ja helpointa on, mikäli lahjoittajalla on itsellään tekijänoikeudet, ts. hän on 
itse kuvaaja: tällöin ne siirtyvät normaalitapauksessa lahjoituksen myötä 
kokonaisuudessaan museolle, mahdollistaen laajat jälleenkäyttöoikeudet valokuva-
arkistossa. 

Museon tulee saada käyttöoikeudet valmistaa kopioita kokoelmaan hankituista kuvista 
ilman erillistä rahallista korvausta tekijänoikeuksien omistajille. Museon tulee saada 
käyttää valmistamiaan kopioita sisäisessä käytössä, omissa tuotteissaan ja julkaisuissaan 
(näyttelyt, painotuotteet, tietoverkko) ja lisäksi välittää kopioita kolmannelle osapuolelle 
museon hinnaston mukaisin maksuin. 

Lisäksi niin pitkälle kuin mahdollista, pyritään sopimusteitse määrittelemään aineistoissa 
olevien henkilötietojen jälleenkäyttö museon toimesta sekä kokoelmapalveluissa.43 

Museo ottaa vastaan sekä yksityisten (harrastaja)valokuvaajien, valokuvaamoiden ja 
yritysten/yhteisöjen arkistoja sekä keräilijöiden kokoelmia. Viimeksi mainitut ovat monesti 
problemaattisimpia, tekijänoikeuskysymysten takia. 

Valokuvat pyritään säilyttämään museon kokoelmissa alkuperäperiaatteen mukaisesti 
kuvien luojan tai kokoelmanmuodostajan luomassa järjestyksessä. Aiheenmukaisesti 
järjestetään museon kokoelmissa vain täysin ilman kontekstitietoja olevat valokuvat. 

Suomen Ilmailumuseo ottaa vastaan valokuvia liittyen kokoelmapolitiikassa määriteltyihin 
museon kartuntakohteisiin44.  

Keskeistä tallennuksen painopistealueita tarkasteltaessa on huomioida em. aihealueiden 
lisäksi myös keskeisten alan valokuvaajien tuotannon tallentaminen kokoelmiin sekä 
toisaalta ilmavalokuvausharrastuksen (bongauksen) taltioiminen ilmiönä. Tällä hetkellä 
museolla on toimitussopimus kuvista yhden harrastajavalokuvaajan kanssa. 

 

4.4.3. Asiakirjat 

Asiakirja-arkistokokoelmaan tallennetaan vain arkistolain piiriin kuulumatonta aineistoa. 
Kansallisarkisto (ent. Arkistolaitos) ja eri alojen yksityiset keskusarkistot ovat alan normien 
puitteissa toimivia, kustannustehokkaampia toimijoita arkistorintamalla eikä museon 
tehtävänä ole laajamittaisesti toimia pääasiallisena erilaisten yritysten ja yhteisöjen 
päätearkistona. 

Asiakirjaa tai painatetta tallennetaan kokoelmaan vain yksi kappale. Myöskään muihin 
arkistoihin tallennettuja arkistoaineistoja ei oteta vastaan. Tämän välttämiseksi muiden 

                                                            
43 Kts. Tietosuojaselosteet ja käyttölupahakemukset, liitteet XXIV – XXVII. 

44 Kts. Liite IX. Suomen Ilmailumuseon tallennuksen aihealueet 
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ilmailuhistoriallista materiaalia sisältävien arkistojen kanssa pyritään tiiviiseen yhteistyöhön 
ja vaihtamaan luettelointitietoja. 

Museon arkistoon tallennettavan aineiston tarkoituksena on tukea tutkimustyötä. 
Arkistokokoelmaan tallennetaan pääasiassa esineiden (eritoten museon ilma-alusten) 
historiaa, käyttöä ja ominaisuuksia sekä valokuvien sisältöä dokumentoivaa aineistoa. 
Lisäksi kokoelmaan voidaan ottaa ilmailua valtakunnallisena ilmiönä dokumentoivaa 
aineistoa harkinnan mukaan. 

Suomen Ilmailumuseon arkistokokoelman hyllymetrimääräisesti yleisin asiakirjatyyppi ovat 
ilma-alusten erityyppiset manuaalit. Museo ottaa vastaisuudessa manuaaleista 
kokoelmiinsa vain yhden kappaleen sarjan viimeistä revisiota. Pääasiallisena 
kokoelmanmuodostajana tässä aineistotyypissä ovat tähän asti olleet Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafin lentokelpoisuusosasto sekä Finnair Oyj tytäryhtiöineen, jotka 
toimittavat säännöllisin väliajoin käytöstä poistuneita julkaisuita kirjastoistaan. Muilta 
luovuttajilta manuaaleja otetaan vastaan harkinnan ja tarpeen mukaan. 

Suomen Ilmailumuseo on jatkossakin Finnair Oyj:n ja Suomen Ilmailuliiton pääasiallinen 
asiakirjallisen perinteen tallentaja. Suomen Ilmailuliiton kohdalla museo ottaa vastaan ja 
säilyttää pääjärjestötason lisäksi harkinnan mukaan myös paikallisten ilmailuyhdistysten 
toiminnan tuloksena syntyneitä tai kertyneitä pysyvään säilytykseen tarkoitettuja 
asiakirjoja45. 

Lähtökohtaisesti museo ei ota vastaan järjestämätöntä vaan järjestön arkistokaavan 
mukaisesti järjestettyä asiakirja-aineistoa46. Mikäli yhteisön toiminta edelleen jatkuu, 
pyritään siihen, että toiminnassa tarvittavia asiakirjoja ei siirretä päätearkistoon tai jo 
siirretyt asiakirjat palautetaan yhteisölle. 

Yritysarkistojen luovuttajat ohjataan pääsääntöisesti Suomen Elinkeinoelämän 
Keskusarkiston (ELKA) puoleen. 

Yksityishenkilöiden muodostamien asiakirjakokoelmien ottaminen kokoelmiin on 
perusteltua, koska Kansallisarkisto47 ei pääosin ota piiriinsä kokoelmia, mikäli niillä ei ole 
valtakunnallista tai suurta paikallista arvoa. Ilmailumuseo ei ole vielä vuoteen 2018 
mennessä kuulunut Kansallisarkiston kansallisen hankintapolitiikan piiriin ja keskustelut 
tallennustyönjaosta ilmailun saralla ovat kesken. 

Henkilöarkistot syntyvät erityyppisen inhimillisen yksilön toiminnan perusteella ja eroavat 
näin yhteisöarkistoista, sisältäen usein sekä ammatilliselta että harrastuspohjalta 
syntynyttä aineistoa. Henkilön tuottaman aineiston suurin anti tutkijoille on niiden antama 
aikalaisnäkökulma aiheeseen, minkä vuoksi arvokasta aineistoa ovat 
päiväkirjamuistiinpanot, käsikirjoitukset, kirjeenvaihto ja vastaavan kaltainen muu 
materiaali. 

                                                            
45 Yhdistysarkistoja tallentavat harkitusti myös paikalliset maakunta-arkistot 
46 Arkistomateriaalin seulontaohjeet kts. Liite XXIII. Ohjeet materiaalin luovuttajille 
47 Tässä kokoelmapolitiikassa viitataan ennen vuotta 2017 Arkistolaitoksena tunnettuun viranomaiseen. 
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Aineistoissa olevien henkilötietojen jälleenkäyttö museon toimesta sekä 
kokoelmapalveluissa pyritään määrittelemään sopimusteitse jo luovutusvaiheessa.48  

 

4.4.4. Kirjasto 

Suomen Ilmailumuseon kirjastokokoelmaan tallennettavan aineiston tarkoitus on niin 
ikään, primäärimateriaalin ohella, tukea tutkimustyötä.  Kokoelmaan tallennetaan yleisten 
tallennettavien teemojen mukaisesti sekä suomalaista että ulkomaalaista kirjallisuutta, 
tarkoituksena auttaa henkilökuntaa ja kirjastoasiakkaita suomalaisen ilmailun historian 
tutkimuksessa ja asettamisessa yleismaailmalliseen kontekstiin. 

Museo tallentaa paitsi tieto- ja kaunokirjallisuutta, myös kausijulkaisuja, pienpainatteita, 
eripainoksia, monisteita, artikkeleita ja opinnäytteitä. Ilmailuteeman lisäksi tallennetaan 
valikoidusti museotyötä tukevaa ammattikirjallisuutta. 

Pääsääntöisesti vain yksi kappale samaa kirjaa tai lehteä tallennetaan kokoelmaan, 
poikkeuksena suomalaiseen ilmailuun kiinteästi liittyvät, paljon käytössä olevat 
sidoskappaleet. Jo kokoelmaan päätyneistä, suomalaista ilmailua sivuamattomista 
kaksoiskappaleista tehdään poistoja takautuvasti. 

Museo ei lähtökohtaisesti ota kokoelmiin fiktiivistä kertomuskirjallisuutta, koska ei näe sen 
kuuluvan tallennusvastuunsa piiriin. Aikakauslehdistä tallennetaan pääosin Suomessa 
ilmestyneitä ilmailuun liittyviä lehtiä, joista tärkeimmät tulevat museon kokoelmiin postin 
välityksellä. 

Kokoelma karttuu pääosin lahjoituksin, mutta myös alan kustantajat lähettävät 
museokappaleita. 

Museo tallentaa myös sähköisessä muodossa olevia lehtiä ja kirjallisuutta, vieden ne 
kokoelmanhallintajärjestelmäänsä. Sähköisen materiaalin tallentamisen osalta pätevät 
samat sisältökriteerit kuin paperisenkin. 

 

4.4.5. Filmit ja äänitteet 

Suomen Ilmailumuseo on tehnyt yleisen linjauksen olla ottamatta kokoelmiinsa analogista 
liikkuvaa kuvaa. Filmit pyydämme toimittamaan Kansalliseen audiovisuaaliseen 
instituuttiin, www.kavi.fi. 

Poikkeuksena edelliseen museo ottaa vastaan Suomen ilmailuhistoriaan kiinteästi liittyvien 
henkilöiden haastatteluita myös analogisina tallenteina, ottaen huomioon mm. 
tallennuksen laadun. Suomen Ilmailumuseo ei tallenna itse tehtyjä tallenteita esim. radio- 
ja tv-ohjelmista. 

                                                            
48 Kts. Tietosuojaselosteet ja käyttölupahakemukset, liitteet XXIV – XXVII. 
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Ääni- ja kuvatallenteiden katseleminen ja kuunteleminen edellyttää sopivaa laitetta. Koska 
järjestelmät ovat herkkiä vanhenemiselle, tallenteen sisällön säilyminen käyttökelpoisena 
edellyttää, tapauksesta riippuen, joko kopiointia tai tiedostoformaatin, tallennusvälineen tai 
laitteen muuttamista. Sekä analogiseen että digitaaliseen tallenteeseen liittyy omat 
ongelmansa pitkäaikaisen säilytyksen osalta. 

Äänitteet ja kuvanauhoitteet ovat yhä useammin syntyjään digitaalisia. Digitaalisesti 
valmistettuja ja digitoituja aineistoja voidaan hankkia esimerkiksi tuloksena näyttely- tai 
yhteistyöprojekteista, joissa tehdään keruuta.  

Videoiden puolella formaatit eivät valitettavasti ole museopuolella täysin vakiintuneet. 
Museo ottaa kokoelmiinsa digitaalista videoaineistoa lähtökohtaisesti häviöttömässä 
Motion JPEG2000 –formaatissa (tiedostomuotona AVI tai MOV). Toissijainen vaihtoehto 
on kevyesti pakattu mutta vähemmän kovalevytilaa vievä MP4/h264 –formaatti49. 

Äänitteiden tiedostoformaateissa standardeja ovat MPEG-formaatit sekä wav.-formaatti. 

Edellytyksenä digitaalisten ääni- ja kuvatallenteiden kokoelmiin ottamiselle ovat niihin 
liittyvät kontekstitiedot. Luovutettavan aineiston mukana tulee olla sisällönkuvaus, tiedot 
henkilöistä äänitteessä, nauhoitusajankohta, tekniset tiedot sekä copyright- ja 
käyttöoikeustiedot. 

 

4.5. NYKYDOKUMENTOINTI 

Museot joutuvat tulevaisuudessa keskittymään fyysisten objektien keräämisen lisäksi yhä 
enemmän ilmiökeskeiseen dokumentointiin. Suomen Ilmailumuseon kokoelmien 
profiloituessa isoihin museoesineisiin tämä suuntaus on ollut ilmiselvä jo jonkin aikaa. 

Keskeistä kartutuksen suuntaamisessa on paitsi menneisyyden, myös nykyhetken 
dokumentoinnin aktiivinen suunnitteleminen ja toteuttaminen. Kokoelmatoiminnan tulee 
seurata yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksia. Suomen Ilmailumuseon sijainti 
Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä tuo ilmailun kehityksen ja uudet tuulet myös 
museon portin tuntumaan päivittäin. 

Monien nykypäivän ilmiöiden ollessa immateriaalisia ja vaikeasti konkreettisin keinoin 
tallennettavissa, ilmiökeskeisessä tallentamisessa korostuvat ei-esineellisen tallentamisen 
muodot, kuten valokuvaus, audiovisuaalinen tallennus ja haastattelututkimus. 

Merkittävin Ilmailumuseon tähän mennessä suorittama nykydokumentointihanke on 
Helsinki-Malmin lentoaseman toimijoiden arkipäivän tallennus kesällä 2015. Museo on 
toteuttanut käynnissä olevalla vuosikymmenellä myös suullisen perimätiedon 
keruuhankkeita. Näistä ensimmäisessä kerättiin Finnair-yhtiön käytössä olleen DC-9 –
simulaattorin perinnetietoutta ja toisessa Helsinki-Vantaan ammattiperinnettä kentän 60-
vuotisjuhlan kunniaksi. 

                                                            
49 Kts. KDK:n PAS:n (=pitkäaikaissäilytys) standardit. http://www.kdk.fi/images/tiedostot/KDK-PAS-tiedostomuodot-
v1.3.pdf (viitattu 29.11.2018) 



39 
 

 
 

Projektit ovat lähtökohtaisesti lyhytkestoisia ja tarkasti rajattuja, jotta niiden läpivienti on 
realistista museon resursseilla. Hankkeet tulee kirjata museon vuosittaiseen 
toimintasuunnitelmaan ja niille pyritään hakemaan myös ulkopuolista rahoitusta ja 
yhteistyökumppaneita. 

Dokumentointihankkeet ovat tapa, jolla kokoelman kartunnan aukkoja parhaiten pystytään 
paikkaamaan. Ne ovatkin yksi aktiivisimmista ja näkyvimmistä osista kokoelmatyötä. 

 

4.6. HYLKYTUTKIMUS 

Yksi ilmailuhistoriallinen materiaalityyppi ovat erilaiset ilma-alusten hylyt. Samoihin 
aikoihin, kun Keski-Suomen Ilmailumuseo Tikkakoskella erikoistui Pohjois-Suomen ja 
Lapin lentokonehylkyjen etsintään ja dokumentointiin, myös Suomen Ilmailumuseon 
piirissä oli vapaaehtoisvoimin ylläpidettyä toimintaa erityisesti Järvi-Suomen 
urheilusukellusseurojen kanssa. 

Suomen Ilmailumuseolla organisoitiin 1990-luvun lopulla harrastajista oma sukeltajaryhmä. 
”VA-ryhmän” toiminta on jatkunut museon ohjauksessa aktiivisesti. Sotamuseon 
myöntämien tutkimuslupien turvin ryhmä on museon ohjauksessa paikantanut ja 
dokumentoinut lukuisia vedenalaisia hylkykohteita eri puolella Suomea. Vuonna 1999 
ryhmä toteutti Selkämerellä sotien jälkeen pakkolaskun tehneen suomalaisen 
Messerschmitt Bf-109 G-2 –koneen (MT-208) noston. 

Veden alla pitkään olleiden metalliosien ja muiden materiaalien yhdistelmien säilymisen 
turvaamisen edellytys on erikoisasiantuntemusta vaativa ja pitkäaikainen konservointityö. 
Lisäksi säilytysolosuhteet ovat vielä normaaliakin vaativammat ja edellyttävät jatkuvaa 
seurantaa sekä hoitoa. Tämän takia esinenostoja on tehtävä vain erittäin harkitusti, 
perustelluista tutkimuksellisista ja näyttelyteknisistä syistä sekä vasta lupamenettelyn ja 
huolellisen in situ -dokumentoinnin jälkeen. 

Suomen ilmailumuseo ohjaa vapaaehtoisia hylkytutkimuksia tekeviä ryhmiä vastuulliseen 
ja pitkäjänteiseen tutkimus- ja etsintätyöhön, joiden päämääränä on tiedon lisääminen 
maamme vesistöissä ja maa-alueilla olevien ilma-alusten hylkyjen sijainnista ja laadusta 
ei-kajoavin tutkimusmenetelmin. Hylkytutkimuksen ohjausta tehdään läheisessä 
yhteistyössä kulttuuriperintöä vaalivien ja valvovien viranomaisten, kuten Museoviraston ja 
Puolustusvoimien kanssa. 
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5. KOKOELMIEN HALLINTA 

Museokokoelmia hallitaan erilaisten jaottelu- ja luokitteluperusteiden ja –järjestelmien 
mukaan, tavoitteena kokoelmien parempi säilyvyys, käytettävyys ja museoarvon 
nostaminen. Objekteille kokoelmiin liittämisen jälkeen tehtävä asianmukainen ja 
standardisoitu luettelointi edesauttaa kontekstitietojen säilyvyyttä ja esineiden parempaa 
saavutettavuutta eri käyttöyhteyksissä ja -tarpeissa. 

5.1. KOKOELMIEN JAOTTELU 

Suomen Ilmailumuseon kokoelmissa on käytössä kokoelmapolitiikan käsittelyluvuissakin 
esillä oleva objektityypin mukaan tehty jaottelu. Kokoelmanhallinnallisesti on eroteltu 
esine-, valokuva-, asiakirja-, kirjasto-, filmi- ja äänitekokoelmat toisistaan.  

Kaikkia kokoelmia koskevat perusperiaatteeltaan samat kokoelmapoliittiset käytännöt niin 
kokoelmiin ottamisen, säilyttämisen kuin poistojenkin osalta. Aineistonhallintakäytännöt 
eroavat kokoelmien sisällä. Erityiskäytänteistä on kerrottu tämän kokoelmapolitiikan 
vastaavissa luvuissa. 

Esinekokoelman osalta on voimassa jo 1990-luvulla vakiintunut esineluokitusjärjestelmä 
jossa objektin päänumero määräytyy esineen ulkonaisen muodon tai aiemman 
käyttöfunktion mukaan.50 

Objektityyppiperusteisen jaon lisäksi Suomen Ilmailumuseon kokoelmat on jaettu museo- 
ja käyttökokoelmiin, objektin arvioidun museaalisen merkittävyyden perusteella. Suomen 
Ilmailumuseo käyttää arvoluokitusta museo-objektien hallinnointiin ja näiden arvon 
määritykseen51. Objektin museaalisen arvon laskiessa kokoelmapoliittiseksi toimenpiteeksi 
voi tulla siirto museokokoelmasta käyttökokoelmaan, poisto tai mahdollisesti korvaaminen 
uudella esineellä52.  

Jako kahteen mainittuun kokoelmaan toimii museossa seuraavasti: 

1) Museokokoelmaan kuuluva aineisto on pitkäaikaisen säilytyksen piirissä ja 
sen käyttöä pyritään minimoimaan, tarkoituksena säilyttää materiaali myös 
jälkipolville. Objekti hyväksytään museoon luovutettaessa oletusarvoisesti 
museokokoelmaan. Ilmailumuseon kokoelmista arviolta 95 % kuuluu 
museokokoelmiin. Kokoelmapolitiikassa, jos ei toisin mainita, puhutaan 
nimenomaan museokokoelmaan kuuluvista objekteista. 

2) Käyttökokoelma sisältää etupäässä a) kaksoiskappaleita ja muita museon 
varsinaisiin kokoelmiin soveltumattomia käyttöesineitä sekä b) alkuperäisen  
mallin  mukaan tehtyjä  kopioita. Esineet ovat korvattavissa ja niiden 

                                                            
50 Kts. liite III Luokitusjärjestelmän mukainen esineistön koostumus 

51 Kts. luku 5.4 Arvoluokitus 
52 Kts. luku 13 Poistot 
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museaalinen arvo on vähäinen kontekstitietojen tai esineen huonon kunnon 
vuoksi. Käyttökokoelmaan kuuluvan aineiston kuluminen ja lopulta 
hävittäminen hyväksytään luonnollisena osana tämän kokoelman käyttöä. 

Museokokoelmiin kuuluva objekti saattaa siirtyä käyttökokoelmaan museokokoelman 
piiristä kun kokoelmaa arvioidaan käyttäen apuna luvussa 5.4. kuvaillun arvoluokituksen 
määreitä. Objekti voidaan ottaa poikkeustapauksissa käyttökokoelmaan myös suoraan 
lahjoituksen yhteydessä.  

Käyttökokoelman merkittävimmät käyttömuodot ovat opetus-, yleisö- ja entisöintikäyttö. 
Käyttökokoelmasta lainataan esineitä opetuskäyttöön kokoelma- ja yleisötyöhenkilöstön 
harkinnan mukaan. Esineistöä on yleisökäytössä niin asiakastiloissa (lentokoneistuimet) 
kuin elämyspalveluissa. Lähinnä ilma-alusten konservoinnissa ja entisöinnissä 
käytettäväksi on tarkoitettu aineisto jolla on kokoelmien kannalta riittävä 
ilmailuhistoriallinen arvo vain osana isompaa kokonaisuutta tai kontekstia.  

Käyttökokoelmalle tehdään kevyempi luettelointi kuin varsinaisille museoesineille ja ne 
osastoidaan erilleen muista kokoelmista.  Käyttöesineet on merkitty tunnuksella ”KK” 
samalla kun ne on mahdollisesti poistettu varsinaisen esineluetteloinnin piiristä. 

 

5.2. LENTÄVÄT PERINNEILMA-ALUKSET JA DYNAAMINEN SÄILYTTÄMINEN 

Suomen Ilmailumuseon kokoelmissa olevat ilma-alukset ovat ensisijaisesti katetussa ja 
kuivassa tilassa säilytettäviä staattisia museokoneita, joita koskevat museokokoelman 
määritteet ja näille sovellettavan pitkäaikaisen säilyttämisen käytänteet, vaatimukset ja 
tavoitteet. 

Museokokoelmaan kuuluvat ilma-alukset ovat suunnittelu- ja rakennushistoriansa 
kannalta, yksilöinä tai tyyppinsä edustajina keskeinen osa valtakunnallista 
ilmailuhistoriallista kulttuuriperintöä ja ovat tallennuksen osalta korvaamattomia. Ilma-
aluksiin ei kohdisteta niiden säilymistä vaarantavia muutos- tai käyttötoimenpiteitä muuten 
kuin asianmukaisen, säilymistä edesauttavan konservointi- ja entisöintisuunnitelman 
osalta. 

Ilma-alusten säilyttämisessä jälkipolville voidaan nähdä kaksi rinnakkaista tapaa; 
staattinen sekä dynaaminen. Molemmissa säilytysmenetelmissä on arvioitava ja 
päätettävä ilma-aluksen tavoiteltava ideaalitila ja aikakausi sekä ilmailuhistorian ilmiö, 
jonka edustajana museokonetta halutaan säilyttää. Dynaamisessa säilyttämisessä tähän 
säilytystavoitteeseen nähdään saatavan vielä merkittävää lisäarvoa lisäämällä siihen koko 
ilma-aluksen sekä sen moottoreiden ja laitteiden jatkuva käyttö sekä ylläpito. 

Perinneilma-alusten operoimiseen ja huolto- sekä rakennustoimintaan liittyvä valvonta on 
ilmailuviranomaisten tehtävä. Museo kuitenkin kehottaa ja tukee kaikkia osapuolia 
tavoittelemaan sekä mahdollisimman turvallista että historiallisesti korkealaatuista 
rakennustoimintaa ja operointikäytäntöjä. 

Historiallisten ilma-alusten säilyttämisen tapa ja toimintamalli on arvioitava jokaisen 
konetyypin ja yksilön osalta erikseen, erityisesti silloin kun on kyse jo museoiden 
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kokoelmiin päätyneestä ilma-aluksesta. Jokaisen koneyksilön, jota harkitaan 
palautettavaksi lentäväksi joko museon itsensä tai ulkopuolisen operaattorin toimesta, 
historiallinen merkitys sekä rakenteellinen kunto on arvioitava tarkasti ja perusteellisesti 
suhteessa muihin Suomessa sekä tarvittaessa ulkomailla säilyneisiin konetyypin 
edustajiin. Arvioinnissa ja päätöksenteossa on huomioitava erityisesti ilma-aluksen 
säilyneisyys- ja alkuperäisyysaste, ja siihen on suhteutettava tavoiteltava operointitapa ja 
sen vaatimat muutokset koneen rakenteeseen, ulkoasuun ja varusteluun. 

Milloin sen aikakauden alkuperäisyysastetta, joka nähdään koneen käyttöhistoriassa 
merkittävimpänä, joudutaan voimakkaasti muuttamaan, on toimenpiteiden tarpeellisuus, 
laatu ja dokumentointi asetettava erityisen korkealle tasolle. Näillä samoilla perusteilla 
voidaan arvioitavan museokoneyksilön dynaaminen operointi päättää olevan ristiriidassa 
tavoiteltavan alkuperäisasteen kanssa ja operoinnin siten olevan ei suositeltava 
vaihtoehto. 

Suomen ilmailumuseo tukee lähtökohtaisesti toimintaperiaatetta, jonka tavoitteena on 
ylläpitää yksityisten ja yhteisöjen toimesta lentäviä perinneilma-aluksia (lentävät 
museokoneet) Suomessa. Historiallisia arvoja omaavien ilma-alusten pitäminen 
lentokunnossa ja niiden operoiminen niin yksityisesti kuin julkisissa lentonäytöksissä on 
museon mielestä tärkeää ilmailuhistorian elävöittämistä. Tällä toiminnalla paitsi pidetään 
yllä, myös siirretään seuraaville sukupolville historiallisten ilma-alusten dynaamista 
osaamista Suomessa  ja luodaan uusia osallistumismahdollisuuksia ja työpaikkoja alalle. 

Suomen ilmailumuseo pitää erittäin tärkeänä yhtenevien ja läpinäkyvien käytäntöjen 
noudattamista kaikkien perinneilma-alusoperaattoreiden kanssa toimittaessa, ja tämä 
koskee erityisesti ilma-alusten ja niiden osien mahdollista poistamista museon kokoelmista 
yksityiseen käyttöön. Poistojen käytännöissä on tehtävä edellä mainittu 
merkittävyysarviointi sekä päätöksen hyöty- ja haitallisuusarvio sekä ilmailuhistorian 
säilyttämisen että museon toiminnan kannalta. 

Museovirasto myöntää vuosittain avustuksia maa-, ilma- ja vesiliikenteen kansallisesti 
arvokkaiksi luokiteltujen kulkuvälineiden pitämiseksi käyttökuntoisena. Suomen 
Ilmailumuseon intendentti toimii perinneilma-alusten asiantuntijalautakunnan 
puheenjohtajana53. Lautakunta tukee Museovirastoa arvioimalla ilmailualan 
kulkuvälineiden kulttuurihistoriallista merkitystä ja antamalla lausuntoja harkinnanvaraista 
restaurointiavustusta koskevista hakemuksista. 

5.3. SÄHKÖINEN KOKOELMANHALLINTA (DIGITOINTI) 

Esineitä ryhdyttiin luetteloimaan ja lahjoituksia kirjaamaan vapaaehtoisvoimin jo 
Ilmailumuseoyhdistys ry:n käytävänäyttelyn aikaan 1970-luvulla, ennen varsinaisten 
säilytystilojen perustamista. Varsinaisesti museon kaikki esineistö saatettiin 
kokoelmanhallinnan piiriin vasta omiin tiloihin pääsyn jälkeen seuraavalla 
vuosikymmenellä. 

Elokuussa 1987 perustettu, tutkimussihteeri Yrjö Toivasen vetämä tutkimustyöryhmä otti 
ohjenuorakseen Museoliiton ja Museoviraston laatimat suositukset ja teki kattavat 
                                                            
53 Tilanne marraskuussa 2018 
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luetteloinnit esineistä 1990-luvun vaihteeseen mennessä. Tällöin uudistettiin esinekortti 
käytännössä nykyiseen muotoonsa, samoin kokoelmien jaottelu objektiperusteisesti. 

1990-luvun jälkeen on kokoelmanhallinta seurannut pääosin aiemmin asetettuja normeja 
ja kokoelmien haltuun otossa isoimmat edistysaskeleet ovat liittyneet sähköisen 
kokoelmanhallinnan kehittämiseen 2010-luvulla. 

Digitointi parantaa aineistojen hallintaa: digitoidut aineistot ovat helpommin sekä 
asiakkaiden että viraston oman henkilökunnan saatavissa. Digitointi vähentää 
alkuperäiseen aineistoon kohdistuvaa rasitusta ja takaa aineiston paremman säilyvyyden. 
Myös arkistojen ja kokoelmien asiakaspalvelun työpaine helpottuu. 

Suomen Ilmailumuseossa ja tässä kokoelmapolitiikassa digitointi käsitetään kahtena 
prosessina, jotka voidaan objekti- tai kokoelmatasolla hoitaa yhtenäisen työnkulun aikana 
saman projektin piirissä tai erillisinä hankkeina. 

1) Sähköinen luettelointi: joko vanhan analogisen luettelointitiedon tai uuden 
luetteloinnin viemistä kokoelmanhallintaohjelmaan kohteena olevasta 
objektista 

2) Skannaaminen tai jäljentäminen valokuvaamalla: järjestelmällisen työnkulun 
kautta muodostetun sähköisen jäljennöksen tallentaminen kohteena olevasta 
objektista 

Suomen Ilmailumuseon luetteloinnissa esine saa uniikin identifikaationumeron54. Esineistä 
on kokoelmanhallinnallisina asiakirjoina olemassa vastaanottolomake, diarisointikirja ja 
luettelointilomakkeet. Luettelointilomake on yhteen sovitettu MEMORON-kenttien mukaan 
ja on tarkoitettu lähinnä luetteloinnin aputyökaluksi, lopullisena päämääränä 
esineluetteloinnin siirtäminen kokonaisuudessaan sähköiseen 
kokoelmanhallintajärjestelmään.55 

Museon esinekokoelmista n. 90 % on luetteloitu paperisin luettelointikaavakkein. 
Kokoelmahenkilökunnan rajallisuuden takia on luettelointi 2000-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä laahannut jonkin verran kartunnan perässä. Kaikesta kartunnasta on 
kuitenkin olemassa vastaanottokaavake, johon aineisto on lyhyesti kuvailtu ja perustiedot 
koottu tulevaa luettelointia varten. 

Esineet on lähtökohtaisesti luetteloitu objektin tarkkuudella, luetteloinnin ollessa 
tunnistusluettelointia56. Laajamittaisesti kokoelmanhallintaa on pystytty kehittämään 
pääasiassa projektiluonteisesti, mistä syystä rajalliset resurssit on pyritty hyödyntämään 
mahdollisimman tehokkaasti. Luettelointia tehdään suunnitelmallisesti osakohteittain 
edeten. 

Kokoelmanhallinnan kannalta keskeinen rooli on säilytystiloilla. Tilan optimaalinen käyttö ja 
selkeä ja looginen järjestäminen on ensiarvoisen tärkeää paitsi esineiden löytymisen mutta 

                                                            
54 Identifikaationumero (esinenumero) on mallia [esineluokka.juokseva numero]; Useimmiten ilma-alukset identifioidaan 
rungon mukaan. Luokituksista kts. Liite II. Esineiden luokitusjärjestelmä 
55 Kts. liitteet X. Aineiston luovutussopimus, XIV. Esineiden luettelointiohjeet 
56 Esim. valokuva-arkistossa on otettu aineistoa kokoelmanhallinnan piiriin myös inventoinnin keinoin pelkästään 
kokoelman luetteloinnilla 
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myös esineturvallisuuden kannalta. Osaan Suomen Ilmailumuseon säilytystiloista on luotu 
sijaintipaikkakoordinaatisto objektin löydettävyyden edistämiseksi57. 

Museolla oli 2000-luvulle asti sähköisenä kokoelmanhallinnan apuvälineenä käytössä 
Paradox –tietokanta. Opetus- ja kulttuuriministeriön Myytti-avustukset vuonna 2008 ja 
2009 turvasivat kokoelmatietojen muuttamisen uuteen, Mansoft Oy:n tarjoamaan 
MEMORON-järjestelmään. Silloinen museoamanuenssi ohjasi museolla siirtotyötä 
vanhasta järjestelmästä uuteen, jossa kohdetiedot pystyttiin Myytti-avustuksella 
muokkaamaan yhteensopiviksi sekä Sotamuseon että Keski-Suomen Ilmailumuseon 
(nykyinen Ilmavoimamuseo) kanssa. 

MEMORONiin siirretyn aineiston metatiedon eli luetteloinnin laatu oli arvioitua 
huomattavasti vaillinaisempaa ja suurelta osin Paradox -tiedostomuodossa 
käyttökelvotonta. Kaikki esineet oli käytännössä luetteloitava uudestaan manuaalisesti 
vanhoista paperisista esinekorteista. Lisäksi MEMORONiin vietävien esineiden paikka- ja 
tunnistetiedot oli tarkistettava. Tämä työ on yhä kesken vähistä kokoelmapuolen 
henkilöresursseista johtuen. 

MEMORONissa on vaihtelevalla laadulla luetteloituna 4387 esinettä marraskuussa 2018, 
noin 42% arvioidusta esinemassasta kokoelmissa. Luettelointi ei kuitenkaan sisällä 
esinekuvia. Kaikkiaan (manuaalinen luettelointi mukaan luettuna) esineitä on luetteloituna 
7 259. Analogisen asiakirja-, audio- ja videomateriaalin digitointi on ollut käytännössä 
olematonta.. 

Kuva-arkiston objekteista on digitoitu (sähköinen luettelo + skannaus) marraskuussa 2018 
noin 10 000 objektia (5% kokonaiskuvamassasta). 

Asiakirjakokoelman puolella eniten on edistynyt lentokonepiirustusten digitointi (n=900). 
Finnairin historiaan kuuluvia pienpainatteita vietiin sähköiseen muotoon Aeron siivin 
Eurooppaan -projektin puitteissa vuonna 2017 noin 500 kappaletta. 

Sähköisen luetteloinnin ja digitoinnin linjaukset, käytännöt ja periaatteet määritellään 
kokoelmapolitiikan liitteenä olevassa digitointipolitiikassa. Lisäksi liitteenä ovat 
aineistokohtaiset, tarkemmat luettelointiohjeistukset esineitä ja valokuvia koskien sekä 
valokuvien skannausohje.58 

Lukuun ottamatta kirjastoa, jossa on käytössä Yleinen suomalainen asiasanasto, museo ei 
käytä kokoelmanhallinnassaan ja kuvailussaan yleisiä standardisanastoja. Nämä 
soveltuvat lopulta varsin heikosti ilmailun kaltaiseen erikoisilmiöön. Myöskään perinteiset 
kulttuurihistoriallisia museoita varten laaditut luokitusjärjestelmät eivät sovellu kovinkaan 
hyvin teollisuuden ja tekniikan alan perinnön parissa työskenteleville museoille esineiden 
erityisluonteen vuoksi. 

                                                            
57 Kts. liite XXI. Sijaintipaikkakoordinaatisto 
58 Kts. liitteet XIV Esineiden luettelointiohjeet, XVI Valokuvien luettelointiohjeet,  XVII Ohjeet valokuvien skannaukseen ja 
XVIII. Digitointipolitiikka 
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Museo käyttää valokuvien sähköisessä luetteloinnissa itse tarkoitusta varten kehitettyä ja 
jatkuvasti ylläpidettyä sanalistaa. Kohteet kuitenkin liitetään kattavasti MEMORON-
ohjelmaan liitettyyn, Finton ylläpitämään ONKI-ontologiapalveluun59. 

MEMORONista rakennettiin yhteistyössä Mansoft Oy:n kanssa rajapinta Kansallisen 
digitaalisen kirjaston käyttäjäportaali Finnaan keväällä 2017. Saman vuoden kesäkuusta 
lähtien on kuva- ja painateaineistoa ollut suuren yleisön saatavilla osoitteessa 
https://ilmailumuseo.finna.fi. 

5.4. ARVOLUOKITUS 

Suomen ilmailumuseo ottaa tämän kokoelmapolitiikan myötä kokoelmien hallinnassa 
uutena työkaluna käyttöön arvoluokitusjärjestelmän. Arvoluokituksen perusajatuksena on, 
että museon kokoelmien objektit ovat eriarvoisia. 

Arvoluokituksessa objektit, kuten esineet, arkistoyksiköt, valokuvat tai kirjat, jaetaan 
kolmeen arvoluokkaan. Tämä jako otetaan aluksi käyttöön erityisesti esineille, ja jako 
arvoluokkiin tehdään käyttämällä näkökulmina seuraavia kriteereitä ja painotuksia: 

 

1. Sopivuus museon kokoelmaan ja edustavuus suhteessa taustalla olevaan 
ilmiöön (3 p) 

2. Kontekstitiedot eli tiedot esineen vaiheista (3 p) 

3. Valtakunnallinen ilmailuhistoriallinen ja –tekninen merkitys (3 p) 

4. Säilyneisyysarvo ja konservoinnin vaatimukset (3 p) 

5. Hyödynnettävyys ja käytettävyys (2 p) 

6. Säilytyksen vaatimukset (2 p) 

 

Arviointitehtävä ei ole helppo ja vaatii onnistuakseen sekä museoammatillista 
ammattitaitoa että tutkimustietoa esineen taustalla olevista ilmailun osa-alueista. 

Poiketen useimpien muiden kulttuurihistoriallisten museoiden arvoluokituksista ovat 
mukana myös objektin tuottamat säilytyksen vaatimukset, Suomen ilmailumuseon 
kokoelmien luonteesta (isot kokoelmaesineet) johtuen.  

Arvoluokitusjärjestelmää sovelletaan Ilmailumuseon kokoelmiin osakohtaisesti. 
Lähtökohtaisesti ei pyritä arvoluokittamaan koko museon materiaalimassaa, vaan 
kokoelman joukosta poimitaan pienempiä kokonaisuuksia arvoluokitettavaksi. Tällöin 
objekteja voidaan kriteerien avulla arvioida suhteessa toisiinsa niin kontekstitietojen kuin 
muidenkin kriteereiden osalta. 

                                                            
59 www.onki.fi (viitattu 29.11.2018) 
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Esineet pisteytetään edellä mainittujen kriteerien mukaan seuraavasti: 

 

1. Sopivuus museon kokoelmaan ja edustavuus suhteessa taustalla 
olevaan ilmiöön 

3 p Esine sisältyy johonkin museon pysyvään tallennuksen 
aihealueeseen60 valtakunnallisesti ainoana tai harvinaisena yksilönä ja 
täydentää erinomaisesti museon jo olemassa olevia kokoelmia. 
Esineen edustavuus on erinomainen: se on välttämätön osa kyseessä 
olevaan ilmiöön liittyvää aineellista perintöä. 

2 p Esine sisältyy johonkin pysyvään tallennuksen aihealueeseen ja on 
edustaa hyvin kyseessä olevaa ilmiötä, vaikkei olekaan uniikki tai 
harvinainen lajissaan valtakunnallisesti. 

1 p Esine ei kuulu lueteltuihin kartuntakohteisiin mutta sopii täydentämään 
museon kokoelmia arvokkaamman aineellisen perinnön ohella.  

0 p Esine ei kuulu museon kokoelmien (kotimainen ilmailu) aihepiiriin. 

 

2. Kontekstitiedot eli tiedot esineen vaiheista 

3 p Esineestä tiedetään, kuka sen on valmistanut ja milloin ja miksi se on 
valmistettu. Tiedetään myös käyttöhistoria: kuka esineen on tilannut, 
mikä taho sitä käytti ja miten ja milloin sitä käytettiin. Esineyksilöön 
liittyy yhteenlaskettuna laaja kertomuksellinen perintö.  

2 p Esineestä tiedetään, kuka sen on valmistanut ja milloin se on 
valmistettu. Esineestä ei ole käytännössä olemassa sen käyttöhistoriaa 
yksilötasolla kuvaavaa tietoa. Käyttötarkoitus on jotakuinkin selvillä tai 
siitä voidaan esittää vahvoja arvailuita. 

                                                            
60 Liite IX. Suomen Ilmailumuseon tallennuksen aihealueet 
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1 p Valmistuksesta, käyttäjästä ja käyttötarkoituksesta oleva informaatio on 
epävarmaa ja toisen tai kolmannen käden lähteiden varassa. 

0 p Esineestä ei tiedetä mitään eikä sen kontekstitietoja pystytä 
kohtuullisen tutkimuksen avulla kartuttamaan. 

 

3. Valtakunnallinen ilmailuhistoriallinen ja –tekninen merkitys 

3 p Esine yksilönä liittyy kotimaisen ilmailuhistorian käänteentekeviin 
kehityskulkuihin, tapahtumiin tai merkittäviin ilmiöihin jotka ovat 
yhteisessä muistihistoriassa tai alan keskeisessä 
historiankirjoituksessa. Vaihtoehtoisesti esine edustaa aikakaudelleen 
poikkeuksellista teknistä edistyneisyyttä kotimaassa. 

2 p Esine on kotimaisen ilmailuhistorian kannalta valmistukseltaan ja/tai 
käytöltään valtakunnallisesti tyypillinen. Vaihtoehtoisesti sillä on 
yksilönä tuntuvaa historiallista merkitystä oman valmistus- ja 
käyttökontekstinsa sekä ilmailun haaran ympärillä. 

1 p Esineellä on yleisesti tyyppinä historiallista merkitystä omassa 
käyttökontekstissaan ja ilmailun haarassa mutta se ei ole 
valtakunnallisella tasolla yleinen ja laajalle levinnyt. Esineellä ei ole 
jäljitettävissä olevaa merkittävää yksilöllistä arvoa. 

0 p Esine ei liity kotimaiseen ilmailuhistoriaan edes välillisesti, esim. 
käyttönsä kautta. Sen valmistus- ja käyttöhistoria on puhtaasti 
kansainvälisessä ilmailussa tai ilmailun ulkopuolella. 

 

 

 

4. Säilyneisyysarvo ja konservoinnin vaatimukset 

3 p Esineeseen tai laitekokonaisuuteen kuuluvat osat ovat tallessa ja se 
muodostaa eheän kokonaisuuden ilman merkittäviä varuste- tai 
osapuutteita. Jos esineeseen on kohdistettu konservointi- tai 
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entisöintitoimenpiteitä, ne on tehty harkiten ja laadukkaasti sekä 
dokumentoitu huolellisesti. 

2 p Esine tai laitekokonaisuus vaatii mittavia konservointitoimenpiteitä, 
mutta on suhteellisen alkuperäinen, eheä kokonaisuus. 

1 p Esineestä tai laitekokonaisuudesta puuttuu sen kokonaisrakenteen 
kannalta olennaisia osia tai niitä on mittavasti vaihdettu. 
Vaihtoehtoisesti esineen nykytila on mittavien entisöintitoimenpiteiden 
tulos tai objekti on käytännössä kopio alkuperäisestä. 

0 p Esineestä on säilynyt vain irrallisia osia. Vaihtoehtoisesti esineen kunto 
on niin huono, että sitä ei voida konservointitoimenpiteiden avulla 
pelastaa tai se muodostaa uhan muun kokoelman säilymiselle. 

 

5. Hyödynnettävyys ja käytettävyys 

2 p Esine sisältää ”esine-energiaa”: se on hyödynnettävissä 
moniulotteisesti lähde- ja tutkimusaineistona, näyttely- ja 
opetusmateriaalina, museon vetovoimatekijänä tai inspiraation lähteenä 
uusille palveluilla nyt ja tulevaisuudessa niin paikallisesti, kansallisesti 
kuin kansainvälisestikin. Objekti kiteyttää hyvin museon toiminta-
ajatuksen ja tallennustehtävän sekä toimii ikonisena osana kokoelmia. 

1 p Esine soveltuu joko lähde- ja tutkimusaineistoksi tai näyttely- ja 
opetusmateriaaliksi, riippuen käyttöyhteyksistä. Suurella, ilmailua 
tuntemattomalla yleisöllä ei ole välitöntä mielenkiintoa esinettä tai sen 
edustamaa ilmiötä kohtaan ilman esineen ympärille rakennettua 
kontekstia. Vaihtoehtoisesti esinettä voidaan käyttää osana suurempaa 
kokonaisuutta, esim. ilma-aluksen entisöintityön yhteydessä. 

0 p Esine ei ole nyt eikä tulevaisuudessa hyödynnettävissä näyttely- ja 
opetusmateriaalina tai tutkimustarkoituksiin. Tämän aiheuttavat joko 
objektin fyysiset ominaisuudet ja niiden aiheuttamat rajoitukset ja riskit 
tai puutteelliset kontekstitiedot jotka eivät ole edes potentiaalisesti 
täydennettävissä. Esineen käyttö eri yhteyksissä kuluttaisi saatuun 
inhimilliseen tai aineelliseen hyötyyn nähden liikaa museon resursseja. 
Objektilla ei ole käyttöä edes osana suurempaa kokonaisuutta, esim. 
ilma-alusten entisöintityössä. 
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6. Säilytyksen vaatimukset 

2 p Esineen pitkäaikainen säilytys ei vaadi suurta tilaa ja mittavia 
rakenteellisia muutoksia museon rakennuksiin eikä erikoisolosuhteita 
tai mittavia ylläpitäviä toimenpiteitä säilytykseen. 

1 p Esineen pitkäaikainen säilytys vaatii suurta tilaa ja mittavia 
rakenteellisia muutoksia museon rakennuksiin. 

0 p Esineen pitkäaikainen säilytys vaatii suurta tilaa, mittavia rakenteellisia 
muutoksia museon rakennuksiin, erikoisolosuhteita sekä mittavia 
ylläpitäviä toimenpiteitä säilytykseen. 

 

 

Edellä mainittujen kriteereiden pisteytyksen perusteella museon kokoelmien objektit 
jaetaan kolmeen luokkaan seuraavasti: 

Arvoluokka I (13 – 16 p) 

 Museoesineet, jotka muodostavat museon kokoelmien ytimen ja keskeisen 
valtakunnallisen, ilmailuhistoriallisen kulttuuriperinnön. Tämän luokan esineistä 
valitaan tärkeimmät ja edustavimmat valtakunnalliseen ns. ”Suomi -kokoelmaan” 
tallennustyönjaon puitteissa. 

 Nämä esineet ovat suomalaisen ilmailuhistorian kannalta arvokkaimmat esineet, ja 
ovat kokoelman kannalta korvaamattomia. Tämän luokan esineet kuuluvat museon 
aktiivisen kartunnan piiriin. 

 Nämä esineet ovat olleet käytössä tyypillisiä tai kuvaavat tyypillisiä ilmiöitä. Ne 
muodostavat edustavan ja realistisen kokonaiskuvan aihealueesta, jota edustavat. 
Vaihtoehtoisesti esineet liittyvät merkittäviin tapahtumiin tai käännekohtiin 
suomalaisessa ilmailuhistoriassa. 

 Näillä esineillä on hyvät kontekstitiedot, ja ovat tutkimus- ja näyttelytoiminnan 
kannalta välttämätöntä aineistoa. Nämä esineet säilytetään pysyvästi 
kokonaisuutena, niille taataan konservointi ja ylläpito, sekä parhaat mahdolliset 
säilytysolosuhteet. 

 Esineet ovat hyödynnettävissä moniulotteisesti lähde- ja tutkimusaineistona, 
näyttely- ja opetusmateriaalina, museon vetovoimatekijänä tai inspiraation lähteenä 
uusille palveluilla nyt ja tulevaisuudessa. 
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 Näiden esineiden hoidon ja mahdollisten entisöintitoimenpiteiden on oltava 
huolellisesti ja asiantuntevasti suunniteltuja sekä toteutettuja. 

 Tämän luokan esineisiin ei kohdisteta poistotoimenpiteitä. 

Arvoluokka II (9 – 12 p) 

 Museoesineet, jotka muodostavat museon peruskokoelman. Nämä ovat esineinä 
merkittäviä suomalaisen ilmailuhistorian paikallisten tai yksittäisten ilmiöiden, 
tapahtumien ja henkilöiden edustajina. Esineet kuuluvat museon kartunnan piiriin, 
joka kokoelman täydellisyyden ja esineiden kontekstiarvon mukaan voi olla 
passiivista tai aktiivista. 

 Näiden esineiden joukossa voi hyvin harkitusti olla lähes tai kokonaan arvoluokka 
yhden veroisia objekteja, joilla tarvittaessa voidaan korvata arvoluokka yhden 
objekteja. Muuten näiden esineiden tyypissä, mallissa tai käyttöhistoriassa voi olla 
variaatioita, joiden perusteella niiden asema tässä luokassa ja museon kokoelmissa 
on perusteltavissa. 

 Näiden esineiden kontekstitieto on olemassa, mutta siinä voi olla puutteita. 
Esineiden arvo tutkimus- ja näyttelytoiminnalle voi olla laadultaan vaihtelevaa, 
mutta on kuitenkin merkityksellistä. 

 Nämä esineet pyritään säilyttämään pysyvästi, niihin kohdistetaan harkinnan 
mukaan konservointi- entisöinti ja hoitotoimenpiteitä. Näiden esineiden 
säilytysolosuhteet pyritään pitämään tarkoituksenmukaisina, mutta niihin 
hyväksytään vaihtelua. 

 Tämän luokan esineisiin voidaan erittäin harkitusti kohdistaa poistotoimenpiteitä 
kuten vaihtoja tai lahjoituksia muiden museoiden kanssa. 

Arvoluokka III (0 – 8 p) 

 Museoesineet, jotka eivät kuvaa suomalaisen ilmailuhistorian kannalta merkittäviä 
yleisiä tai paikallisia ilmiöitä, tapahtumia tai henkilöitä. 

 Tämän luokan esineitä ei kartuteta aktiivisesti, paitsi harkitusti museoesineiksi 
luettavia instrumentteja tai muita lentokoneen osia tai varusteita, joita voidaan 
käyttää museon kokoelmassa olevien tai tulevien ilma-alusten entisöinnissä tai 
muidenkin esinekokonaisuuksien täydentämisessä. 

 Nämä esineet eivät sisällä kokoelmien kannalta merkittävästi uutta tutkimus- tai 
näyttelyarvoa. Esineet eivät ole nyt eivätkä tulevaisuudessa hyödynnettävissä 
näyttely- ja opetusmateriaalina tai tutkimustarkoituksiin sellaisenaan. 

 Näiden esineiden kontekstitaso on heikko, ne ovat kopioita alkuperäisesineestä tai 
ne vievät museoarvoon nähden paljon ylläpito- ja säilytysresursseja. 

 Näiden esineiden kuntoa ei kohoteta teknisillä konservointitoimenpiteillä, paitsi 
harkitusti vain silloin kun ne liitetään osaksi jotain kokonaisuutta kuten ilma-alusta. 
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Näiden esineiden rakennetta, ulkomuotoa tai alkuperäisyyttä voidaan tarvittaessa 
muokata. Tähän luokkaan voi myös päätyä muiden luokkien esine, jonka kunto 
alittaa konservointi- tai entisöintikynnyksen tai se on muuttunut uhaksi muiden 
esineiden säilymiselle. 

 Tämän luokan esineet voidaan siirtää museon sisällä ja kirjanpidossa erilliseen 
käyttökokoelmaan. Tällöin ne poistuvat museoesineiden luettelosta ja 
hoitotoimenpiteiden piiristä pysyvästi. 

 Tämän luokan esineistä voidaan myös milloin tahansa tehdä varsinaiset 
poistopäätökset erillisen poistosuunnitelman mukaisesti. Poistotoimenpiteinä voi 
olla käyttökokoelmaan siirtämisen ohella palauttaminen lahjoittajalle, luovuttaminen 
toiselle museoon tai yhteisölle, myyminen tai hävittäminen. 
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6. ESINEPROSESSI 

Seuraava kuvaus esineen mahdollisesta tiestä käyttäjältä ja/tai lahjoittajalta museon 
kokoelmiin on ennen kaikkea tarkoitettu ohjeistukseksi henkilöstölle museon sisäiseen 
käyttöön ja sisältää erittelyt tallennus- ja hankintapäätösten tekemisestä, objektitietojen 
kirjaamisesta ja muista toimenpiteistä. 

Objektin säilyttämiseen, käyttämiseen ja mahdolliseen kokoelmista poistamiseen liittyvä 
ohjeistus löytyy kokoelmapolitiikan muista käsittelyluvuista. 

 

6.1. ASIAKKAAN YHTEYDENOTTO 

Asiakas ottaa yhteyttä museon intendenttiin, toissijaisesti museon kokoelma-
amanuenssiin, tarkoituksenaan luovuttaa materiaalia museokokoelmiin. Muualle 
kohdistuva yhteydenotto ja tiedustelu ohjataan kokoelmista vastaaville henkilöille. 

Huom. kokoelmahenkilökunnan ja vakituisen henkilökunnan poissa ollessa ei 
asiakaspalvelijan tule lähtökohtaisesti ottaa vastaan esineluovutuksia – näissä tapauksissa 
on hyvä kehottaa ottamaan yhteys intendenttiin luovutukseen liittyen. 

Alustava tiedustelu esineestä, sen taustasta ja kunnosta tehdään puhelimitse tai 
sähköpostilla, minkä jälkeen intendentti voi tarvittaessa sopia tapaamisen asiakkaan 
kanssa. 

Lähtökohtaisesti tapaaminen tapahtuu museolla, johon myös esine toimitetaan. 
Välittömään siirtoon soveltumattomien esineiden, kuten ilma-alusten (osien), tapauksessa 
sovitaan erityisjärjestelyistä tapauskohtaisesti. 

Henkilökunnan edustaja voi jo puhelimessa tai esineen nähtyään halutessaan tehdä 
kielteisen päätöksen kokoelmaan ottamisesta, mikäli esine ei ole kokoelmapoliittisesti 
sovelias61. Samalla tavoin hän voi tehdä välittömästi päätöksen myös kokoelmiin otosta. 

Viimeisessä tapauksessa hypätään prosessissa kohtaan 6.3 Vastaanotto. 

 

6.2. KOKOELMIEN KARTOITUS JA PÄÄTÖS VASTAANOTOSTA 

Suomen Ilmailumuseo tallentaa lähtökohtaisesti vain yhden kappaleen esinettä 
kokoelmiinsa62. 

                                                            
61 Kts. 4.2.Tallennuksen kriteerit 
62 Poikkeuksista kts. 4.4. Tallennuksen painopisteet aineistotyypeittäin 
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Mikäli intendentti kokoelmat kartoitettuaan löytää jo yhden tallennetun kappaleen, voi hän 
perustellusti kieltäytyä lahjoituksen vastaanotosta. Vaihtoehtoisesti hän voi hyväksyä 
esineen kokoelmiin, jos esinettä ei entuudestaan löydy tai löytyy muu peruste 
kaksoiskappaleen tallentamiselle. Muussa tapauksessa siirrytään kohtaan 6.3. 

Erityistapauksissa voidaan aineistoa ottaa suoraan myös käyttökokoelmaan. 

Poikkeuksellisen suurten tai huomattavan paljon tila- tai konservointiresursseja vaativien 
esineiden ottaminen museokokoelmiin on päätös, jonka tekemiseen otetaan mukaan myös 
museonjohtaja ja Ilmailumuseosäätiön hallitus. 

 

6.3. VASTAANOTTO 

Intendentti kerää kaiken olennaisen esineeseen liittyvän tiedon muistiin. Lähtökohtana tälle 
toimivat museon käyttämän luovutusasiakirjan kentät63.  

Lähtökohtaisesti esine lahjoitetaan Suomen Ilmailumuseosäätiölle jatkuvalla sopimuksella 
ilman lisäehtoja. Poikkeustapauksissa, mikäli henkilö ei halua siirtää omistusoikeutta 
museolle, täytetään säilytyssopimus määräaikaisena tai sovitaan pelkästä tallettamisesta 
(omistusoikeus säilyy luovuttajalla). 

Luovutussopimuksessa luovuttaja voi niin ikään määritellä käyttörajoitukset 
lahjoitustietojen jatkokäyttämisen ja julkisuuden osalta. 

Sopimuksesta otetaan kopio molemmille osapuolille. Luovutussopimus arkistoidaan 
mappiin, jota säilytetään intendentin toimistossa. Mukaan tallennetaan asiaan kuuluvat, 
mukana tulleet liitteet. 

Vastaanoton jälkeen esine siirretään, koon ja olosuhteiden salliessa, intendentin 
työhuoneeseen odottamaan seuraavia toimenpiteitä. Isompien esineiden vastaanottotilana 
on varasto 15. Esineen yhteydessä on hyvä säilyttää kopio täytetystä luovutusasiakirjasta. 

Vastaanoton tapahduttua esineet erotellaan muusta vastaanotetusta aineistosta (mm. 
asiakirja-aineisto ja valokuvat), jotka järjestetään ja luetteloidaan aineistotyypin mukaisesti. 
Koko luovutettavan aineiston luettelointitietoihin merkitään tieto lahjoituserästä, jotta 
yhteys säilyy. 

Museo noudattaa esineiden vastaanotossa ICOM:n museotyön eettistä säännöstöä. 
Kokoelmaan otettavien esineiden alkuperä ja luovuttavan tahon pätevä omistusoikeus on 
selvitettävä huolellisesti. 

6.4. LUETTELOINTI 

Ennen luettelointia esineelle tehdään alustava kuntokartoitus ja suoritetaan 
ennaltaehkäisevä konservointi, mikäli tarpeen64. 
                                                            
63 Kts. Liite X. Aineiston luovutussopimus 
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Esinettä luetteloitaessa merkitään siitä perustiedot (luettelonumero, esineen nimi, 
luettelointipäivämäärä) Diaarinumerot-kansioon. 

Varsinainen luettelointi suoritetaan noudattaen käytössä olevaa esineluetteloinnin 
ohjeistusta, käyttäen joko MEMORON-järjestelmään tai Excel-siirtopohjaa.65. Tärkeitä 
tietoja ovat esineen yleis- ja erityisnimen lisäksi mm. valmistukseen, käyttöön, 
merkintöihin, esineen kokoon ja kuntoon liittyvät tiedot. Esine täytyy pystyä tunnistamaan 
kokoelmista, vaikka numerotiedot esineestä häviäisivätkin. 

Esineen luettelointitietoja tulee täydentää, mikäli esineen status muuttuu, esinettä 
siirretään tai esineestä tulee lisää tietoa tutkimuksen tai esinevihjeiden johdosta. Suurin 
osa Suomen Ilmailumuseolla suoritetusta luetteloinnista on ns. tunnistusluettelointia, jossa 
esine pyritään identifioimaan ja asettamaan kontekstiinsa niin hyvin kuin se lahjoittajalta 
saatujen tietojen ja esineen silmämääräisen tutkimisen avulla on mahdollista. 

Luetteloinnin yhteydessä esineelle annetaan oma, luokkakohtainen juokseva 
numeronsa66. Luettelointinumero kiinnitetään, kirjoitetaan tai maalataan (esinetyypistä 
riippuen) esineeseen asianmukaisin materiaalein esinettä kunnioittaen ja niin, että numero 
pysyy esineessä myös mahdollisen kuljetuksen yhteydessä. 

Mikäli esinettä ei ole vielä puhdistettu, tehdään se viimeistään tässä vaiheessa ennen 
esineen pakkaamista ja varastoimista. Pienesineet puhdistetaan irtoliasta ja pakataan 
silkkipaperiin, tämän jälkeen vasta säilytysyksikköön. 

Luetteloituja esineitä siirretään MEMORON-kokoelmanhallintajärjestelmään lähinnä 
projektiluontoisesti. Toissijaisesti käytetään voimassa olevan esineluettelointiohjeistuksen 
pohjalta tehtyä paperista luettelointilomaketta. Jälkimmäisessä tapauksessa on, esineiden 
tietoja päivitettäessä, ensiarvoista huolehtia, että tiedot ovat yhtä pitäviä sekä 
paperilomakkeilla että MEMORONissa. 

 

6.5. SIIRTÄMINEN SÄILYTYSTILOIHIN 

Esineprosessin viimeinen vaihe on luovutetun esineen siirtäminen säilytystiloihin. Esineen 
säilytyspaikka ratkaistaan tapauskohtaisesti esineen koon, muodon ja materiaalin 
perusteella.  Esineen pitkäaikaisen säilytyksen paikka merkitään esineen tietojen 
yhteyteen67. 

Suomen Ilmailumuseolla on marraskuussa 2018 kolmenlaisia esineiden säilytystiloja68. 
Siirrot säilytystiloihin ja säilytystiloista tapahtuvat intendentin ja kiinteistöpuolelta 
museomestarin johdolla. 

                                                                                                                                                                                                     
64 Kts. liitteet XV. Esineiden käsittely ja XI. Kuntokartoituslomake; konservoinnista lisää luvussa 6.6. Konservointi 
65 Kts. Liite XIV. Esineiden luettelointiohjeet 
66 Mallia [esineluokka.juokseva numero]; Kts. Liite II. Esineiden luokitusjärjestelmä 
67 Suomen Ilmailumuseon säilytystiloissa noudatetaan sijaintipaikkakoordinaatistoa, kts. Liite XXI. 
Sijaintipaikkakoordinaatisto 
68 Kts. luku 15.1. Säilytystilat nyt ja tulevaisuudessa 
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6.6. KONSERVOINTI 

Suomen Ilmailumuseolla ei ole työsuhteeseen palkattuja konservaattoreita69. Tarvittaessa, 
resurssien salliessa, ammattimaiset konservointipalvelut ennen muuta pienesineistöä 
koskien ostetaan ulkopuolisena työnä. Kokoelmiin otettuihin ilma-aluksiin tehdään tarpeen 
mukaan vapaaehtoistyönä Ilmailumuseoyhdistyksen toimesta konservointi tai tarvittaessa 
entisöinti, mikäli ilma-alus rakenteellisesti tai kuntonsa puolesta toimenpidettä kaipaa. 

Konservoinnilla – joka on entisöinnin sijasta lähtökohta esineisiin kohdistuvissa 
toimenpiteissä - pyritään ylläpitämään esine luovutushetkellä olevassa kunnossaan ilman 
rakenteellisia muutoksia. Voidaan myös puhua ennaltaehkäisevästä konservoinnista: 
objektin rappeutuminen pysäytetään sen siirtyessä museoon. Tarkoituksena on ehkäistä 
varsinaisten konservointitoimenpiteiden tarve tulevaisuudessa hyvien säilytysolosuhteiden 
ja asianmukaisen käsittelyn avulla70. 

Entisöinnillä taas pyritään palauttamaan esineen tila esim. käytön aikaiselle tasolle. Tässä 
tapauksessa kohteen kunto vaatii konservoinnin ylittäviä toimenpiteitä. 

Kokoelmissa olevien ilma-alusten kuntoa ylläpidetään vuosittain sovittavin 
huoltotoimenpitein. Työtä ohjaa museon puolesta intendentti. 

                                                            
69 Tilanne marraskuussa 2018. 
70 Esineiden käsittelystä kts. Liite XV. Esineiden käsittely 
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7. VALOKUVAPROSESSI 

Seuraava kuvaus valokuvan mahdollisesta tiestä käyttäjältä ja/tai lahjoittajalta museon 
kokoelmiin on ennen kaikkea tarkoitettu ohjeistukseksi henkilöstölle museon sisäiseen 
käyttöön ja sisältää erittelyt tallennus- ja hankintapäätösten tekemisestä, käyttö- ja 
tekijänoikeustietojen kirjaamisesta, luetteloinnista, digitoinnista ja ennaltaehkäisevästä 
konservoinnista. 

 

7.1. KÄYTTÄJÄLTÄ KOKOELMIIN 

Valokuvamateriaalin ottaminen museon kokoelmiin seuraa pääpiirteissään esineprosessin 
kohtia 6.1-6.3. Olennaista on vastaanoton kohdalla kerätä kaikki luovuttajalta saatavissa 
oleva oheistieto valokuvia koskien. 

Erityishuomio valokuvalahjoituksia vastaanotettaessa tulee kiinnittää tekijänoikeus- ja 
henkilötietokysymyksiin. Mikäli lahjoittaja omistaa kuviin tekijänoikeudet, hänen kanssaan 
voidaan sopia kuvien käyttöoikeuksien siirtämisestä museolle. Muussa tapauksessa, 
mikäli materiaali on yhä lain määrittämän suoja-ajan alaista, tekijänoikeuden omistaja 
pyritään selvittämään mahdollisuuksien mukaan. 

Museon tulee saada oikeus valmistaa kopioita kokoelmaan hankituista kuvista ilman 
erillistä rahallista korvausta tekijänoikeuksien omistajille. Museon tulee saada käyttää 
valmistamiaan kopioita arkistonhallinnassa, omissa tuotteissaan ja julkaisuissaan 
(näyttelyt, painotuotteet, tietoverkko) ja lisäksi välittää kopioita kolmannelle osapuolelle 
museon hinnaston mukaisin maksuin. 

Kokoelmien digitoinnin ja ulkoiseen verkkoon siirron myötä kuvakokoelmat tavoittavat yhä 
laajempia yleisöjä, joten viimeistään digitointivaiheessa on tekijän- ja käyttöoikeudet kuviin 
tunnettava museossa hyvin. Julkisessa tietoverkossa voidaan julkaista vain aineistoa, 
johon tekijänoikeudet ovat rauenneet tai johon museo on hankkinut tarvittavat 
käyttöoikeudet sopimusteitse. 

Mikäli valokuvakokoelmissa on tekijänoikeuksien piirissä olevaa aineistoa, voidaan tätä 
kuvamassaa ilman tekijänoikeuden omistajan lupaa tarkastella vain museon tiloissa. 

Suomessa valokuvien tekijänoikeutta ja tekijänoikeuden suoja-aikaa määriteltäessä tulee 
huomioida vuonna 1927 annettu laki oikeudesta valokuvaan (173/1927), vuonna 1961 
annettu laki oikeudesta valokuvaan (405/1961) ja vuonna 1995 annettu tekijänoikeuslaki, 
jonne kuvia koskevat säädökset tuolloin siirrettiin. 

Vuoden 1995 tekijänoikeuslaki71 määrittelee valokuvateoksen suoja-ajaksi 70 vuotta 
tekijän kuolinvuodesta ja muista kuvista 50 vuotta kuvan valmistamisesta. Tekijänoikeudet 

                                                            
71 Suomen tekijänoikeuslaki, Finlex. (22.12.1995/1654), http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L4 
(30.11.2018) 
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ovat rauenneet myös kaikista vähintään 50 vuotta sitten julkistetuista kuvista (kaikista 
ennen 16.1.1966 julkistetuista kuvista) ja kaikista ennen 16.1.1941 valmistetuista kuvista. 

Kehystetyt ja pohjustetut kuvat luetteloidaan lähtökohtaisesti esineiksi Suomen 
Ilmailumuseossa.  

Digitaalisia kuvia vastaanotettaessa tulee luovutusasiapaperiin merkitä, ovatko kyseessä 
originaalivalmisteet vai luovuttajan jäljennökset esim. paperivedoksista.  

Toinen huomioon otettava asia aineistoa vastaanotettaessa ja sen jälleenkäyttöä 
määriteltäessä ovat henkilötiedot ja niiden tallentaminen. Aihetta on jo käsitelty 
kokoelmapolitiikan luvussa 1.2.72 

Valokuvien digitointia (sähköinen luettelointi + skannaaminen/jäljennösvalokuvaaminen) 
ohjaa kokoelmapolitiikan liitteenä oleva digitointipolitiikka73. 

 

7.2. LUETTELOINTI 

Valokuvien luettelointi tapahtuu Suomen Ilmailumuseolla sekä kokoelma- että 
yksilötasolla. Luettelointia hoitaa ja ohjaa museon kokoelma-amanuenssi. 

Valokuvat pyritään säilyttämään museon kokoelmissa alkuperäperiaatteen mukaisesti 
ensisijaisesti kuvien luojan, toissijaisesti kokoelman muodostajan synnyttämässä 
järjestyksessä. Aiheenmukaisesti järjestetään museon kokoelmissa vain täysin ilman 
kontekstitietoja olevat valokuvat. 

Valokuvat luetteloidaan kokoelmiin oton jälkeen välittömästi kokoelmatasolla. Tämä 
toteutetaan valokuva-arkiston hallinnassa käytettävään Excel-taulukkoon, johon kokoelma 
(lahjoituserä) saa uniikin juoksevan tunnuksen (päänumeron) numeroavaruudesta. 
Kokoelma identifioidaan kuvakokoelman elinkaaren ajan tämän numeron mukaan. 

Taulukkoon tulevat tiedot luettelointinumerosta, kuvakokoelman olomuodosta, 
säilytyspaikasta, arkistoyksikköjen lukumäärästä sekä lahjoittajasta, lahjoituksen 
ajankohdasta, kuvaajasta ja aiheesta. Kokoelman myöhemmin karttuessa muodostetaan 
uusi päänumero uudelle saapumiserälle. Kokoelmasta tai arkistonmuodostajasta 
säilytyksen aikana karttuva tai muuttuva metatieto lisätään Excel-taulukkoon.  

Tarvittaessa – mikäli määrä on pieni tai kokoelma on aktiivisen luetteloinnin piirissä - 
kuvakokoelmalle tai sen osalle toteutetaan yksilöluettelointi. 
Kokoelmanhallintajärjestelmässä kuvayksilön luettelointiin käytetään kokoelman 
päänumeron alaisia alanumeroita, muotoa 444:1,2,3.. Kukin valokuva saa oman juoksevan 
luettelointinumeronsa. 

                                                            
72 Rekisterien tietosuojaselosteet ovat luettavissa liitteissä XXIV – XXVI. 

73 Kts. liite XVIII. Digitointipolitiikka 
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Kuvan luettelointiin käytetään Suomen Ilmailumuseossa kokoelmanhallintaohjelma 
MEMORON:ia. Luettelointi voidaan tehdä joko suoraan käyttöliittymään, ennalta 
määriteltyjen kenttien ja välilehtien osalta, tai varta vasten luodun Excel-siirtopohjan avulla. 
Jälkimmäinen vaihtoehto on käytössä eritoten harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten kohdalla 
joilla ei ole MEMORON:iin vakituisia käyttöoikeuksia. 

Järjestelmäriippumaton valokuvaluetteloinnin ohjeistus on kokoelmapolitiikan liitteenä74.  

 

7.3. SKANNAAMINEN75 

MEMORON-tietojärjestelmään tallennettavat valokuvat skannataan lähtökohtaisesti 
digitaaliseen muotoon. Tästä huolimatta järjestelmä sallii myös pelkän objektin kohdalla 
tehtävän luettelointitietojen viemisen. 

Digitointiin käytetään – muiden kuin huonosti lämpöä kestävien lasinegatiivien 
tapauksessa - tasoskanneria eri sovittimineen. Sovittimia on olemassa mm. erityyppisille 
diapositiiveille ja negatiiveille. 

Valokuvaoriginaalin käytön minimoimiseksi kuva skannataan tarpeeksi isoon kokoon, jotta 
sitä voidaan käyttää monipuolisesti vastaisuudessa mm. julkaisutoiminnassa. Kaikki kuvat 
tallennetaan 300 dpi (dots per inch) –tarkkuudella mustavalkokuvien osalta 16-bittiseen 
harmaasävytilaan (Grayscale) ja värikuvien osalta pakkaamattomaksi, 8-bittiseksi TIFFiksi.  
Raakatiedoistoista muokataan edelleen eritasoiset käyttötiedostot. 

TIFF-kuvan vaatima tallennuskapasiteetti on jpg-muotoista kuvaa huomattavasti suurempi, 
mikä joudutaan ottamaan huomioon säilytystä järjestettäessä. 

Digitaalireprot säilytetään lähtökohtaisesti Mansoft Oy:n varmistetulla palvelimella 
(MEMORON-palveluntarjoaja), muussa tapauksessa Visiotech Finland Oy:n tarjoamalla 
museon palvelimella. Viimeisessä tapauksessa otetaan huomioon kokoelmiin kuuluvien 
kuvatiedostojen turvallinen säilytys ja riittävä varmuuskopiointi sekä metatietojen 
säilyvyys76. 

Kun skannattu kuva siirretään kokoelmanhallintajärjestelmään, ohjelmisto tekee 
arkistokuvan lisäksi myös useampia eritasoisia selailukuvia, jotka ovat nähtävissä 
valokuvatietokannassa valokuvan tietojen yhteydessä. Digitoidut kuvat pysyvät 
tietokannassa aina käsittelemättöminä, josta ne otetaan käsiteltäviksi aina kulloistakin 
käyttökertaa varten. 

Kuvia ulkoiseen tietoverkkoon saatettaessa tulee varmistaa, että materiaalista on poistettu 
arkaluontoinen, yksityisyyttä loukkaava kuvamateriaali (vrt. henkilötietolaki). 

 

                                                            
74 Kts. Liite XVI. Valokuvien luettelointiohjeet 

75 Tarkempi digitointiprosessin kuvaus kts. Liite XVII. Ohjeet valokuvien skannaamiseen 
76 Digitaalisen aineiston säilyttämisestä kts. 15.2. Säilytykseen liittyvät toimenpiteet 
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7.4. SÄILYTYSTILAT JA ENNALTAEHKÄISEVÄ KONSERVOINTI  

Valokuvien originaaleja säilytetään museon valokuva-arkistossa. Valokuvat pakataan 
arkistoon vietäessä happovapaisiin koteloihin, yhteen tai useampaan arkistoyksikköön. 
Kokoelman karttuessa lisätään tarvittaessa arkistoyksikköjä. 

Kuva-albumit säilytetään lähtökohtaisesti sellaisenaan. Kierrekansioista kuvat sitä vastoin 
siirretään happovapaisiin koteloihin irtolehdillä. Jokainen yksittäinen irtokuva valokuva 
pakataan lähtökohtaisesti omaan, happovapaaseen kuvapussiinsa. Pussin suljinosaan 
kirjoitetaan valokuvan luettelointinumero ja pussit säilytetään arkisto- (max. 100 kpl) tai 
riippukansiossa. Arkistokotelon päätyyn merkitään kokoelman päänumero ja 
kokoelmanmuodostajan (kuvaaja) nimi. 

Museon valokuva-arkistossa noudatetaan kaikissa toimissa ennaltaehkäisevän 
konservoinnin periaatteita: kuvat suojataan valolta ja epäpuhtauksilta ja luovutusvaiheessa 
kuvien yhteydestä poistetaan niitit, klemmarit ja muovitaskut. Valokuvien pitkäaikaisen 
säilytyksen kannalta tärkeää on ennen muuta huolellinen käsittely, jota toteutetaan 
mahdollisimman harvoin. 

Ennalta sähköisen ja digitoidun valokuvamateriaalin osalta huolehditaan aineiston 
pitkäaikaisesta säilytyksestä joko a) MEMORON-järjestelmässä b) museon serverillä c) 
kahdella peilatulla ulkoisella kovalevyllä. 

Museolla ei ole valokuville omaa konservaattoria. Konservointipalveluja ostetaan 
ulkopuolisilta palveluntuottajilta tarpeen mukaan. 
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8. ASIAKIRJAPROSESSI 

Seuraava kuvaus asiakirjamateriaalin mahdollisesta tiestä käyttäjältä ja/tai lahjoittajalta 
museon kokoelmiin on ennen kaikkea tarkoitettu ohjeistukseksi henkilöstölle museon 
sisäiseen käyttöön ja sisältää erittelyt vastaanottamisesta, seulomisesta ja järjestämisen 
perusteista. 

8.1. VASTAANOTTAMINEN JA SEULONTA 

Arkistomateriaalin ottaminen museon kokoelmiin seuraa pääpiirteissään esineprosessin 
kohtia 6.1-6.3. 

Tallennettavan aineiston tarkoituksena on tukea tutkimustyötä liittymällä kiinteästi mm. 
museon omiin kokoelmiin. Samassa lahjoituserässä voi joskus olla niin esineitä, valokuvia, 
julkaisuja kuin erilaisia asiakirjadokumenttejakin.  

Museoon vastaanotetusta paperiaineistosta (julkaisut, asiakirjat) arkistossa säilytettäväksi 
poimitaan pääsääntöisesti seuraavat ei-painetut dokumentit: 

 tyypilliseen arkistokaavaan kuuluvat asiakirjasarjat 

 lehtileikkeet 

 muistiinpanot 

 irrallista paperimateriaalia sisältävät sarjat 

 valokopiot (jos originaali ei kokoelmissa) 

Sekä yksityishenkilöiden että yhteisöjen muodostamista arkistoista tulee seuloa pois 
tutkimuksen kannalta epäolennainen aineisto. Ohjeistuksessa on hyvä seurata 
Arkistolaitoksen antamia seulontaan liittyviä suosituksia ja käytänteitä. 

Yhteisöjen arkistoista tulee seuloa pois seuraavat sarjat: 

 esityslistat, kokouskutsut ja valtakirjat 

 kassakirjat, tositteet, tiliotteet, pankki- ja vakuutusasiakirjat, palkka-asiakirjat 

 jäsenhakemukset ja eroamisilmoitukset 

 vähämerkityksiset asiakirjat 

 saapuneet kiertokirjeet ja painotuotteet 

 satunnaisesti kerätyt lehtileikkeet 

 Henkilöiden arkistoista tulee seuloa pois seuraavat sarjat: 
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 terveydentilaan, taloudenhoitoon ym. liittyvät asiakirjat 

 tervehdykset, onnittelut ja muistamiset 

 eri tilaisuuksien kutsut ja ohjelmat 

 mainokset, esitteet, käyttöohjeet 

 satunnaisesti kerätyt lehtileikkeet ja kopiot (ilmailualan lehdistä) 

 vähämerkityksiset yksittäiset muistiinpanot 

 merkintöjä sisältämättömät kopiot muiden arkistonmuodostajien asiakirjoista 

 saapuneet painotuotteet 

Asiakirjaa tai painatetta tallennetaan kokoelmaan vain yksi kappale kutakin. Myöskään 
muihin arkistoihin tallennettuja arkistoaineistoja ei oteta vastaan. 

Arkistokokoelmaan tallennetaan vain arkistolain piiriin kuulumatonta aineistoa. Muihin 
arkistoihin paremmin soveltuva materiaali ohjataan eteenpäin. Kansallisarkisto tallentaa 
mm. ilmailuun liittyvien viranomaisten ja lentoasemien aineostoja. 

Kehystetyt ja pohjustetut asiakirjat voidaan luetteloida myös esineiksi harkinnan mukaan. 

Museon arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti syntyneen, museon omaa toimintaa 
käsittelevän aineiston pitkäaikainen säilyttäminen ei ole sidoksissa prosessikuvaukseen. 

Tärkeä huomioon otettava asia aineistoa vastaanotettaessa ja sen jälleenkäyttöä 
määriteltäessä ovat henkilötiedot ja niiden tallentaminen. Aihetta on jo käsitelty 
kokoelmapolitiikan luvussa 1.2.77 

 

8.2. JÄRJESTÄMINEN, LUETTELOINTI JA SIIRTO SÄILYTYSTILOIHIN 

Kokoelmiin otetut, seulotut arkistokokonaisuudet järjestetään henkilökunnan ja 
vapaaehtoisten voimin, jälkimmäisten tapauksessa kuitenkin henkilökunnan päivittäisessä 
ohjauksessa. Lähtökohtaisesti on järjestelytyöhön hyvä saada mukaan 
arkistonmuodostajan edustaja, joka tuntee aiemmin käytetyn arkistokaavan. 

Yhteisön/organisaation arkistoja järjestettäessä, on hyvä tutustua ennakkoon yhteisön 
arkistonmuodostussuunnitelmaan ja toimintakulttuuriin. Yhteisöjen arkistot järjestetään 
lähtökohtaisesti arkistokaavan mukaisesti: A Diaarit, B Pöytäkirjat, C Luettelot jne. 
Lisätietoa löytyy Kansallisarkiston sivuilta78. 

                                                            
77 Rekisterien tietosuojaselosteet ovat luettavissa liitteissä XXIV – XXVI. 

78 http://www.arkisto.fi/, viitattu 29.11.2018 
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Jos henkilöarkistoon tallennettavalla arkistonmuodostajalla ei ole vakiintunutta omaa 
arkistokaavaa, voidaan henkilöarkisto järjestää esim. seuraavan suosituksen mukaisesti79: 

I. BIOGRAPHICA 

II. KIRJEENVAIHTO: Saapuneet kirjeet, kirjekonseptit ja/tai toisteet 

III. KONSEPTIT: Puheet, esitelmät, artikkelit, muut käsikirjoitukset, muistiinpanot, 
päiväkirjat 

IV. TOIMINTA-ASIAKIRJAT: Pää-, sivu- ja luottamustoimiin sekä harrastuksiin 
liittyvä aineisto 

V. LEHTILEIKKEET JA PAINOTUOTTEET 

VI. VALOKUVAT 

VII. TOISET ARKISTONMUODOSTAJAT 

Järjestetyt asiakirjat sijoitetaan vaippalehdissään selkeästi merkittyihin, happovapaisiin 
arkistokoteloihin. Tämän jälkeen kirjoitetaan arkistoluettelo. Myös arkistoaineistoon 
sovelletaan aiemmissa luvuissa kuvailtuja ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteita. 

Arkistoaineistoa ei viedä MEMORON-käyttöjärjestelmään, vaan arkistoluettelot 
(henkilöarkisto, ilma-aluskohtainen arkisto, yhteisöarkistot) ovat palvelimella word- ja 
excel-muodoissa sekä tulostettuina intendentin huoneessa80. 

                                                            
79 Kansallisarkisto: Henkilöarkistojen järjestäminen 8.1.1996 
80 Tilanne 30.11.2018. 
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9. KIRJASTOPROSESSI 

Seuraava kuvaus painetun materiaalin mahdollisesta tiestä käyttäjältä ja/tai lahjoittajalta 
museon kokoelmiin on ennen kaikkea tarkoitettu ohjeistukseksi henkilöstölle museon 
sisäiseen käyttöön. 

 

9.1. VASTAANOTTO 

Painetun materiaalin ottaminen museon kokoelmiin seuraa pääpiirteissään esineprosessin 
kohtia 6.1-6.3. 

Museo ottaa vain harvoissa tapauksissa kirjojen kaksoiskappaleita kokoelmiinsa. 

Museoon postissa tulevista lehdistä osaa säilytetään vain määräajan asiakaskäytössä eikä 
siis oteta kokoelmiin. Näihin lehtiin ei laiteta museon leimaa.  Postissa tulevien lehtien 
osalta ylläpidetään luetteloa kokoelmissa säilytettävistä lehdistä81. 

Jos tekijä/kustantaja luovuttaa kirjansa museolle, luovutussopimusta ei normaalisti tehdä. 
Samoin menetellään, jos kyse on muutoin yksittäisestä sidoksesta tai jos kirja, lehti tai 
muu painotuote tulee esimerkiksi postin välityksellä tai on suoraan internetistä otettu. 

Näissäkin tapauksissa kirja merkitään kuitenkin kokoelmaluetteloon. 

 

9.2. LUETTELOINTI, LUOKITTELU JA HYLLYTYS 

Kaikki kirjat luetteloidaan vuodesta 2017 käytössä olleeseen PrettyLib-järjestelmään 
museon laatimaan erikoista luettelointiohjeistusta82 noudattaen. Jos mahdollista, 
hyödynnetään käytössä olevaa kopiointiluettelointiominaisuutta joko kotimaisista Fennica- 
tai ARTO, tai ulkomaisista tietokannoista. 

Juokseva luettelonumero merkitään mustekynällä kirjan nimisivulle, johon lyödään myös 
museon leima. 

Luetteloinnin jälkeen luetteloija huolehtii kirjan sijoittamisesta oikeaan paikkaansa oikeaan 
kokoelmaan (asiakas/varastokokoelma) ja asianomaiseen luokkaan83. Ennen vuotta 1950 
painetut ja huonokuntoiset julkaisut sijoitetaan kirjaston varastokokoelmaan. 

                                                            
81 Kts. Liite XX. Postitse saapuvat lehdet 
82 Ei tämän kokoelmapolitiikan liitteenä. 

83 Kts. Liite VIII. Kirjallisuuden luokittelujärjestelmä 
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Kussakin kirjaston luokassa kirjat ovat aakkosjärjestyksessä pääsanan mukaan. Pääsana 
on yleensä tekijän/kirjoittaja nimi. Jos teoksella on 1 – 3 tekijää, pääsana on ensimmäisen 
tekijän nimi. Jos tekijöitä on enemmän kuin kolme, käytetään pääsanana teoksen/kirjan 
nimeä. Pääsana, jonka mukaan teos löytyy omasta osoitteestaan hyllystä, voi siis olla joko 
tekijä tai teoksen nimi. 

Kirjan asianomainen luokka sekä pääsana merkitään kirjan viimeiselle aukeamalle.  
Merkinnät tehdään pehmeällä lyijykynällä takakannen sisäpuolelle tai lehden takasivulle. 
Määritetty pääsana myös alleviivataan kirjan nimiölehdeltä. Ennen julkaisun sijoittamista 
pysyvään sijaintiinsa tulostetaan lisäksi PrettyLibistä siihen kuuluva selkämystarra. 

Pienpainatteet (esitteet, ohjekirjaset, luettelot ym.) järjestetään kirjastoluokitusta 
noudattaen arkistokoteloon (”Pienpainatteet”) jokaisen luokan järjestyksessä viimeiseen 
kohtaan. Painatteiden järjestys ja merkinnät noudattavat jo yllä mainittua pääsana-
periaatetta. 

Kokoelmiin otetut aikakauslehdet siirretään säilytettäviksi alakertaan varastotilaan 14. 
Lehdistä ylläpidetään nimikkeittäin Excel-pohjaista luetteloa. 

Sähköiset kirjat, joita museo on saanut kokoelmiinsa, viedään varmistetulle serverille 
asianomaiseen paikkaan kirjaston pääkansion alle. 
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10. FILMI- JA ÄÄNITEPROSESSI 

Seuraava kuvaus liikkuvaa kuvaa ja ääntä sisältävien tallenteiden mahdollisesta tiestä 
käyttäjältä ja/tai lahjoittajalta museon kokoelmiin on ennen kaikkea tarkoitettu 
ohjeistukseksi henkilöstölle museon sisäiseen käyttöön. 

 

Filmi- ja äänitemateriaalin ottaminen museon kokoelmiin seuraa pääpiirteissään 
esineprosessin kohtia 6.1-6.3.  

Erityishuomio materiaalia vastaanotettaessa tulee kiinnittää tekijänoikeuskysymyksiin. 
Filmi- ja äänitemateriaalin kohdalla on tärkeää varmistaa, että kokoelmaa voidaan laillisesti 
käyttää monimuotoisessa museotyössä. Näihin lukeutuvat mm. kopiointi, julkaiseminen ja 
henkilönsuojakysymykset. 

Edellytyksenä digitaalisten ääni- ja kuvatallenteiden kokoelmiin ottamiselle ovat lisäksi 
niihin liittyvät kontekstitiedot. Luovutettavan aineiston mukana tulee olla sisällönkuvaus, 
tiedot henkilöistä äänitteessä, nauhoitusajankohta, tekniset tiedot sekä jo mainitut 
copyright- ja käyttöoikeustiedot. 

Kuten aiemmin mainittua, Suomen Ilmailumuseo on tehnyt yleisen linjauksen olla 
kartuttamatta kokoelmiaan analogisilla 8, 16, tai 32 mm:n filmiaineistoilla tai analogisilla 
äänitteillä. Näiden kohdalla on lähtökohtaisesti suositeltavaa ohjata luovuttaja ottamaan 
suoraan yhteyttä ko. formaatteja ammattimaisella tasolla tallentaviin muistiorganisaatioihin, 
esim. Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin, www.kavi.fi. 

Digitaalisissa aineistoissa museo ottaa lähtökohtaisesti vastaan vain valmiiksi 
pitkäaikaissäilytyskelpoisessa (PAS) formaatissa olevaa materiaalia. 

Äänitteiden tiedostoformaateissa standardeja ovat MPEG-formaatit sekä .wav.-formaatti. 

Liikkuvan kuvan puolella formaatit eivät valitettavasti ole museopuolella vakiintuneet. 
Pitkäaikaissäilytettävänä tiedostomuotona suosimme häviötöntä Motion JPEG 2000 –
formaattia (avi, mov)84. Sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön tarkoitetuissa käyttökopioissa tulee 
kysymykseen myös vähemmän palvelintilaa vievä MP4/h264. 

Edellä mainituissa muodoissa olevat mediatiedostot siirretään MEMORON-järjestelmään, 
jossa ne luetteloidaan juoksevalla numeroinnilla, kohdetyyppi huomioon ottaen. 
Järjestelmään on viety toistaiseksi85 vain äänitteitä. Äänite (ÄÄ) –kohdetyyppiin liittyvät 
erityiskentät ovat mm. tallennustyyppi, kesto minuutteina, äänittäjän ja äänityksen kohteen 
tiedot, äänitysaika- ja paikka sekä keruuprojektin nimi. 

                                                            
84 Opetus-ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen piirissä PAS-siirtokelpoisia liikkuvan kuvan 
formaatteja ovat Digital Video (DV), MPEG-1, MPEG-2 tai MPEG-4, sekä Windows Media Video (WMV). 
Pitkäaikaissäilytyskelpoinen formaatti on PAS-säilytyksessä ainoastaan mainittu Motion JPEG 2000. 
85 Tilanne marraskuussa 2018 
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Kuten muissakin analogisissa ja sähköisissä formaateissa, museo seuraa aktiivisesti 
tallennusmuotojen kehittymistä ja uusintaa tiedostojen formaattia mahdollisuuksien 
mukaan. 
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11. LAINAPROSESSI 

Seuraava kuvaus kokoelmia koskevista lainausperusteista ja –ehdoista sekä lainan 
toteuttamisesta on ennen kaikkea tarkoitettu ohjeistukseksi henkilöstölle museon sisäiseen 
käyttöön. 

11.1. LÄHTÖKOHDAT 

Suomen Ilmailumuseo lainaa kokoelmiinsa kuuluvia esineitä ensisijaisesti museoille ja 
toissijaisesti - harkinnan mukaan - yhteisöille, kaupallisesti toimiville yrityksille ja 
yksityishenkilöille. Yleisiä kriteereitä toista sopimusosapuolta koskien ei ole, vaan laina-
asiat käsitellään tapauskohtaisesti. 

Yleisenä edellytyksenä lainan saannille on valmiudet turvata museon asettamat 
perusedellytykset lainattavan materiaalin säilymiselle lainausjakson aikana. Suomen 
Ilmailumuseo ilmoittaa sopimuksen yhteydessä vakuussumman, jonka arvosta lainattava 
esine on vakuutettava. 

Lainasopimus on määräaikainen. Tarvittaessa laina-aikaa voidaan asiakkaan 
toivomuksesta - jos olosuhteet antavat myöten - jatkaa. 

Kuva- ja asiakirja-arkistosta ja kirjastosta ei lainata alkuperäiskappaleita, vaan 
materiaalista valmistetaan kopioita museon hinnaston mukaisesti. 

 

11.2. LAINAPROSESSIN KULKU 

 

11.2.1. Lainapyyntö ja kokoelman kartoitus 

Asiakas esittää lainapyynnön. Pyyntö voi olla tarkkaan määritelty tai tiedusteleva, jolloin 
museon tehtäväksi jää esitellä eri mahdollisuuksia lainattavaksi materiaaliksi, asiakkaiden 
tarpeiden mukaan. Mikäli museo katsoo kriteerien lainan toteuttamiselle täyttyvän, voidaan 
siirtyä prosessissa eteenpäin. Mikäli sopivia esineitä ei löydy, asiasta ilmoitetaan 
asiakkaalle. 

 

11.2.2. Esineen kunnon ja omistusoikeuden kartoitus 
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Sopivan esineen löydyttyä tutkitaan esineen kunto. Jos se sallii lainaamisen asiakkaalle, 
määritellään kunnon ja museoarvon mukaiset lainaan liittyvät olosuhdevaatimukset ja 
vakuutusarvot. Esineestä tehdään kuntokartoituslomake ja esine dokumentoidaan86. 

Mikäli esine on säilytyssopimuksen piirissä, täytyy mahdollisuus lainaan kolmannelle 
osapuolelle varmistaa esineen omistajalta. 

 

11.2.3. Lainan toteutus 

Intendentti tekee museon puolesta lainasopimuksen87, johon kirjataan seuraavat 
perustiedot: lainanantaja, lainaaja, laina-aika, näyttelyn nimi, lainattavien esineiden 
numerot ja nimet, esineiden vakuutusarvot, käsittely- ja olosuhdemääräykset sekä lainan 
hinta. Lainasta muodostuneet työtunnit ja muut kulut (pakkaus, kuljetus) pyritään 
laskuttamaan lainan hinnassa. 

Lainan antaja ja vastaanottaja allekirjoittavat sopimuksen. Sopimus laaditaan kahtena 
samanlaisena kappaleena, joista toinen jää lainanantajalle ja toinen lainaajalle. Museon 
kappale siirretään asianomaiseen kansioon intendentin huoneessa. Tässä yhteydessä 
myös esinekorttiin tehdään merkintä lainauksesta museosta ulos. 

Viimeistään tässä vaiheessa lainattava esine noudetaan säilytys- tai konservointitilasta ja 
pakataan huolellisesti siirtoa varten. Tämän jälkeen lainaaja noutaa esineen museolta 
(erityistapauksissa museo toimittaa esineen lainaajalle). 

 

11.2.4. Lainan palautuminen museolle 

Lainaaja toimittaa esineen takaisin museolle sopimuksessa mainittuun määräaikaan 
mennessä (erityistapauksissa museo hakee esineen). Museon edustaja tarkastaa lainan 
silmämääräisesti ja tarvittaessa tarkastaa lähtökunnon kuntokartoituslomakkeesta. Mikäli 
kaikki on kunnossa, lainan vastaanottaja merkitsee lainasopimukseen lainan palautetuksi 
ja allekirjoittaa merkinnän. 

Lainasopimus ja esineeseen liittyvä mahdollinen kuntokartoituslomake siirretään 
lainakansiossa välilehden ”Palautetut lainat” alle. 

Mikäli esinettä ei ole palautuksen jälkeen tarve eristää muista kokoelmista tai puhdistaa ja 
konservoida, siirretään se takaisin alkuperäiseen luettelointilomakkeessa mainittuun 
säilytyspaikkaan. 

 

                                                            
86 Kts. Liite XI. Kuntokartoituslomake 
87 Kts. Liite XII. Lainasopimus 
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11.3. VASTUU JA VAKUUTUKSET  

Lainaaja on velvollinen vakuuttamaan Suomen Ilmailumuseolta lainaamansa esineet siitä 
arvosta, jonka Suomen Ilmailumuseon edustaja niille määrittää. Lainaaja on vastuussa 
esineistä koko laina-ajan, sisältäen esineiden siirrot. 
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12. TALLETTEET JA SÄILYTYSSOPIMUKSET 

Kokoelma on rakentunut paitsi lahjoituksia vastaanottamalla, myös muunlaisin luovuttajan 
ja museon välisin sopimuksin.  

 

Suomen Ilmailumuseo ottaa vastaan lähtökohtaisesti vain lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä 
ja yhteisöiltä. Tällöin museo vastaanottaa materiaalin täysin omistus- ja tekijänoikeuksin ja 
museo voi käyttää materiaalia haluamallaan tavalla museon kokoelmapolitiikan 
mukaisesti. Tarvittaessa, jos perusteltua, museolla on valta poistaa esine kokoelmistaan. 
Suomen Ilmailumuseo on pyrkinyt muuttamaan vanhoja talletuksia lahjoituksiksi etenkin 
ilma-alusten osalta, kokoelmatyön selkeyttämiseksi. 

Arvokkaan, uniikin materiaalin ollessa kyseessä myös talletus88 on mahdollinen. 
Talletussopimuksella esine annetaan museon hallintaan omistusoikeuden jäädessä 
tallettajalle. Tällöin objektin on oltava museon tallennusohjelman kannalta erittäin 
merkittävä ja uhkana on oltava objektin häviäminen ilman kokoelmiin ottamista. 

Museolla on lupa pitää talletettua esinettä näyttelyssä ja käyttää esinettä osana tutkimusta. 
Omistaja voi niin halutessaan ottaa esineen takaisin haltuunsa museon kokoelmista, 
kuitenkin etukäteen siitä ilmoittaen. 

Suomen Ilmailumuseo ei talleta esineitä muiden museoiden kokoelmiin. Materiaalin 
luovuttajia pyydetään lähestymään suoraan soveltuvaa museota. 

Ilmavoimien eri yksiköiden aiemmin käyttämä sotilasilmailun esineistö sisältyy museon 
kokoelmassa talletusten piiriin. 

Pääesikunnan 21.3.2012 antaman määräyksen mukaisesti ”Sotamuseo voi sijoittaa 
edellytykset täyttävien museoiden tai puolustusvoimien perinnehuoneiden haltuun sellaista 
Sotamuseolle kuuluvaa esineistöä, joka on tarpeen yhteistyömuseon oman alan näyttely- 
tai tutkimustoiminnan kehittämiselle tai puolustusvoimien omalle perinnetyölle.”89 

Ilmavoimien Esikunnan huolto-osaston 23.5.2012 antaman ohjeen mukaisesti Ilmavoimien 
Materiaalilaitos hankkii Sotamuseolta lausunnon arvokkaaksi katsomansa materiaalin 
loppukäyttöä valmisteltaessa. Työjärjestyksen mukaisesti ilmavoimien huoltopäällikkö 
vastaa lopulta ilmavoimien vastuulla olevan materiaalin käytöstä poistamisen 
valmistelusta, päätöksen teosta ja jälkikäsittelyn ohjeistamisesta. 

Materiaalilaitos toteuttaa luovutustoimenpiteet ja laatii yksityiskohtaiset, jatkuvat 
säilytyssopimukset museoiden kanssa.  Museolentokoneet ja muu museoitava materiaali 
siirretään luovutuksen jälkeen Sotamuseon kirjanpitoon. Säilytyssopimukset museoiden 
kanssa ovat voimassa toistaiseksi ja voidaan irtisanoa toisen osapuolen niin halutessa 

                                                            
88 Talletus on syytä tässä yhteydessä erottaa tallennuksesta, joka on museon harjoittama, luvussa neljä kuvattu 
perustehtävä 
89 PVHSMK-PE Normi Puolustusvoimien sotilasmuseotoiminnasta 21.3.2012 



71 
 

 
 

sopimuksen määräämällä irtisanomisajalla. Luovutettu materiaali säilyy Puolustusvoimien 
omaisuutena. 

Museoitavat lentokoneet on ohjeen mukaan säilytettävä säältä, kosteudelta ja ilkivallalta 
turvassa niin, että niiden museaalinen arvo säilyy. Museokoneen luovutuksen yhteydessä 
luovutetaan myös kutakin koneyksilöä koskevat yksilökohtaiset koneen asiakirjat sekä 
ohjekirjat. Kirjallisuuden valitsee museo joko Ilmavoimien Materiaalilaitoksen esityksestä 
tai oman linjansa mukaisesti.90 

Museoon talletetusta materiaalista ei Pääesikunnan määräyksen mukaan peritä vuokraa, 
mutta Suomen Ilmailumuseo on velvollinen vakuuttamaan Sotamuseon 
kokoelmanhallinnassa olevan materiaalin sekä vastaamaan kunnossapito- ja 
säilytyskustannuksista. 91 

Suomen Ilmailumuseo ei ole Sotamuseon yhteistyömuseo marraskuussa 2018, mutta 
täyttää tarvittavat materiaalia säilyttävän museon ehdot.92 

                                                            
90 ILMAVOHJEK Ohje käytöstä poistetun ilmavoimien materiaalin jatkokäsittelystä 23.5.2012 
91 PVHSMK-PE Normi Puolustusvoimien sotilasmuseotoiminnasta 21.3.2012 
92 Katso lisää tallennustyönjaosta sotilasmuseoiden kanssa luvusta 4.3. 
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13. POISTOT 

Museo-objekti voidaan poistaa kokoelmasta jos sen museoarvon nähdään olevan kaikki 
tekijät yhteen laskien riittämätön pitkäaikaissäilytykseen ja ylläpidon vaatimiin resursseihin 
nähden. Poistosta puhuttaessa viitataan tässä luvussa objektin poistamiseen 
museokokoelmasta, toisin sanoen sen statuksen muuttamiseen. Usein mutta ei aina poisto 
tarkoittaa myös objektin poistamista konkreettisesti museotiloista. Luvussa on esitelty 
poistoon vaadittavat kriteerit sekä käytettävissä olevat menettelytavat. 

13.1. POISTOKRITEERIT 

Ymmärrys kokoelmien merkityksestä ja luonteesta sekä oikeudellisesta asemasta on 
edellytys kohteiden poistamiselle museon kokoelmista. Tarpeenmukaisten poistojen 
suorittaminen voidaan nähdä museon julkisen vastuun kantamiseksi: tärkeimpänä 
päämääränä on vapauttaa museon resursseja jäljellä olevan kokoelman parempaan 
hoitoon ja säilyttämiseen sekä mahdollistaa tuleva kokoelmakartunta93. 

Kokoelmista poistaminen voidaan nähdä joissakin tapauksissa luonnollisena osana 
objektin elinkaarta museossa kokoelmiin tulon, luetteloinnin, konservoinnin ja säilytyksen 
jatkumona. Aineistoa vastaanotettaessa on materiaalin luovuttajan ja museon väliseen 
sopimukseen kirjattu museon oikeus kokoelmapoliittisiin toimenpiteisiin objektin kohdalla, 
tarvittaessa myös poistoihin. 

Kokoelmapoistoa harkittaessa on toiminnan oltava perusteltua, pohjautuen hyväksyttyihin 
käytäntöihin. Poistopolitiikassaan Suomen Ilmailumuseo kunnioittaa voimassa olevia 
ICOM:n museotyön eettisiä periaatteita94. 

Tämän mukaisesti poistotilanteessa kokoelmia ei tule kohdella realisoitavissa olevana 
omaisuutena ja materiaalin poistamisesta mahdollisesti saatavat tulot on käytettävä 
yksinomaan kokoelmien hyväksi (kohta 2.16). Niin ikään ICOM:in suosituksen mukaisesti 
objektia tarjotaan poistopäätöksen jälkeen toiselle alan museolle, mikäli mahdollista. 

Poistokriteerit koskevat kokoelmiin luetteloitua, pitkäaikaissäilytyksen piiriin otettua 
materiaalia. Poisto voidaan toteuttaa, mikäli toteen näytetään yhden tai useamman 
kriteerin täyttyminen: 

 Objektin kunto on niin huono, että sitä ei voida korjaavien 
konservointitoimenpiteidenkään avulla pelastaa 

 Kokoelmista löytyy identtinen, yhtä perusteellisin oheistiedoin varustettu objekti 

                                                            
93 Kokoelmapoistoista Suomen museoissa on tehty hiljattain selvitys, kts. julkaisu Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt. 
Suomen Museoliitto 2015. WWW: http://www.museoliitto.fi/doc/verkkojulkaisut/Kokoelmapoistojen_hyvat_kaytannot.pdf 

94 ICOM:n museotyön eettiset säännöt osoitteessa https://icomfinland.fi/new-page/ (29.11.2018) 



73 
 

 
 

 Objekti uhkaa muiden kokoelmiin tallennettujen objektien turvallisuutta 
(tuhohyönteiset, home, yms.)  

 Objekti ei kuulu aihepiiriltään kokoelmapolitiikan mukaiseen museon 
tallennusalueeseen 

 Objektin valmistus- ja käyttöhistoriaa tai käyttötarkoitusta ei pystytä kohtuullisen 
tutkimuksen avulla kartuttamaan 

 Esineelle ei ole tilaa näyttelyssä eikä säilytystiloissa tai esineen 
säilytyskustannukset ovat kohtuuttomat 

 

Kappaleessa 5.4. kuvattu arvoluokitusjärjestelmä on työkaluna käytössä museoarvon 
mittaamiseen yksittäisen esineen osalta. Poistoharkinnan piiriin voivat päätyä kolmanteen 
arvoluokkaan kriteeristön perusteella arvioidut objektit. 

13.2. POISTOPROSESSI 

Poistokriteerien täyttyessä voidaan museokokoelmista poistamiseen johtava prosessi 
toteuttaa seuraavin vaihtoehdoin, riippuen aineistotyypistä ja objektin muista 
ominaisuuksista: 

a) Esine palautetaan lahjoittajalle 

b) Esine lahjoitetaan toisen museon kokoelmiin tai suoritetaan esinevaihto 

c) Esine siirretään museon käyttökokoelmaan 

d) Esine myydään tai tehdään esinevaihto yksityisen tahon kanssa 

e) Esine tuhotaan 

Päätöksen objektin poistosta museokokoelmista tekee museon intendentti kokoelmatiimin 
jäsenen tai museomestarin esityksestä. Ilma-aluksien joutuessa poistoharkintaan 
osallistuvat päätöksentekoon myös museonjohtaja sekä tarvittaessa Ilmailumuseosäätiön 
hallitus. 

Ennen poistoa varmistetaan, että esineen tiedot säilyvät jälkipolville: se kuvataan ja sen 
luettelointitiedot päivitetään ajan tasalle. Sekä esineen vastaanotto- että 
luettelointilomakkeeseen, diaariin ja MEMORON- järjestelmään merkitään esineen 
kohdalle, että se on poistettu kokoelmista.  

Esineestä tehdään erillinen poistopöytäkirja95 (ei kuitenkaan, mikäli esine siirretään 
museokokoelmasta käyttökokoelmaan tai jos esine poistetaan käyttökokoelmasta). 
Esineen tietoja ei hävitetä poistonkaan jälkeen, vaan tietojen on oltava vielä myöhemmin 

                                                            
95 Kts. Liite XIII. Poistopöytäkirja 
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tarvittaessa haettavissa. Kopio poistopöytäkirjasta liitetään esineen luettelokortin 
yhteyteen. 

Poistettaessa luetteloimatonta materiaalia ei edellä kuvattua prosessia ole tarpeen läpi 
käydä kuin harkitussa määrin. Tarpeellista on kuitenkin dokumentoida poistettava esine 
kuvaamalla. 

Osa kokoelman esineistä on museossa säilytyssopimuksella – tämä koskee erityisesti 
Suomen ilmavoimien käyttämää esineistöä. Ilmavoimien Esikunnan huolto-osaston 
23.5.2012 antaman ohjeen mukaisesti ilmavoimien materiaalilaitoksen ja materiaalin 
haltijan kesken tehdyn säilytyssopimuksen rauetessa materiaali palautetaan omistajalle 
materiaalilaitoksen käskemällä tavalla jatkokäsittelyä varten96. 

Säilytyssopimuksen purkamisen yhteydessä täytetään niin ikään liitteenä oleva 
poistopöytäkirja. 

 

                                                            
96 Kts. luku 12. Talletteet ja säilytyssopimukset; ILMAVOHJEK Ohje käytöstä poistetun ilmavoimien materiaalin 
jatkokäsittelystä 23.5.2012 
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14. TOIMINTA SIDOSRYHMIEN KANSSA 

Museon kokoelmatoimen kannalta merkittävät sidosryhmät ovat sopimuspohjaisia 
arkistonmuodostajia, vapaaehtoistyötä tarjoavia tahoja sekä erilaisia kumppanimuseoita. 

14.1. KOKOELMATYÖHÖN LIITTYVÄT SIDOSRYHMÄT 

Suomen Ilmailumuseon merkittävimmät sidosryhmät ovat mukana säätiön hallinnossa.  
Säätiön yhteisöosakkaina ovat Ilmailumuseoyhdistys ry, Finnair Oyj, Finavia Oyj, Suomen 
Ilmailuliitto ry, Patria Oyj sekä Vantaan kaupunki. Myös Ilmavoimat osallistuu säätiön 
hallintoon, vaikka ei olekaan säädekirjan allekirjoittajayhteisö. 

Puolustusvoimat – etupäässä ilmavoimat – ovat Sotamuseon koordinoiman perinnetyön 
kautta merkittävä kokoelmatyön sidosryhmä niin materiaalin alkuperäisenä käyttäjänä kuin 
sopimusosapuolena. 

Useat edellä mainituista tahoista ovat museokokoelmissa arkistonmuodostajina. Suomen 
Ilmailumuseo toimii edellä mainituista yhteisöistä sopimusteitse Finnair Oyj:n, Suomen 
Ilmailuliiton ja Ilmailumuseoyhdistys ry:n pääasiallisena perinteen tallentajana.  

Museo tekee kokoelmatoimen osalta yhteistyötä niin kotimaisten ilmailumuseoiden kuin 
muidenkin tallennusalueiden muistiorganisaatioiden kanssa. Yhteistyötä ja 
tallennustoimintaa ilmailumuseoiden kanssa ohjaavat säännöllisin väliajoin koolle Suomen 
Ilmailumuseon johdolla kutsuttavat museoiden kokoontumiset. 

Kansainvälinen yhteistyö ulkomaisten eri alojen ilmailumuseoiden kanssa tapahtuu 
vierailuina, kokoelmatiedon levittämisenä sekä esinelainoina ja -vaihtoina. 

Valtakunnalliseen tallennustyönjakoon museo osallistuu TAKO-toiminnan kautta ja on 
Pooli 5:n (liikenne, matkailu) jäsen. Suomen Ilmailumuseo pyrkii tekemään aktiivista 
kokoelmayhteistyötä kaikkien edellä mainittujen toimijoiden kanssa, muun muassa 
päällekkäisten tallennusalueiden karsimiseksi.97 

Kokoelmien hoitamiseen kohdistuvan vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta toiminnaltaan 
merkittävin mainituista sidosryhmistä on Ilmailumuseoyhdistys ry, jonka jäsenistön 
museohenkilökunnan ohjauksessa tekemä vapaaehtoistyö tukee museokokoelmien 
säilyvyyttä ja käytettävyyttä. Niin ikään eri alojen oppilaitokset toimivat ajoittain 
yhteistyössä museokoneiden konservointi- ja entisöintityössä. 

  

                                                            
97 Lisää TAKO-toiminnasta ja työnjaosta kappaleessa 4.3.Tallennusvastuu suhteessa muihin museoihin. 
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14.2. MUSEOKOKOELMIIN KOHDISTUVA VAPAAEHTOISTYÖ 

Suomen Ilmailumuseolla on vankat lähtökohdat vapaaehtoistoimintansa kehittämiseen. 
Museo on Suomen ammattimuseokentän johtava vapaaehtoistoiminnan tarjoaja - 
museolla tehdään vuosittain yli 10.000 tuntia vapaaehtoistyötä - vuonna 2017 museo kattoi 
yli 25 % kaikkien suomalaisten ammattimuseoiden vapaaehtoistoiminnasta. Merkittävin 
osa tehdystä työstä kohdistuu nimenomaan museokokoelmiin, sekä säilyvyyteen että 
kokoelmanhallintaan. 

Vapaaehtoistyö on osaltaan museon tekemää yhteisötyötä sekä ikääntyvän väestön että 
vielä työ- tai opiskelupaikkaa etsivien nuorten aktiivisen ja mielekkään elämän parissa. 
Vapaaehtoiset pystyvät tukemaan ammatillisen museohenkilökunnan työtä tuomalla 
museotoimintaan mukaan oman ilmailualan sisältö- tai ammattiosaamisensa. 

Eri tehtävien parissa toimii useita vapaaehtoisryhmiä. Museo tarjoaa mahdollisuuden 
henkilöiden omien intressien ja mahdollisuuksien mukaan osallistua kokoelmissa niin ilma-
alusten entisöintiin ja konservointiin kuin myös aineiston luettelointiinkin. Merkittäviä 
kohteita vapaaehtoistyölle ovat myös suurten lentokoneiden puhdistustyöt, entisöintitilan 
uudelleen järjestäminen ja tilankäytön järkeistäminen ja kansallisen kokoelmakeskuksen 
perustamiseen liittyvät kokoelmasiirtojen valmistelut.  

Vastaisuudessa vapaaehtoistyön museoammatilliseen ohjaukseen, kontrollointiin ja 
hallintaan tullaan tätä kautta panostamaan aiempaa enemmän. Kaiken vapaaehtoistyön 
kirjaamista ja tuntiseurantaa tehostetaan, jolloin saadaan aikaan kattava ja paikkansa 
pitävä seuranta vapaaehtoistyöstä, sen laadusta ja määrästä. 

Sidosryhmien kanssa luodaan yhteiset pelisäännöt ja vapaaehtoistyön ohjeistus, jota 
tullaan jatkossa noudattamaan puolin ja toisin. Muun muassa kokoelmien luettelointiin ja 
digitointiin on jo luotu myös vapaaehtoistyöhön soveltuvia standardeja.98 

Kokoelmien hoitamiseen kohdistuvan vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta toiminnaltaan 
merkittävin sidosryhmä on Ilmailumuseoyhdistys ry ja sen jäsentoiminta. Tästä 
henkilötyötunteina merkittävä osa suuntautuu Suomen Ilmailumuseon kokoelmatoiminnan 
tukemiseen. 

Museotyön kannalta arvokkainta on viikoittain tapahtuva Ilmailumuseoyhdistys ry:n 
jäsenten konservointi- ja entisöintityö kokoelmissa olevien tai kokoelmiin tulevien ilma-
alusten parissa. ”Tiistaikerho” toimii yhteistyössä museon henkilöstön kanssa ja museon 
puolelta ohjaajana kokoelmiin kohdistuvan työn osalta toimii intendentti. 

                                                            
98 Kts. esim. liitteet XIV. Esineiden luettelointiohjeet, XV. Esineiden käsittely, XVI. Valokuvien luettelointiohjeet, XVII. 
Ohjeet valokuvien skannaamiseen. 
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15. KOKOELMIEN SÄILYVYYS 

Säilytystilojen nykyiset ja tulevat tilaratkaisut määrittelevät säilytysmahdollisuuksia ja –
olosuhteita niin isojen museoesineiden kuin muiden aineistotyyppien kohdalla. Myös 
museoturvallisuus liittyy keskeisellä tavalla kokoelmien säilymiseen. Suomen Ilmailumuseo 
ylläpitää tilojensa turvallisuutta aktiivisesti ja pyrkii myös muilla tavoin edesauttamaan 
kestävän pitkäaikaisen säilytyksen vaatimusten täyttymistä. Tulevaisuudessa paineita 
säilytysjärjestelmän toimivuudelle aiheuttaa yhä yleistyvä ei-materiaalisen aineiston 
digitaalinen formaatti. 

15.1. SÄILYTYSTILAT NYT JA TULEVAISUUDESSA 

Suomen Ilmailumuseon kokoelmia säilytetään pääasiassa museon tontilla Vantaalla 
sijaitsevassa museon päärakennuksessa ja kylmässä varastohallissa näyttelyhallien 
päässä. Käytännön takia valtaosa ilma-aluksista on sijoitettu museon perusnäyttelyyn. 

Suomen Ilmailumuseolla on kolmenlaisia näyttelyn ulkopuolisia säilytystiloja: 

 Pienesineistölle kuiva, lämmin, kosteudelta suojattu säilytystila päärakennuksen 
alakerrassa 

 Isolle esineistölle (ilma-alusten osat) katettu, kylmä ulkosäilytystila 

Parhaillaan menossa oleva museouudistus sekä kehitteillä oleva kokoelmakeskushanke 
vaikuttavat merkittävällä tavalla säilytystilaratkaisuihin lähitulevaisuudessa.99 

 

15.2. SÄILYTYKSEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET JA TURVALLISUUS 

Arkipäiväistä kokoelmien turvallisuuden valvomista on säilytysolosuhteiden seuraaminen 
näyttely- ja kokoelmatiloissa. Perehdytyksestä kokoelmamateriaalin käsittelyssä vastaa 
ylimpänä museossa intendentti. 

Ilma-alukset ovat museoesineinä suurikokoisia, vaatien isot tilaresurssit. Lentokoneiden 
sisältämän moninaisen materiaalin – metallin, puun, kankaan, nahan – vuoksi ne ovat 
myös vaikeasti säilytettäviä. Mahdolliset vuodenaikojen tuomat lämpötila- ja 
kosteusvaatimukset säilytystiloissa ovat uhka etenkin puu- ja kangasrakenteiden osalta. 

Museoesineiden sekä arkisto- ja valokuvamateriaalin säilytystiloille on asetettu 
tavoiteolosuhteet. Materiaalin säilyvyys on kiinni mm. lämpötilasta, kosteudesta ja valon 
voimakkuudesta. Edellä mainittuja tiloja ja niiden ympäristöolosuhteiden muutoksia 
mitataan ja tarkkaillaan säännöllisesti. 

                                                            
99 Tilanne marraskuussa 2018. 
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Näyttelyhalleissa on käytössä100 sähköisesti olosuhteista dataa keräävät mittarit ja 
säilytystiloissa on käytössä manuaalinen olosuhteiden seuraaminen. 

Lähtökohtaisesti museoesineet pakataan pysyväissäilytyspaikkaan siirrettäessä, 
tarkoituksena suojella esineitä pölyltä ja lialta. Materiaaleina käytetään happovapaita 
laatikoita, koteloita ja vaippalehtiä. Siirtojen ja luetteloinnin yhteydessä säilytysmateriaalit 
ja suojaus tarkistetaan ja niihin puututaan tarpeen mukaan. 

Ilma-alusten näyttelyissä ja kokoelmissa säilyttäminen vaatii aika ajoin siirtelyä. Siirroissa 
vaaditaan erikoistyökaluja ja –osaamista, etenkin rakenteellisia muutoksia (siipien irrotus) 
koneisiin väliaikaisesti tehtäessä. Esineiden käsittely- ja siirtotoimenpiteet tehdään 
huolellisesti, suunnitellusti ja varovaisuutta noudattaen. Esineiden käsittelyssä 
noudatetaan ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteita. Esineitä käsitellään suojatuin 
käsin ja esineet suojataan mahdollisuuksien mukaan jokaista siirtoa varten. Isompien 
esineiden, kuten ilma-alusten tapauksessa, henkilökunta ja siirtoon osallistuvat henkilöt 
ovat lisäksi varustettuja asianmukaisin turvavarustein101. 

Näyttelyesineistöä valittaessa on otettava huomioon näyttelyn kesto ja ympäristö. Pitkäai-
kaiset näyttelyt ja avoimet tilat ovat vaativia ympäristöjä säilymisen kannalta. Lisäksi on 
yritettävä estää esineen altistuminen UV-säteilylle, joka on vaarana etenkin museon 
aulatiloissa. 

Niin esineistön kuin tilojenkin on kestettävä välttämätöntä liikuttelua, toistuvaa huoltoa ja 
valaistusta. Pitkäaikaisten näyttelyiden esineistön huoltotyöhön on varattava säännöllisin 
väliajoin riittävä aika. Niin ikään on varauduttava myös kesken näyttelykauden vaihtamaan 
esineitä ja siirtämään niitä säilytystiloihin ja konservoitavaksi. 

Kokoelmaobjektien kunnon tasoa arvioidaan aika-ajoin esim. siirtojen yhteydessä ja 
arviointiin osallistuu kokoelmahenkilökunnan lisäksi tarvittaessa muukin henkilökunta. 
Välineenä arvioinnissa käytetään Suomen Ilmailumuseon kuntokartoituslomaketta102. 

Kokoelmien säilytystiloihin pääsee vain museon henkilökunta asianmukaisella avaimella. 
Ulkopuoliset henkilöt – asiakkaat ja harjoittelijat - liikkuvat tiloissa henkilökunnan 
valvonnassa ja ohjauksessa. 

2000-luvulla myös immateriaalisen kokoelmiin kuuluvan aineiston turvaaminen on yhtä 
lailla tärkeää. Henkilötietojen säilyttämisen osalta on uloskirjoitettu säilytysprosessit ja 
museon henkilökuntaa on koulutettu reagoimaan turvallisuusuhkiin.103 

Museokokoelmiin liittyvä digitaalinen aineisto pyritään ensisijaisesti siirtämään MEMORON 
-palveluntarjoajan Mansoft Oy:n palvelimelle. 

                                                            
100 Tilanne marraskuussa 2018. 

101 Kts. Liite XV. Esineiden käsittely 
102 Kts. Liite XI. Kuntokartoituslomake 
103 Lisää henkilötietojen käsittelystä kappaleessa 1.2 ja liitteissä XXIV-XXVII. 
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MEMORON -ympäristössä museoaineisto voidaan kytkeä kiinteästi luettelointitietoihin 
objekti kerrallaan. Toissijaisesti on käytössä Visiotech Finland Oy:n tarjoama museon 
palvelin, jossa on myös päivittäiseen museon toimintaan liittyvää materiaalia. 

Molemmat palvelimet ovat peilattuja. MEMORONin tapauksessa palvelin sijaitsee 
fyysisesti museon ulkopuolella, Visiotechin varmistettu palvelin taas sijaitsee museon 
tiloissa. Vasta kolmantena vaihtoehtona materiaalia siirretään ulkoisille kovalevyille. Tällöin 
pitkäaikaissäilytettävästä objektista on säilytettävä vähintään kaksi kappaletta kopioita 
erillisillä kovalevyillä. 

Työpisteet ja siten pääsy Visiotechin palvelimelle on suojattu salasanatunnuksin, joita 
jaetaan vain henkilökunnan käyttöön ja aloitteesta. MEMORON -järjestelmä on suojattu 
niin ikään salasanatunnuksilla, joita jaetaan vain museon henkilökunnan käyttöön. 

 

15.3. TOIMINTA AKUUTEISSA KRIISITILANTEISSA 

Museolla on 31. toukokuuta 2018 päivitetty pelastussuunnitelma, jonka tarkoitus on antaa 
museon henkilökunnalle, vapaaehtoisille toimijoille sekä muille museoon kiinteästi liittyville 
henkilöille valmiudet parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tavoitteena on 
onnettomuustilanteessa pelastaa ihmiset, turvata tärkeimmät toiminnot ja rajoittaa 
onnettomuuden seurauksia. Koko museon henkilökunta tarkkailee mahdollisia vaaran 
aiheuttajia ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, ilmoittaen asiasta turvallisuudesta 
vastaaville henkilöille. 

Mahdollisuuksien mukaan kriisitilanteessa pelastustoimet ulotetaan myös 
museokokoelmiin.  Tulipalon laajeneminen ehkäistään siirtämällä tulenarat esineet ja 
aineet pois paloalueelta. Museossa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, jonka 
perusteella palokunta tulee paikalle ja selvittää paloalueen. Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos sijaitsee museon lähistöllä 500 metrin etäisyydellä. Lentokenttäpoliisin 
toimipiste sijaitsee kahden kilometrin etäisyydellä museosta. 

Museon asiakaspalvelija pysyy lähtökohtaisesti paikallaan kuitenkaan vaarantamatta 
omaa terveyttään. Hän ohjaa pelastushenkilöstöä ja toimii puhelinkeskuksena, huolehtien 
myös asiakkaiden informoinnista. Museon turvallisuuspäällikkö (intendentti) ja 
museomestari toimivat teknisissä erillistehtävissä. 

Ilma-alukset ovat vakuutusarvoltaan museon arvokkaimmat esineet. Jos vaaratilanne 
museotiloissa jatkuu edelleen, esineiden pelastustyötä saa tehdä vain pelastuslaitoksen 
henkilökunta. Museo antaa asiantuntija-apua lentokoneiden pelastusjärjestyksestä ja 
pelastustavasta. Ilma-alukset pelastetaan tarvittaessa voimakeinoin. Rikkoutunutkin 
museokone on kulttuurisesti arvokas. 

Sammuttimien lisäksi muuta pelastusvälineistöä museossa ovat raivauskalusto 
väestösuojassa ja entisöintitilassa. 

Museo on varustettu murtosuojauksella ja murtohälytysjärjestelmällä. Rakennuksessa on 
nauhoittava videovalvonta. Kokoelmien säilytys-, käsittely- ja esittelytiloissa huolehditaan 
riittävästä vartioinnista ja turvallisuudesta. 



80 
 

 
 

Kokoelmapolitiikka ja turvallisuussuunnitelma ovat kaikkien saatavissa ja niihin on 
mahdollisuus myös itsenäisesti perehtyä. 
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16. KOKOELMIEN KÄYTTÖ JA SAAVUTETTAVUUS 

Kokoelmien sisältöä pyritään tekemään aktiivisesti tunnetuksi asiakkaiden ja muiden 
sidosryhmien suuntaan ja edesauttamaan näin kokoelmien käytettävyyttä sekä 
havainnollistamaan kartunnan tarpeita. 

Suomen Ilmailumuseo pyrkii olemaan, kokoelmiensa ehdoilla, myös asiakaslähtöinen 
museo. Se palvelee muita museoita, yhteisöjä, tiedotusvälineitä ja yksittäisiä asiakkaita 
kokonaisvaltaisesti ilmailuhistorian tallentamisen ehdoilla, resurssien mukaan. Vuodesta 
2017 lähtien on osa museon kokoelmista ollut selattavissa myös KDK:n Finna-
käyttäjäportaalissa.  

Museon kokoelmapalveluiden hinnat on ilmoitettu kokoelmapolitiikan liitteenä olevassa 
taulukkohinnastossa104. Hinnoittelu on lähtökohtaisesti suunniteltu asiakkaan profiilista ja 
materiaalin käyttötavasta käsin lähteväksi. 

16.1. KÄYTTÖTAVAT 

16.1.1. Näyttelyt 

Suomen Ilmailumuseon kokoelmista poikkeuksellisen suuri osa on asetettu vakituisesti 
näytteille perusnäyttelyssä. Erityisesti tämä koskee suuria, kärkiväliltään isoja ilma-aluksia 
sekä lentokonemoottoreita.  Sisänäyttelytilojen lisäksi esille voidaan tuoda 
sesonkikohtaisesti yksittäisiä ilma-aluksia ulkonäyttelykäyttöön, huomioiden näiden kunto 
ja vallitsevat olosuhteet. 

Tuoreimman tutkimustiedon saanti yleisölle pyritään turvaamaan päivittämällä näyttelyyn 
säännöllisesti viimeisimmät kontekstitiedot esineistä. Vuodesta 2013 lähtien museon 
perusnäyttelyyn on ollut saatavissa myös mobiiliopastus älypuhelimelle. 

Esineiden säilytysolosuhteet pyritään turvaamaan näyttelykäytössä mahdollisimman hyvin. 
Esineet ovat nähtävillä, mutta koskettaminen on näyttelyjärjestelyin tehty vaikeaksi. Pääsy 
ilma-aluksiin on ilman poikkeusjärjestelyitä kielletty. Käyttökokoelmaan kuuluvat ilma-
alukset ja simulaattorit sitä vastoin ovat vakituisesti (tai sesonkikohtaisesti) 
museokävijöiden käytössä. 

Esineiden tilaa näyttelyssä seurataan ja kuntoa sekä puhtautta ylläpidetään. Tarvittaessa 
esine voidaan (väliaikaisesti) poistaa näyttelystä konservointia, entisöintiä tai esinelainaa 
varten. Materiaalit perusnäyttelyssä on suojattu UV-valolta.  

Perusnäyttelyn lisäksi museokokoelmasta tehdään nostoja vaihtuviin näyttelyihin, jotka on 
sijoitettu museon välihalliin. Museo voi harkinnan mukaan lainata kokoelmiaan myös 
muiden museoiden näyttelyihin. 

 
                                                            
104 Kts. Liite XXII. Kokoelmapalveluiden hinnoittelu 2018 
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16.1.2. Yleisötyö 

Kokoelmiin kohdistuvan museopedagogisen toiminnan rungon muodostavat museon 
tarjoamat perusopastuskierrokset museokävijöille, kouluryhmistä yritysasiakkaisiin. 
Opastuskierrokset kattavat asiakkaan lähtökohdasta, tarpeesta tai erityistoiveesta riippuen 
perusnäyttelyn tai osan siitä. Koululaisryhmien opastukset pyritään muotoilemaan 
kulloinkin kyseessä olevia opetussuunnitelmia vastaaviksi. 

Perusopastusten lisäksi museo tarjoaa lapsille lisäksi syntymäpäiväopastuksia. Vaihtuviin 
teemanäyttelyihin laaditaan omat opastusrungot sekä pedagogisia ohjelmia. 

Museopedagogiassa on mahdollista hyödyntää museon käyttökokoelmaan kuuluvaa 
kokoelmamateriaalia, jonka kokoelmastatus ei aseta lähtökohdaksi pitkäaikaista säilytystä 
museon kokoelmissa. 

Käyttökokoelmaan kuuluva, museokasvatukseen tarkoitettu materiaali on selkeästi ja 
asiaankuuluvin merkinnöin käyttötarkoitukseen osoitettu. Materiaalia voidaan antaa 
museokävijöiden kokeiltavaksi ja sen avulla voidaan havainnollistaa esim. ilma-aluksen 
rakennetta ja toimintaa. Käyttökokoelmaan kuuluvia pukuja voidaan käyttää museon 
elämyksellisessä toiminnassa. 

Käyttökokoelman tarkempi määritelmä kuvataan kokoelmapolitiikan luvussa 5.1., 
Kokoelmien jaottelu. 

 

16.1.3. Julkaisut 

Museon kokoelmat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Museon kokoelmiin kuuluvien objektien 
julkinen esilletuonti rajoituksineen on määritelty objektien luovutusasiakirjassa. 

Mikäli julkaisukäyttöä rajoittavaa ehtoa ei luovuttajan taholta ole objektille museotyössä 
asetettu, voidaan objektia dokumentoida (kuvata) ja jäljentää julkaisukäyttöä varten, 
objektin luonne huomioon ottaen. Myös kokoelmatiedon siirtäminen ulkoiseen 
tietoverkkoon on ilman eri ehtoa mahdollista. 

Julkaisukäytössä otetaan huomioon niin EU:n tietosuoja-asetus ja kansallinen 
lainsäädäntö kuin tekijänoikeuslakikin. Loppukädessä museon intendentti päättää 
objektien luovuttamisesta ja jäljentämisestä julkaisukäyttöön. 

Museon oman tutkimuksen julkiseksi saattamisesta katso luku 16.3. 

16.1.4. Tutkimus 

Museon kokoelmat ovat lähtökohtaisesti avoimet asiakkaille tutkimusaineistoksi, 
huomioituna objektin kokoelmastatus, kunto ja koko. Objekteja ei anneta museokiinteistön 
ulkopuoliseen tutkimuskäyttöön, vaan olosuhteet tutkimukselle pyritään järjestämään 
tilauksesta museon sisällä. 



83 
 

 
 

Etenkin kuva- ja arkistomateriaalin kohdalla museo ottaa huomioon voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön vaatimukset liittyen henkilötietojen suojaamiseen. Päätökset 
materiaalin antamisesta tutkijalle tehdään tapauskohtaisesti, riippuen mm. 
käyttötarkoituksesta. Henkilötietoaineistojen antamiselle on paikoin edellytyksenä  
käyttölupahakemuksen tekeminen ja tutkimustyön taustoittaminen henkilökunnalle105. 

Kokoelmaobjektien (esineet, valokuvat, arkistomateriaali, filmi- ja äänitemateriaali) 
luovuttamisesta tutkimuskäyttöön päättää museon intendentti. 

 

16.1.5. Kaupallinen käyttö 

Suomen Ilmailumuseon kokoelmien profiilia (kotimainen ilmailu) erityispiirteineen pyritään 
käyttämään hyväksi sekä ulkopuolisten tahojen toimesta että museon omassa 
markkinoinnissa. Erikoismuseon kokoelmien erityislaatuisuus on nähtävissä myyntivalttina 
pääkaupunkiseudun matkailussa ja kulttuuritarjonnassa. 

Kokoelmia pyritään tuotteistamaan aika ajoin uudistamalla museokaupan tarjontaa 
kulloinkin näyttelyssä esillä olevien teemojen mukaan. Kokoelmaobjektien (ilma-alustyypit) 
ympärille luodaan vuosittain tapahtuma- ja teemapäiviä. 

Museo osallistuu säännöllisin väliajoin tapahtumiin, joissa se tuo esille myös omaa 
esineistöään. Esineiden siirrot ulkopuolisille myyntialueille ja säilytys toteutetaan museon 
henkilökunnan valvonnassa. 

Kokoelmien kaupallisesta hyödyntämisestä vastaavat yhteistyössä museon intendentti 
sekä markkinointipäällikkö. 

 

16.1.6. Verkkokäyttö 

MEMORON-kokoelmanhallintajärjestelmästä rakennettiin yhteistyössä Mansoft Oy:n 
kanssa rajapinta Kansallisen Digitaalisen Kirjaston käyttäjäportaali Finnaan keväällä 2017. 
Saman vuoden kesäkuusta lähtien on kuva- ja painateaineistoa ollut suuren yleisön 
saatavilla osoitteessa https://ilmailumuseo.finna.fi. 

Suomen Ilmailumuseo pyrkii kokoelmanhallinnassaan toimimaan KDK:n 
kokonaisarkkitehtuurikuvauksen mukaisesti ja noudattamaan hankkeen standardisalkun 
suosituksia tallennustyössään. 

Kevään 2016 aikana museo avasi kokoelmiaan Flickr-järjestelmässä, jossa saatettiin 
yleisön nähtäville sekä nykydokumentoinnissa syntynyttä aineistoa että yksityiseen 
käyttöön vapaassa jakelussa olevaa valokuva-arkistomateriaalia. 

                                                            
105 Kts. Liite XXVII. Käyttölupahakemus henkilötietoaineistoon 
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Sähköisen materiaalin saataville tuottamisessa museo ottaa huomioon voimassa olevan 
tekijänoikeus- ja henkilötietolainsäädännön. 

Museo tiedottaa kokoelmista ja niissä tapahtuvista muutoksista aktiivisesti 
verkkosivuillaan. Merkittäviä tiedotuskanavia ovat Facebook, uutiskirjeet sekä vuosina 
2013-16 ilmestynyt kuukausittainen, internet-sivuilla julkaistu kokoelmanosto. 

 

16.2. KOKOELMAPALVELUT 

 

16.2.1. Tietopalvelu 

Suomen Ilmailumuseo suorittaa tilauksesta tiedonhakua omalta historialliselta 
erikoisalueeltaan sekä antaa konsulttiapua museoammatillisissa kysymyksissä. Palvelusta 
veloitetaan museon hinnaston mukaisesti. 

16.2.2. Kirjasto ja arkisto 

Museon aukioloaikojen mukaan toimiva tietopalvelu pitää sisällään ennen muuta arkiston 
(primäärilähteet) sekä kirjaston (sekundäärilähteet). Materiaaliin voi tutustua sopimuksen 
mukaan Suomen Ilmailumuseon tiloissa. Tiedon ja materiaalin hausta veloitetaan museon 
hinnaston mukaisesti. 

16.2.3. Valokuvapalvelu 

Suomen Ilmailumuseo toimittaa pyynnöstä valokuvamateriaalia kotimaiseen ilmailuun 
liittyen. Museo ei entiseen tapaan lainaa museon ulkopuolelle valokuvaoriginaaleja tai 
vedostuksia niistä, vaan toimittaa pyynnöstä asiakkaalle digitaaliset jäljenteet. Valokuvien 
toimittamisessa otetaan huomioon henkilötietolaki ja henkilösuoja, samoin 
tekijänoikeuslaki 

Palvelusta veloitetaan museon hinnaston mukaisesti, hintojen määräytyessä 
käyttötarkoituksen mukaan106, Muut museot ja opiskelijat maksavat pienimmän hinnan 
kuvien käytöstä. Museo tukee ilmailuhistoriallista tutkimusta perimällä tieteellisissä 
yhteyksissä julkaistuista kuvista muita (kaupallisia) julkaisuja pienempää maksua. 

16.2.4. Kokoelmalainat 

Suomen Ilmailumuseo lainaa kokoelmiinsa kuuluvia esineitä materiaalityypistä riippuen 
museoille sekä harkitusti kaupallisesti toimiville yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. 

                                                            
106 Liite XXII. Kokoelmapalveluiden hinnoittelu 2018 
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Yleisiä kriteereitä koskien toista sopimusosapuolta ei ole, vaan laina-asiat käsitellään 
tapauskohtaisesti. Lisää kokoelmalainoista luvussa 11. Lainaprosessi. 

 

16.3. MUSEON TUTKIMUKSEN SAAVUTETTAVUUS 

Suomen Ilmailumuseo pyrkii tuomaan kokoelmiinsa kohdistuvan tutkimuksen tuottamaa 
tietoa aktiivisesti ihmisten ulottuville: museon tutkimustuloksia välitetään muun muassa 
näyttelyinä, julkaisuina ja yleisöopastuksina. 

Museossa harjoitettu tutkimus on pääasiassa omiin kokoelmiin kohdistuvaa 
perustutkimusta. Perustutkimuksen alaan kuuluvat museon kokoelmanhallinnan 
parantaminen ja syvennetty luettelointi, jossa museo-objekteista hankitaan aktiivisesti 
lisätietoa. 

Museon tekemässä erikoistutkimuksessa priorisoidaan tutkimusaiheita, joissa voidaan 
laajasti hyödyntää museon omia kokoelmia ja jotka tuottavat uutta tietoa suomalaisen 
ilmailun kannalta keskeisistä ilmiöistä. Tämän kaltaista tutkimusta tehdään mm. vaihtuvien 
näyttelyiden valmistelun yhteydessä sekä kokoelma- että näyttelyhenkilökunnan taholta. 

Tulevaisuudessa Suomen Ilmailumuseo selkeyttää profiiliaan laatujulkaisijana joka 
keskittyy julkaisemaan museon tallennusvastuualueeseen tai ajankohtaisiin teemoihin 
liittyviä tutkimuksellisia kirjoja. Julkaisujen aiherajaukset ja kysymyksenasettelut 
määritetään yhteistyössä museon edustajien ja julkaisun kirjoittajien kanssa. Erityisesti 
museo pyrkii tukemaan aiemmassa historiankirjoituksessa tai muussa julkaisutoiminnassa 
vähemmälle tutkimukselle jääneitä aihealueita. 

Suomen Ilmailumuseo pyrkii myös edesauttamaan alan yritysten, perinneyhteisöjen ja 
tutkijoiden yhteen saattamista ja keskinäistä yhteistyötä järjestämällä ilmailun 
tutkimuskenttään liittyviä tutkijatapaamisia, luentosarjoja ja seminaareja. 

Kokoelmahenkilökunta tuottaa yleisölle materiaalia tekemästään tutkimuksesta sekä 
ulkoiseen verkkoon (www-sivut, sosiaalinen media), alan lehtiin että myös museon omiin 
julkaisuihin. 

Tietoa museon kokoelmista löytyy parhaiten museon kotisivuilta, josta löytyvät myös 
kokoelmahenkilökunnan yhteystiedot. 
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Liite I. Suomen Ilmailumuseon kokoelmat1 2018 
 

 

 Esineet1  Joista 
ilma-
aluksia  

Valokuvat AV-aineisto 
(tallenteet) 

Julkaisut 
 

Asiakirjat2 Muu 
arkisto 
-
aineisto3 

Kokoelmanmuodost
aja4 

kpl kpl kpl kpl hm hm hm 

Finnair Oyj5 550 2 12 000   330  

Finavia Oyj / 
Ilmailulaitos 

42 0 5 000   70  

Puolustusvoimat 322 15 20 0006   40  

Suomen Ilmailuliitto7 32 15 6 000   80  
Rajavartiolaitos 2 1 0   1  

Muut8 9 552 46 146 000   214  

Yhteensä 10 500 79 189 000 600 300 695 790 
 

                                                      
1 Mukana sekä Suomen Ilmailumuseosäätiön omistuksessa olevat että säilytyssopimuksilla talletetut objektit 

2 Sisältää vain alkuperäisasiakirjojen hm-määrän, ei esim. lentokonevalmistajamateriaaleja. 

3 Sisältää mm. valmistajamateriaaleja, ei eroteltu kokoelmanmuodostajan mukaan. 

4 Kokoelmanmuodostaja on nimellinen sopimuksenkirjoittajaosapuoli ( mukana ei välitettyä aineistoa) 

5 Sisältää Karair Oy:n ennen vuotta 1996 luovuttaman/lahjoittaman materiaalin 

6 Sisältää kaiken alun perin Puolustusvoimien toimesta kuvatun, eri lahjoittajien toimesta luovutetun aineiston 

7 Suurimman osan kokoelmasta muodostavat paikallisyhdistysten lahjoitukset ja talletukset 

8 Sisältää sekä yksityishenkilöitä, yrityksiä että yhteisöjä 



Liite II. Esineiden luokitusjärjestelmä 
 

 
 

1. Ilma-alukset 

2. Ilma-alusten osat 

3. Laitteet, moottorit 

4. Potkurit, lavat, navat 

5. Laskutelineet, pyörät, sukset  

6. Radiot, viestilaitteet, lennonjohtokalusto, lentokenttälaitteet 

7. Ilmakuvauskamerat, valokuvausvälineet 

8. Lentokoneaseistus, tahdittimet, ammukset, hylsyt, ammusvyöt 

9. Tähtäimet 

10. Pommit, raketit 

11. Lentovarusteet, vaatetus, mallinuket, miekat 

12. Maastomallit 

13. Pelastusvälineet ja pakkaukset 

14. Mittarit, mittalaitteet, tarkkuuslaitteet 

15. Lennokit 

16. Pienoismallit 

17. Kunnia-, arvo-, kerho-, ym. merkit 

18. Mainostarvikkeet 

19. Muut laitteet, taulut, kehystetyt kuvat 

20. Tarrat, postikortit, pinssit, postimerkit, kynät 

 



Liite III. Luokitusjärjestelmän mukainen esineistön koostumus 
 

 

* sisältää luetteloidun esineistön marraskuussa 2018 

 

 



Liite IV. Ilma-aluksien lukumäärän kehitys 1976-2018 

 
 

 

Huom. Kartunta sisältää sekä museoon talletetut että museon omistuksessa olevat ilma-
alukset joka vuoden tammikuun 1. päivän mukaan. 

 

 



Liite V. Ilma-alusten omistussuhteet 
 

 
 

 

*Tilanne 29.11.2018; sisältää myös ilma-alusten rungot. 

 
 



Liite VI. Valokuva-arkiston kokoelmanmuodostajat 
 

 
 

 
 
* Lukumäärä perustuu valokuva-arkistossa tehtyyn kokoelmatason inventaarioon 
29.11.2018 mennessä; erityyppiseen koulutukseen liittyvä opintomateriaali (diat) ei sisälly 
laskettuun kuvamassaan 



Liite VII. Asiakirja-arkiston kokoelmanmuodostajat 
 

 

 
 
Tilanne asiakirja-arkistossa 29.11.2018 mukaan 



Liite VIII. Kirjallisuuden luokitusjärjestelmä (28.11.2018) 

 
 

   

0 KÄSIKIRJAT, LUETTELOT JA KAUSIJULKAISUT  
00 Käsikirjat  
01 Käsikirjat: museologia, konservointi, arkeologia  
02 Bibliografiat  
03 Sanakirjat  
04 Luettelot museoiden kokoelmista ja näyttelyistä  
05 Luettelot henkilöistä  
06 Luettelot ilma-aluksista (ilmailurekisteriotteet)  
06.1 Luettelot ilma-alusten hylyistä  
07 Luettelot ilmailunäytöksistä  
08 Muut luettelot  
09 Kausijulkaisut  
09.1 Suomi  
09.2 Muu maailma ja kv. organisaatiot  
1 YLEISTEOKSET  
10 Yleisteokset eri aihepiireistä  
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13.3 2. maailmansota (1939-1945)  
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2 MAANPUOLUSTUS  
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23.3 Muu maailma  



Liite VIII. Kirjallisuuden luokitusjärjestelmä (28.11.2018) 

 
24 Ilmavoimat ja muut sotilasilma-alusten operaattorit eri maissa  
24.1 Suomi  
24.11 Lentokentät ja tukikohdat  
24.12 Joukko-osastot  
24.2 Muut Skandinavian maat  
24.3 Yhdistynyt kuningaskunta ja Kansainyhteisö  
24.4 Ranska  
24.5 Saksa  
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A Ilmailu harrastuksena ja urheiluna 

Etsintä- ja valvontalennot (viranomaisten tukitoiminta) 

Experimental-ilmailu 

Kevytilmailu  

Koulutus (harrastelupakirjat) 

Kuumailma- ja kaasupallolentäminen 

Laskuvarjourheilu 

Leijaharrastus 

Lennokkitoiminta 

Lentokonebongaus 

Lentokoneiden rakentaminen (omaan harrastuskäyttöön) 

Lentokoulutus (harrastelupakirjat) 

Lentosuunnistus 

Moottoripurjelento 

Purjelentäminen 

Pienoismallit 

Riippuliito ja varjoliito 

Taitolento 

Virtuaalilentäminen 

Yhdistys- ja keskusjärjestötoiminta (valtakunnallisesti merkittävä) 

Yleisilmailu 

 

B Kaupallinen ilmailu 

Ambulanssilennot 
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Ammattiosaaminen ja -perinne 

Catering 

Charter-lennot (Suomeen ja Suomesta) 

Halpalennot 

Helikopteriliikenne 

Ilmataksi 

Lentokoulutus (ammatti- ja liikennelentolupakirjat) 

Lentomatkustaminen 

Lentorahti 

Lentoyhteydet (kansallinen ja kansainvälinen Suomeen suuntautuva) 

Liikenneyhtiöt (kotimaiset ja Suomeen liikennöivät) 

Reittilennot (kansallinen ja kansainvälinen Suomeen suuntautuva) 

Simulaattorit 

Säädökset ja edunvalvonta 

Vaihtomatkustajat 

Yritysilmailu 

 

C  Suomen puolustusvoimat 

Helikopteritoiminta (ilmavoimat ja maavoimat) 

Henkilöstö (ilmavoimat) 

Hävittäjät ja hävittäjätoiminta 

Ilmatilan hallinta 

Kalustopolitiikka (ilmavoimat) 

Kauhavan lentosotakoulu 

Kaukotoiminta (pommittaminen) 
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Konfliktit (ilmavoimat) 

Kuljetustoiminta (ilmavoimat) 

Laskuvarjojääkärikoulutus 

Lennostot 

Lentokoulutus 

Lentomekaanikkokoulutus 

Lentokoneiden aseistus 

Lentokoulutustoiminta 

Perinne- ja kiltatoiminta 

Tiedustelutoiminta (ilmavoimat) 

 

D Lentokoneteollisuus 

Ilmailunäyttelyt (ensisijaisesti kotimaa) 

Koelentotoiminta 

Kotimainen ilmailuteollisuus 

Suunnittelu 

Tuotantoprosessit 

Tuotantopäätökset 

 

E Ilmailun infrastruktuuri 

Helsinki-Malmin lentoasema 

Helsinki-Vantaan lentoasema 

Ilmailuhallinto (määräykset) 

Lennonvarmistus (sis. lennonjohto) 

Lentopaikat (lentoasemat) 
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Lentosääpalvelu 

Liikennepolitiikka 

Liikenneketjut (lentokone suhteessa muihin kulkuneuvoihin) 

Matkustajaterminaalit 

Navigaatiojärjestelmät 

Radioliikenne 

Viranomaistoiminta 

 

 

F Muita/yhteisiä teemoja 

Henkilöhistoriat 

Ilma-alusten hylyt 

Ilmailu geologisessa tutkimuksessa 

Ilmailu kansanperinteessä ja kertomuksissa 

Ilmailu maa- ja metsätalouden piirissä 

Ilmailu paikallisena, yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavana ilmiönä 

Ilmailu viestimissä 

Ilmavalokuvaus 

Lentokonehuolto 

Lento-onnettomuudet 

Lentoturvallisuus 

Pukeutuminen (univormut) 

Viranomaisten lentotoiminta (Rajavartiolaitos) 

Ympäristö- ja meluvaikutukset 
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Luovuttaja Nimi                                                                          
 
          
Taustayhteisö Tehtävänimike 

Osoite 
 
 
 

Puhelin 
 

E-mail 

Hankintatapa  
   Lahjoitus        Osto                Muu, mikä?________________________________________________ 
 

Luovutettavat 
objektityypit 

 
   Esine                 Julkaisu    
   
   Asiakirja             Valokuva / AV 
 

Aineistolle tulevat museon kokoelmatunnukset 
(merkitään, jos tiedossa) 
 
 
 
 

Luovutettava 
materiaali 

Materiaalin kuvaus (Mitä luovutus käsittää?) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käyttöhistoria (Luovutettavan aineiston synty- ja käyttöhistoria sekä tietoja käyttäjän tai omistajan vaiheista lyhyesti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fyysinen kunto (tarvittaessa erittele) 
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Käyttö-
rajoitukset 
henkilö-
tietoihin 

Aineistoja julkaistaessa ja/tai edelleen välitettäessä (valitse yksi) 
 

 Lahjoittajan tai muiden aineistoissa esiintyvien henkilöiden nimet voidaan mainita sellaisinaan 
 

 Lahjoittajan nimi voidaan mainita, muiden nimet tulee piilottaa tai muuttaa 
 

 Lahjoittajan ja muidenkin aineistoissa esiintyvien henkilöiden nimet tulee piilottaa tai muuttaa 
 

Luovutus-
ehdot 

 
Lahjoituksella tarkoitetaan sopimusta, jolla lahjoitettavan aineiston täysi omistus-, käyttö- ja hallintaoikeus luovutetaan 
vastikkeetta Suomen Ilmailumuseosäätiölle. Tämä pitää sisällään oikeuden sekä siirtää aineistoa näyttelyyn ja sieltä 
pois, että poistaa materiaalia museon kokoelmista kokoelmapoliittisin perustein. Materiaalia käytetään museon 
tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoiminnassa sekä annetaan kolmannelle osapuolelle esim. kaupalliseen 
julkaisukäyttöön, aineiston alkuperätietoja kunnioittaen. 
 
Luovuttajan antamat nimi-, taustayhteisö-, tehtävänimike- ja yhteystiedot tallennetaan Aineiston luovuttajien rekisteriin 
ja luovuttajan sekä muiden henkilöiden nimiä myös Kokoelmanhallintajärjestelmä Memoronin rekisteriin. Rekisterien 
tietosuojaselosteet ovat luettavissa www-osoitteissa http://ilmailumuseo.fi/seloste-luovuttajat/ ja 
http://ilmailumuseo.fi/seloste-memoron/. 
 
Halutessaan luovuttaja voi kieltää nimitietojen ilmoittamisen osin tai kokonaan myöhemmissä aineiston käyttöä 
koskevissa yhteyksissä. 
 

Erityisehdot Luovutettavaa materiaalia koskevat ehdot ja rajoitukset museokokoelmissa ja muussa jälleenkäytössä 
   
 
 
 
 
 
   

Alle-
kirjoitukset 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta. 
 
Paikka ja aika 
 
 
 
Luovuttajan allekirjoitus ja nimenselvennös 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennös 
 
 
 
 



Liite XI. Kuntokartoituslomake 
 

KUNTOKARTOITUSLOMAKE  Päiväys:  
 
Perustiedot 
 
Esine:  
SIM-esinenumero:  
Sijainti:  
Kuvaus:  
Tekijä/valmistaja:  
Materiaalit:  
Mitat:  
Lisätietoja (tekstit, leimat, yms.):  
 
Kuntokartoituksen syy/tarkoitus:  
 
 
Vauriot 
 

 Mekaaniset vauriot (halkeamat, 
naarmut, repeämät, yms.) 

 Fysikaaliset muutokset(haurastuminen, 
kutistuminen, yms.) 

 Lika (pöly, tahrat, yms.) 
 

 Korroosio 

 Biologiset vauriot (esim. home) 
 

 Materiaalimenetykset (esim. puuttuva osa) 

 Värin muutokset(haalistuminen, 
värjääntymät, yms.) 

 Heikentyneet rakenteet (löystyneet 
kiinnitykset, taipuneet osat, yms.) 

 Tuholaisten jäljet (reiät, jätökset, 
yms.) 

 Ilkivalta (esim. töhryt) 

 Pintakäsittelyn vauriot (esim. 
maalin tai lakan hilseily) 

  

 
 
Esineen kunto ja tarkemmat havainnot vaurioista: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Muu dokumentointi (piirrokset, valokuvat yms.):  
 
 
 
Tekijä:    Allekirjoitus:  
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   LAINASOPIMUS 
     xx.xx.xxxx 
 

 

 

 
Sopimuksen osapuolet: 
Lainan antaja: Suomen Ilmailumuseo / (titteli, nimi) 
Lainan vastaanottaja: (organisaatio) / (titteli, nimi) 
 
 
 
[ Sopimusrunkoon tulevat seuraavat asiat. 
 
 laina-aika 
 näyttelyn nimi 
 lainattavien esineiden numerot ja nimet 
 esineiden vakuutusarvot 
 käsittely- ja olosuhdemääräykset 
 lainan hinta                        ] 
 
 
 
Tästä sopimuksesta on tehty kaksi kappaletta, yksi molemmille osapuolille. 
 
 
 
(päivämäärä) 
 
 
 
Luovuttaja   Vastaanottaja 
 
__________________  __________________ 
(Nimi)    (Nimi) 
(Titteli)   (Titteli) 
Suomen Ilmailumuseo  (Organisaatio) 
(Yhteystiedot)   (Yhteystiedot) 
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Suomen 
Ilmailumuseosäätiö 

                 
 
POISTOPÖYTÄKIRJA 
 
 

 
Päivämäärä  

 
Objektin tunnus  

 
Objektin nimi  

 
Esinetiedot  

 
 
 
 
 

Poiston syy  
 
 
 
 
 
 

Poistotoimenpide  Palautus luovuttajalle 
 

 Siirto toiseen museoon 
 

 Myynti / esinevaihto 
 

 Siirto käyttökokoelmaan              Tuhoaminen                 
Poistoehdot  

 
 
 
 
 

Muutokset 
luettelointiin 

 Esinetiedot poistettu diaarista/luettelointilomakkeesta                 
 

 Esinetiedot poistettu MEMORON:sta 
   

 Poisto merkitty vastaanottolomakkeeseen            
Esittelijä  

 
 
 

Nimi 
Poiston vahvistaja  

 
 
 

Nimi 
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Esineiden luettelointitiedot (versio 7.3.2017) 

Tässä esitetty luettelointitietomalli on järjestelmäriippumaton ja sovellettavissa projektin mukaan niin MEMORON-
kokoelmanhallintajärjestelmässä kuin siirtopohjassa (Excel) käytettäväksi. 

Objektien tutkimusluettelointi sisältää kaikkien alla lueteltujen kenttien (n=77) läpi käymisen ja täydentämisen. Viimeisenä luetellut 
kentät otsikon ”Toimenpiteet” alla kuuluvat esinekonservaattorin toimenkuvaan. 

Huom. Kenttä ”Varastopaikka” (arkistoyksikön hyllykoordinaatit) määritellään vain MEMORON-järjestelmässä (tilanne 15.2.2016), 
samoin kuin esineelle tehtävät siirrot (Lainaus/Konservointi/Deponointi/Varasto/Näyttely/Muu) 

 

Kenttä Määritelmä Kirjaamistapa 

 
[Tunnistetiedot]  
Omistaja Objektin omistava taho. Omistaja voi olla museo, 

museon omistava ja sitä hallinnoiva säätiö, 
organisaatio, kunta tai esimerkiksi yhdistys. 

Kirjataan tahon yleisesti tunnettu ja useimmin 
käytetty nimi. 

Museo Objektin kokoelmanhallinnasta vastuussa oleva 
museo. 

Kirjataan tahon yleisesti tunnettu ja useimmin 
käytetty nimi. 

Kokoelma Kirjataan, mikäli esine kuuluu yhtenäiseen 
kokoelmaan. Merkitään esine vain yhteen 
kokoelmaan. 

Kirjataan kokoelman yleisesti tunnettu ja 
useimmin käytetty nimi. 

Kokoelmatyyppi Valitaan, kuuluuko objekti pitkäaikaissäilytettävään 
Museokokoelmaan vai Käyttökokoelmaan 

Valitaan annetuista vaihtoehdoista 
[Museokokoelma/Käyttökokoelma] 

Kohdetyyppi Valitaan objektin olemuksen mukainen MEMORON-
kohdetyyppi. 

Valitaan annetuista vaihtoehdoista, tässä 
Esine. 

Päänumero Osa objektin identifioivasta ainutkertaisesta 
tunnuksesta, joka annetaan sekä museon 
omistamalle että museoon deponoidulle esineistölle. 
Päänumero muodostuu museon käyttämän esineiden 
luokitusjärjestelmän perusteella objektin temaattisen 
jaottelun mukaan. Deponoitujen esineiden omistajan 
antama esinenumero merkitään kenttään 

Kenttä on kokonaisnumerokenttä; Päänumero 
on museoluokituksen (2015) mukaisesti 
väliltä 1-20 
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Vieraskoodi. 
Alanumero Osa objektin identifioivasta ainutkertaisesta 

tunnuksesta, joka annetaan sekä museon 
omistamalle että museoon deponoidulle esineistölle. 
Alanumero esineelle muodostuu juoksevan 
numeroinnin periaatteella. Kukin alanumeroavaruus 
käsittää yhden museon esineluokituksen mukaisen 
esinemassan. Huom. Deponoitujen esineiden 
omistajan antama esinenumero merkitään kenttään 
”Vieraskoodi”. 

Kenttä on kokonaisnumerokenttä; Alanumero 
määräytyy juoksevalla numeroinnilla objektin 
mukaan. 

Yleisnimi Objektin funktiota, muotoa tai tyyliä kuvaileva termi, 
valittuna esim. standardisoidusta asiasanastosta. 

Ilmoitetaan yksittäisellä termillä ilman 
välimerkkejä ja isoja kirjaimia. Yleensä 
perusmuodossa oleva substantiivi. 

Erityisnimi Valmistajan objektille sen syntyhetkellä antama nimi 
tai myöhemmin annettu vakiintunut nimi.  

Kirjataan käyttäen välimerkkejä ja isoja 
kirjaimia oikean kirjoitusasun mukaisesti.  

Erityisnimen tyyppi Objektille kirjatun nimekkeen tyyppi nimekkeen 
alkuperän mukaan. 

Valitaan annetuista vaihtoehdoista. 
Välimerkkejä ja isoja kirjaimia ei käytetä. 
Vaihtoehdot: alkuperäinen luettelointinimi / 
luetteloijan antama nimi / käyttäjän antama 
nimi / yleisesti käytetty nimi / mallin nimi / 
valokuvaajan antama nimi 

Osat Ilmaisee, mistä osista moniosainen esine koostuu. Ilmoitetaan kokonaisluku joukkoon kuuluvista 
objekteista. 

Aiem. Numerot Objektilla museon käytössä ollut vanha tunnus. Kirjataan täsmälleen siinä muodossa kuin se 
on kirjattu objektiin tai dokumenttiin, josta 
tieto otetaan. 

Vieraskoodi Deponoidun objektin lainaajan tai muun omistajan 
sille antama tunnus. 

Kirjataan täsmälleen siinä muodossa kuin se 
on kirjattu objektiin tai dokumenttiin, josta 
tieto otetaan. 

 
[Hankintatiedot]  

 

Kokonaisuus Objektin hankintaan viittaava yksilöllinen tunnus 
(merkkijono), joka viittaa saapumiserän hankinnasta 
olevaan kirjalliseen dokumentaatioon tai tiedossa 
olevaan tai arvioituun ajankohtaan, jolloin 
saapumiserän omistus- tai säilytysoikeus on siirtynyt 
museolle. Kenttään merkitään myös mahdolliset 
uudet, muuttuneet hankintatunnukset (mikäli 
omistusoikeudessa on tapahtunut muutoksia tai 
objektin saapumistiedot muuttuvat). 

Hankintaerän tunnus muodostetaan 
hankintaan liittyvän asiakirjan 
allekirjoituspäivämäärän mukaan muodossa 
SIM[VVVVKKPP][dokumentin uniikki 
kirjaintunnus mainittuna päivänä]. 
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Saapumispvm Ajankohta, jolloin objekti on fyysisesti siirtynyt 
museon tiloihin. 

Kirjataan aina mahdollisimman tarkasti, 
tarvittaessa arvioidaan. Aika merkitään 
ISO8601 - standardin mukaisesti muodossa 
VVVV-KK-PP. Jos tiedetään vain vuosi ja 
kuukausi merkitään VVVV-KK, jos tiedetään 
vain vuosi merkitään VVVV. Vuosikymmen 
voidaan ilmoittaa aikahaarukalla 1970-1979 
(esimerkki). 

Saantitapa Kirjataan tapa, jolla objektin omistusoikeus tai 
hallintaoikeus siirtyi museolle. 

Valitaan annetuista vaihtoehdoista. 

Hankinnan perusteet Objektin hankkimisen syy tai peruste. Perusteet 
hankinnalle kirjataan aina. Mikäli hankintaperustetta 
ei tiedetä, kirjataan tieto siitä. Hankinnan perusteet 
kirjataan objektille vain kerran. 

Perusteet kirjataan kokonaisin lausein 
kieliopin mukaisesti. 

Saantitiedot ja ehdot Objektia koskevat saantitiedot sekä mahdolliset 
luovuttajan asettamat ehdot objektin käytölle. 

Kirjataan hankintatapahtumaan 
osallistuneiden henkilöiden suku- ja etunimet 
sekä organisaatiot. 

Ostohinta Ostohinta sekä käytetty rahayksikkö (mk / EUR); 
mikäli ostohinta koskee objektia isompaa 
hankintaerää, maininta tästä 

Kirjataan rahamäärä ja yksikkö suoraan 
kauppakirjasta. 

Vakuutusarvo ja -tiedot Esineen vakuutusarvo ja muut vakuutussopimuksen 
tiedot. Kenttään voidaan tarvittaessa kopioida 
vakuutussopimus kokonaisuudessaan. 

Kirjataan olemassa olevassa muodossa. 

Sopimukset ja liitteet Objektin vastaanottoon liittyvät sopimukset voidaan 
kopioida tähän kenttään. 

Kirjataan olemassa olevassa muodossa. 

 
[Objektin keruu- ja kaivaustiedot]  
Keruun nimi Tapahtuma, jonka yhteydessä objekti kerättiin tai 

löydettiin. 
Kirjataan tapahtuman yleisesti käytetty tai 
virallinen nimi sekä ajankohta. 

Kenttätyön tekijä Objektin kerännyt tai kaivanut henkilö tai 
organisaatio. 

Henkilön etunimi ja sukunimi; Organisaation 
rekisteröity nimi 

Tutkimuskohteen nimi Hylky, jonka yhteydestä objekti kerättiin tai löydettiin. Tunnistetun lentokoneen hylyn kohdalla 
kirjataan koneen malli ja tunnus. 
Tuntemattoman hylkykohteen kohdalla 
kirjataan löytöpaikan nimi. Lentokentän 
alueelta löytynyt materiaali kirjataan kentän 
nimen mukaan. 

Kunta Kunta, jonka alueella löytöpaikka sijaitsee. Kirjataan löytöajankohdan mukaisen 
kuntajaon mukaan. 
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Kylä ja tila Kylä ja maanomistaja, jonka alueella löytöpaikka 
sijaitsee. 

Kirjataan löytöajankohdan mukaisen 
maanomistustilanteen mukaan. 

Kohteen ajoitus Hylyn maahansyöksyn ajankohta tarkkana tietona tai 
mahdollisimman tarkkana arviona. 

Aikatieto kirjataan aina mahdollisimman 
tarkasti. Jos tarkkaa aikaa ei tiedetä, se 
pyritään arvioimaan (VVVV-VVVV). Päivät, 
kuukaudet ja vuodet kirjoitetaan yhteen ilman 
välimerkkejä muodossa VVVVKKPP 

WGS 84 Lat Astekenttä karttakoordinaattistandardia varten. Merkitse tähän kohteen sijainti, jos 
koordinaatti käytössä. 

Long Astekenttä karttakoordinaattistandardia varten. Merkitse tähän kohteen sijainti, jos 
koordinaatti käytössä. 

Yhtenäiskoordinaatisto 
Pohjoinen 

Astekenttä karttakoordinaattistandardia varten. Merkitse tähän kohteen sijainti, jos 
koordinaatti käytössä. 

Yhtenäiskoordinaatisto Itä Astekenttä karttakoordinaattistandardia varten. Merkitse tähän kohteen sijainti, jos 
koordinaatti käytössä. 

EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN) 
Pohjoinen 

Astekenttä karttakoordinaattistandardia varten. Merkitse tähän kohteen sijainti, jos 
koordinaatti käytössä. 

EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN) 
Itä 

Astekenttä karttakoordinaattistandardia varten. Merkitse tähän kohteen sijainti, jos 
koordinaatti käytössä. 

Käytetty paikannusmenetelmä Tieto käytetystä paikannusmenetelmästä. Merkitään standardin mukaan. 
Arvio tarkkuudesta Arvio käytetystä tarkkuudesta. Merkitään yleisen käytännön mukaan. 

 
[Oikeudet]  

 

Käyttörajoitus Tieto esineen käyttöä rajoittavista sopimuksista tai 
tekijöistä. Epävarmoille tiedoille ja sopimuksettomille 
esineille tulee kirjata tieto sopimuksettomuudesta ja 
puutteellisista tiedoista. 

Kirjataan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. 

 
[Historiatiedot]  

 

Lahjoittaja Taho joka omisti objektin ennen objektin 
omistusoikeuden siirtymistä museolle 

Toimijasta tallennetaan useita tietoja, kuten 
esimerkiksi henkilöstä etunimi, sukunimi ja 
osoite. Henkilönnimet muodossa "sukunimi, 
etunimi".  

Omistusaika Ajankohta, jolloin henkilö, henkilöryhmä tai 
organisaatio omisti objektin. 

Kirjataan aina mahdollisimman tarkasti, 
tarvittaessa arvioidaan. Aika merkitään 
ISO8601 - standardin mukaisesti muodossa 
VVVV-KK-PP. Jos tiedetään vain vuosi ja 
kuukausi merkitään VVVV-KK, jos tiedetään 
vain vuosi merkitään VVVV. Vuosikymmen 
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voidaan ilmoittaa aikahaarukalla 1970-1979 
(esimerkki). 

Valmistustapa Prosessit ja tekniikat, joita on käytetty objektin 
valmistamisessa. 

Tekniikka ilmaistaan yksittäisellä termillä. 
Välimerkkejä ja isoja kirjaimia ei käytetä. 

Valmistusmaa Maa, jossa objekti suunniteltiin, luotiin tai tuotettiin. Kirjataan maan yleisesti tunnettu ja käytetty 
nimi noudattaen sen yleistä kirjoitusmuotoa. 

Valmistaja Henkilö, henkilöryhmä tai organisaatio, joka on ollut 
osallisena objektin suunnittelussa, luomisessa tai 
tuottamisessa.  

Kirjataan henkilön nimi (sukunimi, etunimi) tai 
organisaation rekisteröity nimi 

Lisätietoja valmistuksesta Lisätietoja objektin valmistuksesta. Esim. 
yksityiskohtaiset kuvaukset valmistukseen liittyvistä 
tekniikoista ja prosesseista tai useiden toimijoiden 
suhteet toisiinsa valmistuksen eri vaiheissa. 

Lisätiedot kirjataan kokonaisin lausein 
kieliopin mukaisesti. 

Valmistusaika Ajankohta, jolloin jokin vaihe objektin suunnittelussa, 
luomisessa tai tuottamisessa tehtiin. 

Kirjataan aina mahdollisimman tarkasti, 
tarvittaessa arvioidaan. Aika merkitään 
ISO8601 - standardin mukaisesti muodossa 
VVVV-KK-PP. Jos tiedetään vain vuosi ja 
kuukausi merkitään VVVV-KK, jos tiedetään 
vain vuosi merkitään VVVV. Vuosikymmen 
voidaan ilmoittaa aikahaarukalla 1970-1979 
(esimerkki). 

 
[Käyttöhistoria]  

 

Käyttäjä Henkilö, henkilöryhmä tai organisaatio, joka on ollut 
osallisena objektin käytössä sen aktiivisen elinkaaren 
aikana.  

Kirjataan henkilön nimi (sukunimi, etunimi) tai 
organisaation rekisteröity nimi 

Käyttö ja käyttötarkoitus Kuvaillaan, miten luetteloitavan objektin kaltaisia 
objekteja on käytetty. Kuvaillaan objektin käyttötapoja 
sen historian eri vaiheissa. Ilmoitetaan myös, 
koskeeko käyttötapakuvaus tiettyä henkilöä tai 
organisaatiota vai oliko käyttö laajalle levinnyttä. 

Kuvaus kirjataan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti.  

Käyttöaika Ajankohta, jolloin objekti on ollut aktiivisessa 
käytössä. 

Kirjataan aina mahdollisimman tarkasti, 
tarvittaessa arvioidaan. Aika merkitään 
ISO8601 - standardin mukaisesti muodossa 
VVVV-KK-PP. Jos tiedetään vain vuosi ja 
kuukausi merkitään VVVV-KK, jos tiedetään 
vain vuosi merkitään VVVV. Vuosikymmen 
voidaan ilmoittaa aikahaarukalla 1970-1979 
(esimerkki). 
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[Yhteenkuuluvat objektit]  
Yhteenkuuluvan objektin 
tunnus 

Luetteloitavaan objektiin liittyvän toisen objektin 
tunnus tai tunnukset. 

Kirjataan yhteenkuuluvan objektin tunnus 
täsmälleen sellaisessa muodossa kuin se on 
kyseiselle objektille annettu. 

Yhteyden tyyppi Luetteloitavan objektin ja siihen liittyvän objektin 
yhteyden selite. 

Valitaan vaihtoehdoista (originaali / osa 
kokonaisuudesta / samanlainen / kopio / osa / 
osa kokonaisuudesta / pienoismalli / toinen 
parista) 

[Kuvailutiedot] 
 

Kuvaus Objektin ulkoasun tai ulkonäön sanallinen kuvaus. 
Voidaan kuvailla esimerkiksi kokonaisuutta, muotoa, 
valmistustapaa, väriä, kuntoa tai ei-tekstimuodossa 
olevia merkintöjä. Objektin vasen ja oikea 
määritellään objektin suunnan mukaan, ei katsojan. 

Kuvaus kirjoitetaan kokonaisin lausein 
kieliopin mukaisesti.  

Kunto Objektin yleiskunto. Valitse vaihtoehdoista (hyvä / kohtalainen / 
huono) 

Vauriot Lyhyt kuvaus objektin erityyppisistä vaurioista. 
Objektin vasen ja oikea määritellään objektin 
suunnan mukaan, ei katsojan. 

Kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. Kirjataan erityisesti tiedot objektin 
epävakaisuudesta, tuholaisista tai muusta 
huolestuttavasta asiasta. 

Kuntokartoitus Yksityiskohtainen selvitys objektin kunnosta ja 
objektin vaatimista toimenpiteistä. 

Kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti.  

Arvoluokitus Museon arvoluokitusjärjestelmään perustuva 
numeerinen arvio esineen arvosta. Kts. 
kokoelmapolitiikka. 

Valitse vaihtoehdoista (1 / 2 / 3 ) 

Arvoluokituksen perusteet Yksityiskohtainen selvitys arvoluokituksen 
perusteista. 

Kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti.  

Valmistusmateriaali Perusmateriaalit, joista objekti muodostuu.  Kirjataan 
objektille niin monta materiaalia kuin on tarpeen. 
Tuotemerkkien nimiä ei kirjata. Materiaali ilmoitetaan 
kirjaamalla ensin objektin päämateriaali (kuten puu, 
metalli) ja sen jälkeen tarkempi materiaalin määritys 
(kuten tammi, teräs).  

Materiaali ilmoitetaan yksittäisellä termillä. 
Välimerkkejä ja isoja kirjaimia ei käytetä.  

Valmistajan merkinnät Objektissa oleva tekstimuotoinen valmistajan 
merkintä. 

Merkintä kirjataan täsmälleen samalla tavalla, 
kuin se on merkitty objektiin. merkitään 
rivinvaihto käyttämällä merkintätapaa: 
välilyönti/välilyönti. 

Käyttäjän merkinnät Objektissa oleva tekstimuotoinen käyttäjän merkintä. Merkintä kirjataan täsmälleen samalla tavalla, 
kuin se on merkitty objektiin. merkitään 
rivinvaihto käyttämällä merkintätapaa: 
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välilyönti/välilyönti. 
Mitat Esineen päämitat, joiden avulla on mahdollista 

hahmottaa esineen koko ja paino. Vaadittavia ainakin 
suurin pituus (p), leveys (l) ja korkeus (k) sekä paino 
(kg) 

Merkitään suureen lyhenne, mittaluku ja 
mittayksikkö. 

Tunnistetieto Merkitään objektin perustiedot, joilla valokuva 
voidaan nopeasti tunnistaa. Ilma-aluksen osan osalta 
kirjattavia tietoja ovat ilma-aluksen tyyppi, malli, 
rekisteri sekä organisaatiotiedot ilma-aluksen 
käyttäjästä tai henkilön viiteorganisaatiosta. 

Merkitään järjestyksessä [ilma-aluksen tyyppi 
ja malli] / [ilma-aluksen tunnus] / 
[organisaation nimi käyttöhetkellä] 

 
[Lähde- ja lisätiedot]  
Lähteet Objektiin liittyvän julkaisun tai muun lähteen 

yksityiskohtaiset tiedot. Lähde voi olla esimerkiksi 
kirja, julkaisematon lähde, äänite, video tai 
verkkoaineisto. 

Käytetään kotimaista SFS 5989 -standardia. 

Lisätiedot Lisätietoja objektista. Kirjataan vain sellaisia tietoja, 
joita ei ole jo muiden ohjeiden mukaisesti kirjattu 
muihin kenttiin. 

Lisätiedot kirjataan kokonaisin lausein 
kieliopin mukaisesti. 

Tarina Objektiin liittyvät tarinat ja kertomukset, jotka on 
saatu esimerkiksi lahjoittajalta, käyttäjältä tai 
aikaisemmalta omistajalta. Kenttään kirjoitetaan vain 
yli puolikkaan A4:n pituiset tekstit. Käytetään objektin 
varsinaiseen sisällönkuvailuun lähtökohtaisesti 
Kuvaus-kenttää.  

Kirjataan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. Kirjataan aina myös tiedon lähde 
ja tiedon saantiaika. 

 
[Esineen dokumentointi]  
Mittatiedot Tähän voidaan merkitä ylimääräisiä mittauksia 

objektista Mitat-kenttään merkittyjen mittojen lisäksi  
Merkitään suureen lyhenne, mittaluku ja 
mittayksikkö. 

Materiaalitiedot Lisätietoja objektissa käytössä olevista 
materiaaleista, esim. perusmateriaalin tarkempi 
määrittely tai  tieto objektiin kehittyneestä patinasta 
tai korroosiosta, jonka katsotaan olevan erityisen 
merkittävä ja dokumentoinnin arvoinen. 

Kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti.  

Väri- ja pintakäsittelytiedot Lisätietoja objektissa, esim. ilma-aluksessa, käytössä 
olleesta värisekoituksesta. 

Kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti.  

Erityispiirteet Objektiin liittyvän, kuvailtavissa ja määriteltävissä 
olevan erityispiirteen (esim. teknisen ominaisuuden, 
ei-tekstuaalisen merkinnän) kuvailua. 

Kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti.  
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Kuvat Esineestä otetut ja valokuva-arkistoon tallennetut 
valokuvat, lähinnä Suomen Ilmailumuseon kuva-
arkistossa. 

Kirjataan yhteenkuuluvan objektin tunnus 
täsmälleen sellaisessa muodossa kuin se on 
kyseiselle objektille annettu. 

Piirrokset Esineestä tehdyt piirrokset Suomen Ilmailumuseon 
kokoelmissa. 

Kirjataan yhteenkuuluvan objektin tunnus 
täsmälleen sellaisessa muodossa kuin se on 
kyseiselle objektille annettu. 

 
[Kuljetus ja säilytys]  
Kuljetus Objektin käsittelyyn liittyvät erityiset suositukset, jotka 

tulee ottaa huomioon vastaaville objekteille 
tavallisesti määriteltyjen suositusten lisäksi. 

Kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. 

Säilytys Objektin pidempiaikaiseen säilytykseen liittyvät 
erityiset vaatimukset, jotka tulee ottaa huomioon 
vastaaville objekteille tavallisesti määriteltyjen 
vaatimusten lisäksi. 

Kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. 

 
[Suunnitelmat]  

 

Konservointi Tähän voidaan kirjata seikkoja, jotka on otettava 
huomioon esineen konservoinnissa. 

Kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. 

Hoito Objektin säilytys- tai esillepanoympäristöön liittyvät 
erityiset suositukset, jotka tulee ottaa huomioon 
vastaaville objekteille tavallisesti määriteltyjen 
suositusten lisäksi. 

Kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. 

Pakkaus Objektin pakkaamiseen liittyvät erityiset suositukset, 
jotka tulee ottaa huomioon vastaaville objekteille 
tavallisesti määriteltyjen suositusten lisäksi. 

Kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. 

 
[Toimenpiteet]  

 

Toimenpiteen nimi Valitaan, onko objektille tehty konservointia vai 
entisöintiä. Konservoinnilla pyritään säilyttämään 
kohteen alkuperä sekä ennaltaehkäisemään 
mahdollisia vaurioita.  Entisöinti sallii kuitenkin 
enemmän vapauksia toimintatapojen suhteen. 

Valitse vaihtoehdoista 
(Entisöinti/Konservointi) 

Vuosi Merkitään vuosi, jolloin toimenpide esineelle on tehty. Kirjataan vuosi nelinumeroisena, VVVV 
Henkilön valinta Merkitään toimenpiteen tehneen henkilön nimi. 

Huom. Kenttä käytössä vain MEMORON-
järjestelmässä. 

Valitaan annetuista vaihtoehdoista 
(MEMORON) 

Raportti Konservaattorin laatima selostus objektin 
konservoinnista tai entisöinnistä. 

Kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. 
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Liite XV. Esineiden käsittely 
 
 
 
Ohjeet Suomen Ilmailumuseon museokokoelmiin kuuluvan 
materiaalin käsittelyyn 
 
 
Lähtökohdat ja periaatteet 

– Museokokoelmaan kuuluva museoesine on korvaamaton 
– Ainoastaan museon henkilökunnalla on lupa koskea esineeseen tai antaa lupa esineeseen 

koskemiseen vapaaehtoiselle tai harjoittelijalle 
– Hosuminen ja hätiköiminen ovat ehdottomasti kiellettyjä: älä ota turhia riskejä työturvallisuudessa 

(turvakengät!) 
– Ilma-alusten puhdistuksessa ei koneiden päälle mennä kuin poikkeustilanteissa eli käytetään 

työtasoa/telinettä 
– Museossa noudatetaan ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteita, jotka edistävät esineiden 

säilymistä: oleellisia tekijöitä ovat tilojen ja ympäristön siisteys, sijoituspaikan fyysinen turvallisuus, 
esineiden puhtaus, tasainen lämpötila, suojaaminen UV-valolta ja valaistus 

– Perehdytyksestä kokoelmamateriaalin käsittelyyn vastaa ylimpänä museossa intendentti 
 

Museomateriaalin käsittelystä ja puhdistamisesta 
– Ennaltaehkäise vahinkoja, älä päästä esinettä likaantumaan tai rikkoutumaan 
– Pidä ruoka, juoma, mustekynät, tussit ym. kaukana esineistä 
– Esineen luonne huomioon ottaen käytä puhtaita puuvillakäsineitä 
– Esinettä käsitellään aina puhtain käsin vaikka käytettäisiin käsineitä 
– Käsittele yhtä esinettä kerrallaan 
– Huom. Jokainen kosketus kuluttaa esinettä ja lisää vaurioitumisen mahdollisuutta 
– Kevyt puhdistus ja pölyjen pyyhkiminen kuuluvat normaaliin esineiden huoltoon, mutta suuremmat 

toimenpiteet tulee jättää ammattikonservaattoreille 
– Ilma-alusten puhdistuksessa käytetään tarpeen mukaan puhdasta vettä, johon voidaan lisätä 

tilkkanen neutraalia tiskiainetta - vahvempien rasvan/öljyn poistajien ja liuottimien käyttö on 
harkittava erikseen! 

– Koneiden imurointiin on olemassa omat harjasuulakkeet ja pölyjen pyyhintään omat välineet 
(mikrokuitumoppi) 

– Näyttelyesineille tehdyt toimenpiteet merkitään ”Näyttelyn huoltotoimenpiteet” –vihkoon 
 

Museomateriaalin siirtämisestä 
– Pyri liikuttelemaan materiaalia niin harvoin kuin mahdollista 
– Isokokoista esinettä tai esinelaatikkoa ei tule kantaa yksin 
– Liikuta esinettä harkitusti: ota huomioon kulkureittisi ja varmista laskualusta ennen kuin ryhdyt 

kuljettamaan esinettä tai esinelaatikkoa. 
– Jos esinettä on nostamassa useampi henkilö, kaikkien on tiedettävä kulkureitti ja laskualusta 
– Poista roikkuvat avaimenperät, kaulakorut ja raapivat sormukset yms.  
– Kanna museoesinettä kaksin käsin 
– Tue esinettä nostaessasi niin, että sen paino jakaantuu tasaisesti: älä nosta esinettä korvasta tai 

muusta ulokkeesta 
 

Museomateriaalin asettamisesta säilytykseen 
– Vältä lattiasäilytystä: Esinelaatikoita säilytetään mahdollisuuksien mukaan hyllyillä ja pöydillä tai 

pyörällisen lavan päällä lattialla 
– Purettaessa laatikoita pakkaustarvikkeet on tarkastettava huolellisesti, jotta esineistä mahdollisesti 

irronneet osat saadaan talteen 
– Esineitä kokoelmasäilytystiloihin ja sieltä pois (esim. näyttelyyn) siirrettäessä merkitse siirrot 

asianomaiseen lokikirjaan 
 
 
 
Lähteenä käytetty teosta Opas paikallismuseon hoitoon, toim. Mirva Mattila, Marianna Kaukonen, Ulla 
Salmela, Museovirasto 2005 
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Valokuvien digitoinnin työnkulku Suomen Ilmailumuseossa on määritelty voimassa olevassa digitointipolitiikassa. Valokuvien 
luetteloinnissa on käytössä luettelointitietojen rakenteen kannalta kolme eri tasoa, riippuen tekijän profiilista: 

- Skannaaja (21 kenttää): Kirjaa valokuvasta skannauksen / valokuvauksen yhteydessä välittömät objektin tunnistamiseen ja 
fyysiseen olemukseen liittyvät tiedot 

- Luetteloija (32 kenttää): Kirjaa edellä mainitut tiedot valokuvasta (digitaalirepro/originaali), lisättynä sisällön- ja 
historiankuvauksella. 

- Kokoelmahenkilökunta (50 kenttää): Museon kokoelmanhallinnasta vastaava ammattihenkilökunta tekee 
kokonaisvaltaisimman aineiston luetteloinnin ja kuvailun, täydentäen metatietoja mm. saapumistiedoilla sekä käyttö- ja 
tekijänoikeustiedoilla. 
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Valokuvien luettelointitiedot (versio 27.11.2015) 

Kokoelmahenkilökunta luetteloi kaikki kentät 

LU=Luetteloija luetteloi 

SK=Skannaaja luetteloi 

Huom. Kenttä ”Varastopaikka” (arkistoyksikön hyllykoordinaatit) määritellään vain MEMORON-järjestelmässä (tilanne 27.11.2015) 

 

Kenttä LU SK Määritelmä Merkitsemistapa/Vaihtoehdot 

 
[Tunnistetiedot, 
kokoelma]  

   

Omistaja 
  

Valokuvan omistava taho. Omistaja voi olla 
museon omistava ja sitä hallinnoiva säätiö, 
organisaatio, kunta tai esimerkiksi yhdistys. 

Kirjataan tahon yleisesti tunnettu ja useimmin 
käytetty nimi. 

Museo 
  

Valokuvan kokoelmanhallinnasta vastuussa oleva 
museo. 

Kirjataan tahon yleisesti tunnettu ja useimmin 
käytetty nimi. 

Kokoelmatyyppi 
 

Valitaan, kuuluuko valokuva 1) 
pitkäaikaissäilytettävään museokokoelmaan vai 
2) käyttökokoelmaan 

Valitaan annetuista vaihtoehdoista 
(Museokokoelma / Käyttökokoelma). 

Kokoelma 
 

Kirjataan, mikäli valokuva kuuluu yhtenäiseen 
kokoelmaan. Merkitään valokuva vain yhteen 
kokoelmaan. Kokoelmatyyppejä ovat esim. 
valokuvaajan kokoelma, yrityksen tai yhteisön 
kokoelma tai keräilijän kokoelma. Nimi annetaan 
valokuvaajan, muun kokoelmanmuodostajan tai 
luovuttajan mukaan. 

Kirjataan kokoelman yleisesti tunnettu ja 
useimmin käytetty, vakiintunut nimi. 

Kohdetyyppi 
 

Valitaan valokuvan olemuksen mukainen 
MEMORON-kohdetyyppi. 

Kirjataan (valitaan) ”Valokuva” (ilman 
lainausmerkkejä). 

[Hankintatiedot] 
   

Kokonaisuus 
 

Objektin hankintaan viittaava yksilöllinen tunnus 
(merkkijono), joka viittaa saapumiserän 

Hankintaerän tunnus muodostetaan hankintaan 
liittyvän asiakirjan allekirjoituspäivämäärän 
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hankinnasta olevaan kirjalliseen 
dokumentaatioon tai tiedossa olevaan tai 
arvioituun ajankohtaan, jolloin saapumiserän 
omistus- tai säilytysoikeus on siirtynyt museolle. 
Kenttään merkitään myös mahdolliset uudet, 
muuttuneet hankintatunnukset (mikäli 
omistusoikeudessa on tapahtunut muutoksia tai 
objektin saapumistiedot muuttuvat). 

mukaan muodossa SIM[VVVVKKPP][dokumentin 
uniikki kirjaintunnus mainittuna päivänä] 

Saapumispvm 
 

Ajankohta, jolloin valokuva tai saapumiserä on 
fyysisesti saapunut museon tiloihin. 

Kirjataan aina mahdollisimman tarkasti, 
tarvittaessa arvioidaan. Aika merkitään ISO8601 
- standardin mukaisesti muodossa VVVV-KK-PP. 
Jos tiedetään vain vuosi ja kuukausi merkitään 
VVVV-KK, jos tiedetään vain vuosi merkitään 
VVVV. Vuosikymmen voidaan ilmoittaa 
aikahaarukalla 1970-1979 (esimerkki). 

Saantitapa 
 

Kirjataan tapa, jolla objektin omistusoikeus tai 
hallintaoikeus siirtyi museolle. 

Valitaan annetuista vaihtoehdoista (Lahjoitus / 
Museolöytö / Testamenttilahjoitus / Osto / 
Talteenotto / Talletus / Muu) 

Lahjoittaja 
 

Lahjoittaja: taho joka omisti valokuvan ennen 
objektin omistusoikeuden siirtymistä museolle 

Toimijasta tallennetaan useita tietoja, kuten 
esimerkiksi henkilöstä etunimi, sukunimi ja 
osoite. Henkilönnimet muodossa "sukunimi, 
etunimi".  

Hankinnan perusteet 
 

Valokuvan (tai valokuvaerän) hankkimisen syy tai 
peruste. Perusteet hankinnalle kirjataan aina. 
Mikäli hankintaperustetta ei tiedetä, kirjataan tieto 
siitä. Hankinnan perusteet kirjataan objektille vain 
kerran. 

Perusteet kirjataan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. 

Saantitiedot ja ehdot 
 

Objektia koskevat saantitiedot koskien 
luovuttajaa ja vastaanottajaa sekä mahdolliset 
luovuttajan asettamat ehdot objektin käytölle. 

Kirjataan olemassa olevassa muodossa 

Ostohinta 
 

Ostohinta sekä käytetty rahayksikkö (mk / EUR); 
mikäli ostohinta koskee objektia isompaa 
hankintaerää, maininta tästä 

Kirjataan rahamäärä ja yksikkö suoraan 
kauppakirjasta 

Vakuutusarvo ja -tiedot 
 

Valokuvan (valokuvaerän) vakuutusarvo ja muut 
vakuutussopimuksen tiedot. Kenttään voidaan 
tarvittaessa kopioida vakuutussopimus 
kokonaisuudessaan. 

Kirjataan olemassa olevassa muodossa 

Sopimukset ja liitteet 
 

Valokuvan (valokuvaerän) vastaanottoon liittyvät 
sopimukset voidaan kopioida tähän kenttään. 

Kirjataan olemassa olevassa muodossa 

Keruun nimi 
 

Tapahtuma, jonka yhteydessä valokuva Kirjataan tapahtuman yleisesti käytetty tai 
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(yksittäinen tai saapumiserä) tallennettiin museon 
kokoelmiin. Ei täytetä, mikäli erityistä aktiivista 
keruuta ei ole ollut. 

virallinen nimi 

Kenttätyön tekijä 
 

Valokuvan ko. keruun aikana vastaan ottanut 
henkilö tai organisaatio. 

Henkilön etunimi ja sukunimi; Organisaation 
virallinen nimi 

 
[Oikeudet]  

   

Käyttörajoitus 
 

Tieto valokuvan käyttöä rajoittavista sopimuksista 
tai tekijöistä. Epävarmoille tiedoille ja 
sopimuksettomille valokuville tulee kirjata tieto 
sopimuksettomuudesta ja puutteellisista tiedoista. 

Kirjataan kokonaisin lausein kieliopin mukaisesti. 

Tekijänoikeuksien 
omistaja 

 
Tieto valokuvan tekijänoikeuksien omistajasta 
(henkilö / yhteisö) 

Kirjataan henkilön nimi (sukunimi, etunimi) tai 
yhteisöomistajan rekisteröity nimi. Kirjataan 
useampi kuin yksi oikeudenomistaja, jos 
oikeudenomistajia on useita. 

 
[Tunnistetiedot, 
objekti]  

   

Päänumero X X Osa yksittäisen valokuvan identifioivasta 
ainutkertaisesta tunnuksesta (SIM VK nnn:nnn), 
joka annetaan kokoelmahenkilökunnan toimesta 
sekä museon omistamalle että museoon 
deponoidulle valokuvalle. Jokainen 
arkistonmuodostaja (usein myös lahjoittaja) ja/tai 
saapumiserä saa uuden, pysyvän päänumeron. 

Kuvanumero koostuu kokonaisluvuista, 
organisaation kirjaintunnisteita ei syötetä 
kuvanumeroon. Kenttä täytetään aina. 

Alanumero X X Osa objektin identifioivasta ainutkertaisesta 
tunnuksesta (SIM VK nnn:nnn), joka annetaan 
sekä museon omistamalle että museoon 
deponoidulle kuvalle. Kukin alanumero käsittää 
yhden yksittäisen kuvan osana kokoelmaa tai 
saapumiserää, riippumatta siitä tehtyjen 
vedostusten ja duplikaattien määrästä. 
Alanumero kuvalle muodostuu juoksevan 
numeroinnin periaatteella jatkuvana sarjana 
ykkösestä alkaen. 

Kuvanumero koostuu kokonaisluvuista, 
organisaation kirjaintunnisteita ei syötetä 
kuvanumeroon. Kenttä täytetään aina. 

Aiem. Numerot X X Objektilla museon käytössä aiemmin ollut 
kokoelmanhallintaan käytetty vanha tunnus 
(kirjaimia tai numeroita sisältävä) joka on ollut 
merkittynä joko kuvaan, kuvan yhteyteen tai 
kuvaluetteloon. 

Kirjataan täsmälleen siinä muodossa kuin se on 
kirjattu objektiin tai dokumenttiin, josta tieto 
otetaan. 
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Vieraskoodi X X Valokuvaajan, lahjoittajan tai muun (aiemman) 
omistajan kuvalle antama (kirjaimia tai numeroita 
sisältävä) tunnus, jota on käytetty 
kokoelmanhallintaan ja joka on ollut merkittynä 
joko kuvaan, kuvan yhteyteen tai kuvaluetteloon. 

Kirjataan täsmälleen siinä muodossa kuin se on 
kirjattu objektiin tai dokumenttiin, josta tieto 
otetaan. 

Yleisnimi X X Kuvan fyysisen olemuksen kuvailu yleisellä 
tasolla. 

Ilmoitetaan yksittäisellä termillä ilman 
välimerkkejä ja isoja kirjaimia. Yleensä 
perusmuodossa oleva substantiivi. Huom. 
valokuvasta objektin nimeksi kirjataan aina 
"valokuva" (pienellä alkukirjaimella). 

Erityisnimi X X Valmistajan valokuvalle sen syntyhetkellä antama 
nimi, myöhemmin annettu vakiintunut nimi tai 
luetteloijan vapaamuotoisesti kuvan sisällön 
perusteella luoma nimi. Viimeisessä tapauksessa 
on hyvä antaa kuvasta yhdellä lauseella 
yleistason tieto, jonka perusteella kuva voidaan 
tarvittaessa tunnistaa ja erottaa 
rinnakkaiskuvistaan. 

Kirjataan käyttäen välimerkkejä ja isoja 
alkukirjaimia oikean kirjoitusasun mukaisesti 

Erityisnimen tyyppi X X Valokuvalle kirjatun (Erityisnimi-kenttä) nimen 
tyyppi sen alkuperän mukaan, ts. kuinka ja kenen 
toimesta valokuva on saanut nimensä 

Valitaan vaihtoehdoista (alkuperäinen 
luettelointinimi / luetteloijan antama nimi / 
käyttäjän antama nimi / valokuvaajan antama 
nimi) 

Osat X X Tieto kuvien lukumäärästä, sisältäen 
originaalinegatiivit ja -vedokset sekä näistä tehdyt 
jäljennökset. Lukumäärä ilmoitetaan aina - myös 
silloin, kun objekteja on vain yksi. 

Ilmoitetaan kokonaisluku joukkoon kuuluvista 
objekteista. 

 
[Yhteenkuuluvat 
objektit]  

    

Yhteenkuuluvan 
objektin tunnus 

X X Luetteloitavaan objektiin liittyvän toisen objektin 
tunnus tai tunnukset. Toinen objekti voi olla 
esimerkiksi 1) vedos originaalista, joka luetteloitu 
toisaalle 2) kokoelmaan tai lahjoituserään liittyvät 
muut valokuvat 3) samassa säilytysyksikössä 
(albumissa) säilytettävät valokuvat 4) 
museokokoelmien ulkopuolella säilytettävät 
objektit (merkitään vieraskoodi) 5) tietoa 
valokuvasta sisältävä dokumentti 

Kirjataan yhteenkuuluvan objektin tunnus 
täsmälleen sellaisessa muodossa kuin se on 
kyseiselle objektille annettu 

Yhteyden tyyppi X X Luetteloitavan objektin ja siihen liittyvän objektin 
yhteyden selite, kts. kenttä "Yhteenkuuluvan 

Valitaan vaihtoehdoista (dia originaalista / vedos 
originaalista / duplikaatti / originaali / 
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objektin tunnus" jälkituotantonegatiivi / jälkituotantovedos / 
rinnakkaiskuva / osa kokonaisuudesta / 
samanlainen) 

 
[Fyysinen kuvaus]  

   

Alkuperä X X Merkitään, onko valokuva alkuperäinen vai ns. 
jälkituotantoa (repro). Alkuperäisenä 
ymmärretään valokuvan alkuperäinen negatiivi 
sekä siitä tehty alkuperäinen vedos. Merkitään 
"repro", jos luetteloitava valokuva on 1) 
museossa tuotettu alkuperäisen valokuvan 
reproduktio tai 2) alkuperäisestä negatiivista 
tuotettu uusi repronegatiivi tai -vedos, johon ei 
välttämättä ole tekijän hyväksyntää. 

Valitaan vaihtoehdoista (alkuperäinen / repro) 

Reproaja X X Reproduktion valmistaja, mikäli tiedossa. 
Valokuva voi olla 1) museossa tuotettu 
alkuperäisen valokuvan reproduktio tai 2) 
alkuperäisestä negatiivista tuotettu uusi 
repronegatiivi tai -vedos, johon ei välttämättä ole 
tekijän hyväksyntää. 

Kirjataan henkilön nimi (sukunimi, etunimi) tai 
organisaatio 

Kuvatyyppi X X Termi, joka kuvaa objektin ulkoista olemusta. 
Mikäli samasta kuvasta on olemassa sekä 
negatiivi että tästä tehty vedos, merkitään 
"negatiivi". 

Valitse vaihtoehdoista (vedos / negatiivi / dia / 
tuloste / kuvatiedosto) 

Materiaali X X Merkitään pääasiallisin materiaali, josta objekti 
muodostuu. Negatiiveissa tulipaloherkkiä 
nitraattifilmejä valmistettiin 1950-luvun alkuun 
saakka.  

Valitse vaihtoehdoista (muovi / paperi / lasi / 
nitraatti / asetaatti / muu) 

Kuvan väri X X Merkitään luetteloitavan valokuvan väri. Valitse vaihtoehdoista (mustavalkoinen/väri) 
Kiinnitys- tai 
säilytysmenetelmä 

X X Merkitään valokuvan nykyinen ja tuleva kiinnitys- 
tai säilytysmenetelmä pitkäaikaissäilytyksessä. 

Valitse vaihtoehdoista (passe-partout / kehystetty 
/ kuvakulmilla kiinnitetty / liimattu / albumissa / 
lasitettuna / pohjustettuna / kuvapussissa) 

Kunto X X Arvioidaan yhdellä termillä luetteloitavan 
valokuvan yleiskunto, huomioon ottaen objektin 
ikä.  

Valitse vaihtoehdoista (hyvä / kohtalainen / 
huono) 

Vauriot X X Lyhyt kuvaus mahdollisista valokuvan kokemista 
vaurioista. Tyypillisimpiä vaurioita ovat erilaiset 
repeytymät, taittumiset, tahrat sekä värien 
muuttuminen. 

Kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. 

Mitat X X Mitataan kuvan koko lähtökohtaisesti millin Kirjataan pyöristäen kokonaisiin senttimetreihin 
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tarkkuudella, vedoksen tai negatiivin reuna-alueet 
mukaan lukien. Käytetään kuitenkin, jos 
mahdollista ja kuvaa ei leikelty, standardikokoja 
ja asianomaista yksikköä (negatiivit: 35 mm, 
4,5x6 cm, 6x6 cm; vedokset 10x15, 18x24 cm 
jne) 

(cm) ja millimetreihin (kinonegatiivit). Merkitään 
järjestyksessä [korkeus]x[leveys] [yksikkö] 

Valmistajan 
merkinnät 

X X Kuvan yhteydessä oleva lyhyt valokuvaajan tai 
kuvan valmistajan tekstuaalinen merkintä (esim. 
leima) kuvattuna kirjainmerkilleen tai 
vaihtoehtoisesti piirros tai symboli kuvailtuna 
sanallisesti sulkujen () sisään. Pidemmät tekstit 
kirjataan kohtaan Lisätiedot. 

Kirjataan noudattaen tarkasti alkuperäistekstin 
kielioppia ja välimerkkejä. 

Käyttäjän 
merkinnät 

X X Kuvan käyttäjän (tilaaja, museo) tekstuaalinen 
merkintä kuvattuna kirjainmerkilleen tai 
vaihtoehtoisesti piirros tai symboli kuvailtuna 
sanallisesti sulkujen () sisään. Pidemmät tekstit 
kirjataan kohtaan Lisätiedot. 

Kirjataan noudattaen tarkasti alkuperäistekstin 
kielioppia ja välimerkkejä. 

 
[Historiatiedot]  

    

Käyttö ja 
käyttötarkoitus 

X 
 

Kuvaillaan jos luetteloitavaa kuvaa on käytetty 
näyttelyissä tai erityyppisissä julkaisuissa. Jos 
kuvan käytöstä ei ole tietoa, kenttä jätetään 
tyhjäksi. 

Kuvaus kirjataan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. Julkaisusta merkitään järjestyksessä 
tekijän sukunimi, etunimi, ilmestymisvuosi, 
julkaisun nimi, kustantaja ja painopaikka. 
Näyttelytiedoksi merkitään näyttelyn nimi, 
järjestäjä ja alkamis- ja päättymisajankohta. 

Kuvaaja sukunimi X 
 

Kuvaajan sukunimi, mikäli tiedossa. Kirjataan nimi, jolla henkilö yleisesti tunnettiin 
kuvaushetkellä. 

Kuvaaja etunimi X 
 

Kuvaajan etunimi tai etunimet, mikäli tiedossa. Kirjataan nimi, jolla henkilö yleisesti tunnetaan.  
Kuvaamo X 

 
Valokuvaamo, kuva- tai uutistoimisto, jonka 
palveluksessa ollut henkilö on ottanut valokuvan. 
Huom. Tässä ei huomioida pelkästään kuvan 
valmistanutta yritystä, kts. Valmistajan merkinnät. 

Toimijan nimi yleisesti käytetyssä kirjoitusasussa. 

 
[Sisällönkuvaus]  

   

Kuvausaika X 
 

Kuvan tarkka tai arvioitu kuvausaika. Useimmista 
kuvista ei ole tiedossa tarkkaa kuvauspäivää. 
Kuvausaika arvioidaan tällöin vuosikymmenen tai 
muutaman vuoden tarkkuudella. 

Kirjataan aina mahdollisimman tarkasti, 
tarvittaessa arvioidaan. Aika merkitään ISO8601 
- standardin mukaisesti muodossa VVVV-KK-PP. 
Jos tiedetään vain vuosi ja kuukausi merkitään 
VVVV-KK, jos tiedetään vain vuosi merkitään 
VVVV. Vuosikymmen voidaan ilmoittaa 
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aikahaarukalla 1970-1979 (esimerkki). 
Kuvauspaikka X 

 
Kuvauspaikan nimi ja tarkenne kuvaushetken 
tilanteen mukaan. 

Paikkatiedot kirjataan mahdollisimman tarkasti 
edeten laajemmasta alueesta kohti 
yksityiskohtaisinta paikkaa. Merkitään 
järjestyksessä [valtio, jos ei Suomi], [alue, jos 
tiedossa ei tarkempaa kuvauspaikkaa], [kunta], 
[kunnan osa, esim. lentokenttä], [vuodesta 1947 
eteenpäin lentoaseman ICAO-koodi). 

Kuvaus X 
 

Sanallinen, yleisluontoinen kuvaus valokuvan 
sisällöstä. Kuvaus on yksityiskohtaisempaa 
kuvausta kuin Erityisnimi-kentässä ja kirjoitettava 
siten, että kuvan keskeiset elementit löytyvät 
tiedonhaussa ja ovat ymmärrettävissä ilman 
kuvaa. Kuvauksen kannalta olennaisia 
kysymyksiä ovat kuka/mikä, mitä, missä ja 
milloin. Kuvailu tehdään käyttämällä käsitteitä 
etuala, taka-ala, oikea laita, vasen laita, yläosa. 
Mikäli kuvauksessa käytetään kuvaobjektin 
yhteydestä ja muista lähteistä otettua tekstiä 
sellaisenaan, merkitään tämä sisältö 
lainausmerkkien ("") sisään. Henkilönnimet 
laitetaan kuvaukseen perusmuodossa. 
Ammattinimike tai sotilasarvo liitetään henkilön 
nimeen.  Ryhmäkuvissa tulee selventää, missä 
järjestyksessä henkilöt kuvassa ovat. 

Kuvaus kirjoitetaan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. Kenttä täytetään aina. 

Tunnistetieto X 
 

Merkitään kuvan sisällöstä välittyvät perustiedot, 
joilla valokuva voidaan nopeasti tunnistaa. 
Kirjattavia tietoja ovat ilma-aluksen tyyppi, malli, 
rekisteri sekä organisaatiotiedot ilma-aluksen 
käyttäjästä tai henkilön viiteorganisaatiosta. 

Merkitään järjestyksessä [ilma-aluksen tyyppi ja 
malli] / [ilma-aluksen tunnus] / [organisaation nimi 
kuvaushetkellä] 

 
[Lähde- ja lisätiedot]  
Lähteet X 

 
Objektiin liittyvän lähteen yksityiskohtaiset tiedot. 
Lähde voi olla esimerkiksi kirja, julkaisematon 
lähde, äänite, video, verkkoaineisto tai henkilö. 
Kerran löydetty ja hyväksi katsottu tieto on 
tärkeää merkitä ylös. 

Erillisestä julkaisusta merkitään järjestyksessä 
tekijä(t) tai toimittaja(t), nimeke, laitos (jos 
useita), julkaisupaikka ja julkaisija / kustantaja,  
julkaisuvuosi, sivunumero(t). Lehtiartikkeleista 
merkitään tekijä(t), artikkelin otsikko, 
kausijulkaisun nimi ja numero sekä artikkelin 
sijainti julkaisussa (sivunumero). Henkilölähteistä 
merkitään sekä etu- että sukunimi. 
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Lisätiedot X X Asiakkailta suojattu kenttä, johon voidaan merkitä 
lisätietoja objektista. Kirjataan vain sellaisia 
tietoja, joita ei ole jo muiden ohjeiden mukaisesti 
kirjattu muihin kenttiin. Tähän voidaan kirjata 
esim. a) valokuville tehdyt mahdolliset 
konservointitoimenpiteet b) tieto kuvan 
sijoituksesta aineiston luovuttajan alkuperäisessä 
arkistojärjestyksessä. 

Lisätiedot kirjataan kokonaisin lausein kieliopin 
mukaisesti. 

Tarina X 
 

Objektiin liittyvät tarinat ja kertomukset, jotka on 
saatu esimerkiksi lahjoittajalta, käyttäjältä tai 
aikaisemmalta omistajalta. Kenttään kirjoitetaan 
vain yli puolikkaan A4:n pituiset tekstit. Käytetään 
objektin varsinaiseen sisällönkuvailuun 
lähtökohtaisesti Kuvaus-kenttää. 

Kirjataan kokonaisin lausein kieliopin mukaisesti. 
Kirjataan aina myös tiedon lähde ja tiedon 
saantiaika. 
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Ohjeet valokuvien skannaamiseen Suomen 
Ilmailumuseossa 

 
Tämä digitointiohjeistus käsittää prosessikuvauksen pitkäaikaissäilytyksessä tai 
asiakkaalla olevien originaalikuvien saattamisesta digitaaliseen muotoon. Lopputuloksen 
kannalta olennaista on, että laadukkailla ja monikäyttöisillä digitaalijäljenteillä minimoidaan 
alkuperäisen kuvan selailukäyttö ja näin minimoidaan aineiston kuluminen. Jäljenteet 
myös parantavat museon kokoelmien saatavuutta. 
 
Resoluution digitoiduilla kuvilla tulee A4-koossa olla vähintään 300 pistettä per tuuma 
(dpi), mikä tuottaa julkaisukelpoisen kuvan. 
 
Digitointiin käytetään museolla v. 2017 Epson Perfection V750 Pro – tasoskanneria, jonka 
mukaan ohjeet on tehty. Digitaalirungon tai filmiskannerin käyttö on tarvittaessa 
mahdollista. Ohjeisto perustuu sovellukseen Adobe Photoshop CS3. Sovella ohjeita 
tarvittaessa! 
 
Tehtävän digitalisointityön perusedellytys on originaalin kunnon säilyttäminen vähintään 
samalla tasolla prosessin ajan. Edellinen huomioon ottaen tärkeää on työn rationalisointi, 
sopivan ’work flown’ aikaan saamiseksi. Aineistolle tehtävien toimenpiteiden tarkkailua 
kannattaa suorittaa aika ajoin: rutinoituminen ja huonoihin käytäntöihin jääminen on uhka 
sekä originaalin että syntyvän jäljenteen laadun kannalta. 
 
Erityisesti jos digitoinnin kohteena on hajoamassa olevaa kuvamateriaalia, tulee kuvasta 
ehdoitta tallentaa ohjeistuksen mukainen muokkaamaton raakatiedosto lopullisen 
muokatun tiedoston oheen. 
 
Muista sopia kuvien käyttöoikeuksista viimeistään digitointivaiheessa! 
 
Lisätietoja digitoinnista antaa tarvittaessa museon kokoelma-amanuenssi. 
 
Päivitetty 25.7.2017 
 
 
I) Alkutoimenpiteet 
 

1. Sormista kuviin irtoaa likaa ja rasvaa - käsittele kuvia puuvillahansikkailla! Kuvia voi 
puhdistaa pölystä puhallusharjalla. Lasinegatiiveja voi varovasti yrittää pestä 
miedolla pesuaineella lasipuolelta (EI emulsiopuolelta!) 
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2. Mikäli skannerin lasinen taso on sormenjäljissä tai liassa, voit käyttää 
puhdistamiseen esim. kameroiden linsseihin tarkoitettuja Lens cleaner -
puhdistusliinoja, joita löytyy toimistotarvikehyllystä. Älä käytä näitä liinoja 
kuvamateriaaliin! 

 
3. Poista kuvien yhteydestä arkistointikelvoton, digitointiakin haittaava materiaali 

(teipit, muovit, metallit) 
 

4. Diapositiivit on varustettu erilaisin pahvi-, muovi- ja lasikehyksin. 
Automaattiasetuksilla skanneri poimii yhden koon ja skannaa kaikki sovituskelkassa 
olevat diat samalla koolla, joten kehyskuvista jää puuttumaan usein osa reunasta. 
Skannaa eri tavoin kehystetyt kuvat erikseen! 

 
5. Digitointi on mahdollisuus parantaa originaalien säilyvyyttä: varaa tarvittavat 

säilytysmateriaalit (kotelot, kuvapussit) ja arkistokelpoiset merkitsemisvälineet 
digitoiduille kuville 

 
6. Muista kokoelmanhallinta juuri luovutettujen kuvien kohdalla: varaa kuville oma 

uniikki kokoelmatunnus Suomen Ilmailumuseon valokuva-arkistosta!  
 

7. Muista kalibroida näyttö ja skanneri! Näytön kalibrointiin löytyy mm. selaimessa 
toimiva online-apuväline osoitteessa http://www.lagom.nl/lcd-test/ (viitattu 
25.7.2017) 

 
 
II) Raakatiedoston skannaaminen 
 

1. Aseta digitoitava materiaali skanneriin muodon ja koon mukaan 
 Diat diakelkkaan ja diakelkka skannerin dokumenttitasolle (poista 

skannerista kannen sisäpuolella oleva valkoinen ”document mat”) 
 Umpinaiset lasikehykset ja muovikehykset suojakalvon kanssa on parasta 

avata ja skannata filmi ilman kehyksiä erillisen filmisovittimen kanssa 
(pitkulaiset raiteet). Filmin pitäminen irti lasitasosta estää ns. Newtonin 
renkaiden (heijastumien) joutumisen syntyvään kuvatiedostoon 

 Aseta negatiivi skanneriin siten että kiiltävä puoli on skannauslasia vasten 
 Jos mahdollista, käytä väri- ja harmaasävykiiloja sävyjen ja värien 

toistumisen takaamiseksi 
 

2. Avaa Photoshop ja Epson Scan -ohjelma (File -> Import -> EPSON Perfection 
V700/V750) 
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 Käytä Professional Modea ja muokkaa vaihtoehdot kuvamateriaalin mukaan 
(väriksi 24-bittinen värikuva tai 16-bittinen Grayscale) 

 Aseta resoluutio vähintään arvoon 300 dpi ja loppukuvan kooksi vähintään A4 
(210 × 297 mm) 

 Käytä kuvankäsittelysuodattimia harkiten, koska muuttavat raakakuvaa 
automaattisesti; optimitilanteessa kuvankäsittely ja terävöinti on parasta hoitaa 
käsin, jotta tärkeää dataa ei häviä vahingossa! 

 Paina Preview ja tarkista, että kaikki on kunnossa. Vedosten tapauksessa rajaa 
kuvat, diasovittimen tapauksessa valitse skannattavat kuvat (kaikki ovat 
valittuina automaattisesti). Tee rajaus tässä vaiheessa väljästi ja jätä kuvan 
ympärille hieman marginaalia. Mikäli väri- tai harmaasävykiila on käytössä, 
muista ottaa se mukaan rajaukseen! 

 Käännä kuvia, jos tarpeen 
 Kaiken ollessa valmista, paina Scan. Koneen suorituskyvystä ja 

skannausasetuksista riippuen skannaus kestää hetkisen. 
 Tallenna skannattu tiedosto ilman kuvankäsittelyä TIFF-tiedostomuotoon .  

o TIFF-muoto takaa, että mahdollisimman vähän kuvan datasta häviää 
digitoinnin aikana, kuvan säilyessä käyttökelpoisena myös 
tulevaisuudessa eri tarkoituksiin. 

o Kuvat nimetään kaavalla SIM_VK_[kokoelman päänumero]_[juokseva 
alanumero]_16bit.tif 

o Skannaukseen liittyvistä tekijöistä kannattaa lukea Kuvataiteen 
keskusarkiston tuottama paketti (standardit museoittain luonnollisesti 
erilaiset): 
http://www.museoliitto.fi/doc/koulutusarkisto/digitointikoulutus2011/valoku
vat_ryhmatyo.pdf (viitattu 27,.1.2015) 

 
 
III) Käyttötiedoston luominen ja kuvankäsittely 
 
Ihannetilanteessa roskat ja lika voitaisiin poistaa kuvasta käsin ilman Photoshopin avulla 
toteutettavaa digitaalista retusointia. Mikäli tämä ei onnistu, skannattuun 24-bittiseen / 16-
bittiseen TIFF-tiedostoon tehdään mahdollisimman vähän muutoksia. Kuvankäsittelyssä 
pätee sääntö “mieluummin liian vähän kuin liian paljon”: oletustilanteessa jäljennekuva 
säädetään alkuperäistä vastaavaksi. 
 

1. Tee raakatiedostosta työkopio 
a.  Luo 16-bittisestä raakatiedostosta kopio Save as –toiminnolla ja nimeä 

tiedosto kaavalla SIM_VK_[kokoelman päänumero]_[juokseva 
alanumero]_8bit.tif 

b. Ota luotu työkopio muokkauksen alaiseksi. 
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2. Määritä Photoshop tallentamaan tehdyt muokkaukset 
a. Kuvatiedoston muokkauksen dokumentointi on tärkeää, jotta vastaisuudessa 

tiedetään kuvalle jo tehdyt toimenpiteet 
b. Photoshop tallentaa tiedoston historian automaattisesti tiedostoon, kunhan 

asetukset ovat kunnossa. Tämä voidaan tarkistaa kohdasta 
Edit>Preferences>General. History Log -kohdasta täytyy olla valittuna 
vähintään Metadata. Detailed-valinta taas tallentaa jokaisen tiedostolle 
tehdyn muutoksen tiedoston metadataan eli lienee paras valinta.  

c. Tiedot voi tallentaa myös ulkoiseen tekstitiedostoon. Huolehdi tällöin, että 
tiedoston sijainti on tiedossa kuvien liikkuessa seuraavaan säilytyspaikkaan! 

 
3. Suorista ja rajaa kuva 

a. Suorista kuva portaattomasti käyttämällä toimintoa Image > Image Rotation > 
Arbitrary 

b. Rajaa kuvasta ylimääräinen tila käyttämällä Crop-työkalua tai toimintoa Image 
> Crop ja vetämällä rajausalue kuvan säilytettävän alueen päälle 
 

4. Suorita tummuuden ja terävyyden säätö kuvalle 
a. Tummuus 
 Kuvan tummuutta ja valoisuutta voidaan Photoshop CS3:ssa säätää 

kohdasta Image>Adjustments>Levels 
 Alhaalta palkista kannattaa varmistaa, että musta ei mene täysin ”tukkoon” 

(n. 5/255) eikä valkoinen pää pala puhki (n. 250/255)  
 Huom. kuvan tummuus riippuu osaksi näytönohjaimen säädöistä, muista 

kalibrointi ennen skannaustyötä! 
 

b. Terävöinti 
 Skannatessa kuva jonkin verran ns. pehmenee. Kuvan terävointi on paras 

jättää kuvankäsittelyvaiheeseen ja tehdä yksilökohtaisesti, koska Epson 
Scan-ohjelmassa kaikki kuvat tulevat usein digitoituiksi samoilla asetuksilla. 

 Kuvaa voi terävöidä kohdasta Filter>Sharpen>Unsharp Mask. Kannattaa 
“previewin” avulla tarkkailla eri rajojen luonnollisuutta. 

 
5. Tee roskien ja lian poisto 

 Pölyä, hiuksia ja pikkuroskia on melko mahdotonta pitää kokonaan poissa 
skannerin lasitasolta ja originaalista. Suuri osa roskista voidaan poistaa 
kuitenkin Photoshopin avulla melko vaivattomasti. 

 Helpointa lienee käyttää Clone Stamp Tool -työkalua. Alt-näppäintä pohjassa 
pitämällä valitaan kuvasta kohta, jota halutaan monistaa, minkä jälkeen hiirellä 
osoitetaan kuvasta kloonattava kohta. Leimasimen kokoa voi säätää 
käyttötarpeen mukaan. 
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6. Tallenna kuva väriprofiiliin 
 Mustavalkokuvat: Image>Mode>Grayscale 
 Värikuvat: Edit>Convert to Profile, profiiliksi Adobe RGB (1998) 

 
7. Tallentaminen ja bittisyvyyden alentaminen 

 Käyttökuva tallennetaan edelleen TIFF-muotoon (pakkaamaton, häviötön 
formaatti) jo annetulla tiedostonimellä SIM_VK_[kokoelman 
päänumero]_[juokseva alanumero]_8bit.tif 

 Alenna (mustavalkoisen) Grayscale-käyttökuvan bittisyvyys 8 bittiin. 
 
 
Photoshopissa on saatavilla myös Layer-ominaisuus alkuperäisen kuvatiedoston 
palauttamiseen, mutta kuvatiedostojen kokojen minimoimiseksi sitä ei kannattane käyttää. 
On myös kyseenalaista, mahdollistavatko tulevaisuuden sovellukset Jascin layereiden 
palautukset.  
 
 
Originaalin ja jäljenteen siirtäminen pitkäaikaissäilytykseen 
 

 Kun viet originaaleja pois työpisteeltä, varmista että kaikki tarvittava oheistieto 
kuvista – leimat, kirjoitukset, taittotiedot - on olemassa luettelointia varten 

 Digitoinnin ollessa valmis, palauta originaalikuva sille merkittyyn 
pitkäaikaissäilytyspaikkaan valokuva-arkistossa 

 Digitaalikuvat siirretään museon palvelimelle asianomaiseen kansioon odottamaan 
luettelointitoimenpiteitä. Huom. älä säilytä tiedostoja yksinomaan muistitikulla! 

 Ilmailumuseon käytännöksi on muodostunut, että digitoitavat valokuvat viedään 
pitkäaikaissäilytykseen Mansoft Oy:n (Memoronin ylläpitäjän) palvelimelle. 
Säilytysvastuu siis siirretään yksinomaan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka 
kanssa museolla on sopimus tallennustilan varmistetusta ylläpidosta 

 Memoron osaa konvertoida pitkäaikaissäilytettävästi TIFF-kuvasta web-kuvat 
(pakatut katselukuvat) omalle palvelimelleen joten tarvetta manuaaliselle 
käyttökuvien muokkaukselle ei ole. 
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Digitointipolitiikka 
Päivitetty 28.11.2018 

 

Kokoelmiin kuuluvan aineiston digitointi on systemaattista toimintaa siinä missä muutkin 
museotoimintaan kuuluvat, ammattimaisesti hoidetut prosessit. Tässä asiakirjassa 
määritellään digitoinnin suuret linjat, käytännöt ja periaatteet. 

Analogisen materiaalin muuttaminen digitaaliseksi – riippumatta aineistotyypistä – on 
tarkkuutta, laadunvarmistusta, aineellisia ja henkilöresursseja vaativaa työtä. Digitointia 
ohjaavat museon omat määritellyt standardit sekä sovellettuna kansalliset vaatimukset ja 
sovitut yhteiset käytännöt.  

 

 

 

Digitoinnin eri työnkulkuja (luettelointi, skannaus, valokuvaus) ohjaamaan on luotu ja 
pyritään luomaan museolla ohjeistuksia sekä ammatillista henkilökuntaa että 
vapaaehtoisia varten. On tärkeää varmistaa sekä alkuperäisaineiston säilyvyys että 
digitaalisen materiaalin hyvä käytettävyys (metadata, asiasanoitus). 

Tässä asiakirjassa digitoinniksi käsitetään prosessi johon kuuluvat sekä analogisen 
aineiston skannaaminen/valokuvaaminen sekä objektin metatietojen tallentaminen exceliin 
tai MEMORON-tietokantaan. Lisäksi museo saa lahjoituksina yhä enenevissä määrin 
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pelkästään digitaalisessa muodossa olevaa 2000-luvun kuvamateriaalia, mikä sekin 
asettaa haasteita museon sähköiselle pitkäaikaissäilytysjärjestelmälle. 

Digitoinnin aste on tähän mennessä museossa varsin pieni, suhteutettuna aineiston 
määrään. Kuva-arkiston objekteista on luetteloitu sähköisesti noin 13 000 kpl vuoden 2018 
lopussa. Digitoituja objekteja oli samaan aikaan noin 10 000 kpl. 

MEMORONissa on vaihtelevalla laadulla luetteloituna 4387 esinettä marraskuussa 2018, 
noin 47% arvioidusta esinemassasta kokoelmissa. Luettelointi ei kuitenkaan sisällä 
esinekuvia. Kaikkiaan (manuaalinen luettelointi mukaan luettuna) esineitä on luetteloituna 
7 259. Analogisen asiakirja-, audio- ja videomateriaalin digitointi on ollut käytännössä 
olematonta. 

Ilmailumuseon käytännöksi on muodostunut, että digitaalinen materiaali viedään 
pitkäaikaissäilytykseen Mansoft Oy:n (Memoronin ylläpitäjän) palvelimelle. Vuodesta 2017 
lähtien on museon digitoitua aineistoa (kuvat ja pienpainatteet) haravoitu myös 
Kansalliskirjaston Finna-käyttöliittymään. 
 
 
Digitoitavan aineiston valinta 
 
Digitoitavaksi voidaan ottaa yksittäisiä objekteja (esim. asiakastarpeet) tai objektimassoja, 
käytännössä erityyppisiä enemmän tai vähemmän yhtenäisiä kokoelmia. 
 
Isompien massojen digitointi järjestelmällisesti vaatii resursseja joita käytännössä voidaan 
hankkia vain ulkoisen rahoituksen turvin. Digitointivaroja pyritään hankkimaan ennen 
muuta tallennusvastuun kannalta keskeisten, kansallisesti merkittävien kokoelmien 
digitointiin. 
 
Valittavat kokoelmat tai niiden osat valikoituvat digitoitaviksi niiden museoarvon, 
käyttötarpeen (asiakaskyselyt, näyttelyt) tai kunnon (tuhoutuva aineisto) mukaan1. 
Korkean museoarvon objekteja jotka eivät ole näyttelyn tai muun viestinnän piirissä 
voidaan tuoda digitoimalla suuren yleisön tietoisuuteen ja tutkittaviksi. 
 
”Pelastusdigitointi”, mikäli kohteena oleva materiaali on poikkeuksellisen huonossa 
kunnossa, voi digitointi olla keino pelastaa aineiston sisältämä tieto ennen materiaalin 
hävittämistä kokoelmapolitiikan määrittelemän poistoprosessin mukaan, mikäli sen status 
uhkaa muita museokokoelmia. 
 
Digitoitavaksi valittavalle kokoelmalle on eduksi, jos sen tekijänoikeudelliset ja muut 
rajoitukset (esim. henkilösuojalaki) eivät estä materiaalin jatkossa tapahtuvaa jakelua 
                                                 
1 Esim. Valokuva-arkistoluettelossa on määritelty numeerisesti arvio alustavasta kokoelman museoarvosta, johon valinta 
voidaan perustaa. 
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ulkoisessa verkossa tai muulla keinoin.  Ilman teos-statusta olevien yli 50 vuotta vanhojen 
valokuvien tapauksessa voidaan digitointeja viedä ulkoiseen verkkoon myös ilman 
kokoelman lahjoitustietoja. 

Digitointityön suhde muihin työnkulkuihin ja projekteihin 

Digitointi ei ole erillinen osa museotyötä vaan kiinteä osa objektin elinkaareen museossa 
liittyvää työskentelyprosessia. Lähtökohtaisesti objekti käsitellään museoelinkaarensa 
aikana digitoinnin osalta kokonaisvaltaisesti, kattaen kaikki osa-alueet (kts. kaavio 
ensimmäisellä sivulla). 

Käytännössä digitointi voidaan Suomen Ilmailumuseossa, resurssien ollessa rajallisia, 
hajauttaa 1) sähköisesti tehtävään luettelointiin ja 2) skannaukseen/valokuvaukseen. 
Näistä luettelointi edesauttaa materiaalin löytymistä kokoelmista entistä nopeammin ja on 
siten ensisijainen osa prosessia jälkimmäiseen nähden. Luettelointitieto ja asiasanoitus 
auttavat mm. näyttelykäsikirjoitukseen tehtäviä esinevalintoja. 

Kokoelmat pyritään ensisijaisesti digitoimaan kokonaisuudessaan koska objekteihin 
voidaan tällöin soveltaa samoja käytäntöjä ja työnkulkua. Mikäli digitointia tehdään 
osahankkeina, tehdään se järjestelmällisesti ja perustellen syyt tehtäviin valintoihin. 
Luetteloinnin tapauksessa tallennetaan pitkäaikaissäilytykseen ensimmäisenä katoamassa 
oleva tieto objektista. 

Valittava aineisto voi olla jo entuudestaan hyvin luetteloitua, mikä helpottaa tehtävää 
projektia ja tiedon siirtoa sähköiseen muotoon. Toisaalta digitointi prosessina tarjoaa 
mahdollisuuden päivittää jo olemassa oleva tieto ja täydentää sitä niin objektin kunnon, 
säilytyksen kuin sisällönkin osalta. 

 

Käytettävä teknologia,  standardit ja laadunvarmistuksen toimivuus 

Niin tehtävän sähköisen luetteloinnin kuin skannaamisen/valokuvauksen osaltakin 
noudatetaan museo- ja valokuvausalalla hyödynnettäviä hyviä käytäntöjä, tarvittaessa 
soveltaen menetelmiä, riippuen kokoelmasta ja käytettävistä resursseista. 
Digitointiosaamista kartutetaan tarvittaessa hankkimalla koulutusta tai pyytämällä apuun 
eri alojen ammattilaisia tai osaavia vapaaehtoisia. 

Laadukkaasti tehtävä digitointi edellyttää erityisesti luetteloinnin osalta hyvää tietämystä ja 
ymmärrystä kokoelman synnystä, kokonaisrakenteesta ja ominaislaadusta. Aineiston 
inventointi ja siitä tehtävä tutkimus on välttämätön pohja tehtävälle työlle jotta prosessin 
aikana voidaan tehdä oikeanlaisia valintoja, antaen materiaalille oikeutta. 

Museo ei käytä kokoelmanhallinnassaan (lukuunottamatta kirjastossa käytössä olevaa 
YSO:a) yleisiä asiasanastoja, näiden soveltuvuuden ollessa huono ilmailun kuvaukseen 
ilmiönä. Museo käyttää sähköisessä luetteloinnissa itse tarkoitusta varten kehitettyä ja 
jatkuvasti ylläpidettyä sanalistaa. Kohteet kuitenkin liitetään kattavasti MEMORON-
ohjelmaan liitettyyn, Finton ylläpitämään ONKI-ontologiapalveluun. 

Mikäli digitointia tekee museoammattilaisen ohjauksessa harjoittelija tai vapaaehtoinen, on 
ensin mainittu vastuussa siitä että projektissa noudatetaan vaadittavia standardeja. 
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Museokokoelmiin kuuluva aineisto digitoidaan yksinomaan museohenkilökunnan 
ohjauksessa. Digitointi tapahtuu museon tiloissa, poikkeustapauksissa muualla.  

Lähtökohtana tehtävällä työlle on että digitointi tehdään objektin museoelinkaaren aikana 
vain yhden kerran. Tällöin alkuperäisaineiston käyttö vähenee ja säilyvyys näin ollen 
paranee. 

Aineiston luetteloinnissa noudatetaan aineistokohtaisia standardeja ja luettelointipohjia 
jotta digitoinnin yhteydessä saatava data on yhteismitallista ja haettavaa, myös 
tarvittaessa myöhemmin ulkoisessa verkossa. Metadatassa on sama rakenne, tehdään 
luettelointi sitten excel-siirtopohjaan tai suoraan MEMORON-järjestelmään2. 

Skannaamisen ja digitoinnin osalta noudatetaan niin ikään annettuja, uloskirjattuja work 
flow –ohjeistuksia. Tuotettavat tiedostot ovat vaadittavassa koossa, formaatissa ja 
väriprofiilissa. 

Tehtävässä työssä käytetään museon omaa kalustoa (järjestelmäkamera, tasoskanneri) 
tai harkinnan mukaan vapaaehtoisen tai asiakkaan omia välineitä. Kameroiden ja 
skannerien osalta huolehditaan vaadittujen asetusten säilymisestä työn jatkuessa 
keskeytyksen jälkeen, työtilojen puhtaudesta sekä pyritään suojaamaan 
alkuperäismateriaalia esim. liialliselta laitteen tuottamalta lämmöltä 

 

Datan pitkäaikaissäilytys 

Digitointiprojektien yhteydessä syntyneen datan hallinta ja luotettava pitkäaikaissäilytys 
ovat vähintään yhtä haastava osa prosessia kuin itse tehtävä digitointi, tuleehan tiedon 
säilyminen jälkipolville varmistaa siinä missä originaalienkin. 

Pitkäaikaissäilytys-termillä viitataan tässä digitointipolitiikassa datan pitkäjänteiseen ja 
käyttöä tulevaisuudessa tukevaan tallentamiseen, joka ei ole kertaluonteista vaan 
jatkuvasti ylläpidettyä.3  

Säilytyksen haasteet koskevat niin analogisesta digitaaliseen muutettua aineistoa kuin jo 
valmiiksi digitaalistakin 2000-luvun aineistoa. Tärkeää on digitaalisen aineiston 
koherenttius ja että tiedostojen kokoelmanhallinnalliset tunnistetiedot käyvät yksiin 
alkuperäisaineiston kanssa. Niin ikään on olennaista varmistaa objektista mahdollisesti 
täydentyvän tiedon siirtäminen pitkäaikaissäilytykseen sen yhteyteen. 

Luettelointidata säilytetään kuvien, esineiden, julkaisujen ja äänitteiden osalta 
MEMORON-järjestelmässä josta se on haettavissa ja tulostettavissa sekä omaan 
käyttöön, asiakkaalle että (myöhemmin) ulkoiseen verkkoon. Järjestelmään pyritään 
viemään viiveettä excel-siirtopohjiin kerätty data. MEMORONissa aineistotyyppikohtainen 
metadata on rakenteeltaan tiukasti määrätty. 

                                                 
2 Kts. kokoelmapolitiikan liitteet XIV Esineiden luettelontiohjeet, XVI Valokuvien luettelointiohjeet 
3 Kansallisen Digitaalisen Kirjaston määritelmä pitkäaikaissäilytyksestä, kts. 
http://www.kdk.fi/fi/pitkaaikaissailytys/maeaerittely-ja-dokumentit/5-suomi/pitkaeaikaissaeilytys/98-mikae-pas-10-
kysymystae (viitattu 29.11.2018) 
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Asiakirjojen tapauksessa säilytetään viimeinen, päivitetty arkistoluettelo word- tai excel-
muodossa määrätyssä kansiossa museon serverillä. 

Digitaalisten kuvien pitkäaikaissäilytykselle asettaa vaatimukset jo olemassa olevan sekä 
vuosittain syntyvän datan määrä. Jokainen digitoitu valokuva vie tilaa 10-30 megatavua, 
formaatista riippuen. Kokoelman tapauksessa vaadittava määrä on sata- tai 
tuhatkertainen. 

Ensisijaisesti pyritään säilyttämään nimenomaan tilaa vievät pakkaamattomat 
tiedostoformaatit (kuvissa TIFF ja raw-formaatit, videoissa MOV) joista tieto pystytään 
palauttamaan tarvittaessa, toisin kuin pakatuista ja pienennetyistä käyttökopioista. Kuvista 
on syytä tehdä skannausohjeistuksen mukaisesti muokkaamaton raakaskannaus sekä 
mahdollisesti muokatut versiot sekä julkaisu- että verkkolevitykseen. On tärkeää merkitä 
tiedostonimiin kunkin version status. 

Digitoinnin toimesta syntyneen luettelotiedon ja sähköisten objektien pitkäaikaissäilytys 
tapahtuu ensisijaisesti kokoelmahallintaohjelma MEMORONissa. Säilytysvastuu siis 
siirretään yksinomaan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle Mansoft Oy:lle, jonka kanssa 
museolla on sopimus tallennustilan varmistetusta ylläpidosta. 

Kun skannattu kuva siirretään MEMORONiin, ohjelmisto tekee arkistokuvan lisäksi myös 
useampia eritasoisia selailukuvia, jotka ovat nähtävissä valokuvatietokannassa valokuvan 
tietojen yhteydessä. Digitoidut kuvat pysyvät tietokannassa aina käsittelemättöminä, josta 
ne otetaan käsiteltäviksi aina kulloistakin käyttökertaa varten. 

Toissijaisesti käytetään säilytykseen museon serveriä tai ulkoisia kovalevyjä. Käytäntöä 
sovelletaan skannauksen yhteydessä syntyneille ”raakatiedostoille” joita ei viedä 
MEMORONiin. Pääsääntönä säilytyksessä on että tiedostot säilytetään samaan aikaan 
joko a) museon serverillä (RAID-varmistettu) tai b) kahdella ulkoisella alustalla. 

Näistä vaihtoehdoista ensisijaisesti tiedostot säilytetään peilatulla museon serverillä, mikäli 
tämä on vapaan kovalevytilan kannalta mahdollista. Digitaaliset skannaukset tai originaalit 
säilytetään kokoelmanhallinnallisen tunnuksen mukaan nimetyissä kansioissa. Täältä 
tiedostoja (yhdessä luettelointitietojen kanssa)  siirretään edelleen MEMORON:iin jossa ne 
ovat paremmin hallittavissa. 

Serverin sijasta tiedostot voidaan säilyttää myös kahdella fyysisesti kahdessa eri paikassa 
säilytettävällä kovalevyllä. Tiedostot siirretään kovalevyille samanaikaisesti serveriltä tai 
vastaavalta alustalta eli käytännössä tehdään peilaus. Kovalevyt toimivat toisilleen 
”varmistuksina” ja niiden datan samankaltaisuus varmistetaan järjestelmällisesti ja 
määritettyinä aikoina. 

Digitoitua aineistoa on lupa poistaa pitkäaikaissäilytyksestä ainoastaan mikäli uudestaan 
tehtävä digitointi antaa paremman, alkuperäisobjektille oikeutta tekevän tuloksen. Tällöin 
vanhojen tiedostojen pitkäaikaissäilyttäminen jää tarpeettomaksi.  

Vain ja ainoastaan digitaalisessa muodossa olevan aineiston kohdalla voidaan 
pitkäaikaissäilytyksestä luopua kokoelmapoliittisin perustein, ts. jos nähdään että 
säilytyksen vaatimat resurssit ovat liian suuria datan museoarvoon nähden. 



 

Kirjaston käyttöohjeet 
(päivitetty 28.11.2018) 
 
 
KÄYTTÖPERIAATTEET 
 
Kirjasto on toiminut 1. huhtikuuta 2013 alkaen pääasiallisesti museon henkilökunnan käytettävissä 
olevana käsikirjastona. Erikseen sovittaessa kirjasto on auki myös ulkopuolisille kävijöille. 
Kirjastovierailuihin (ma-pe klo 10-16) varataan museon kokoelma-amanuenssilta (kts. yhteystiedot 
alla) aika etukäteen, mielellään viimeistään edellisenä päivänä. Tarvittaessa kokoelma-amanuenssi 
auttaa aineiston löytämisessä. 
 
Kirjastosta ei lainata materiaalia museon ulkopuolelle. Julkaisuista voi ottaa yksityiskäyttöön 
kopioita tiloista löytyvällä kopiokoneella henkilökunnan ohjauksessa. Palautathan selailemasi 
julkaisut takaisin täsmälleen samaan hyllyväliin ja -paikkaan lähdettyäsi! 
 
Museohenkilökunta voi lainata kirjastoaineistoa omiin työpisteisiinsä alla olevien ohjeiden 
mukaisesti. Lue seuraavasta, mistä eri aineiston löydät ja miten ilmoitat lainatusta kappaleesta 
muille! 
 
YKSITTÄISJULKAISUT (KIRJAT) 
 
Marraskuuhun 2018 mennessä PrettyLib-järjestelmään (ja Roottori-tietokantaan) on viety noin 
1600 nimikettä.  
 
Yksittäisjulkaisut on järjestetty ja hyllytetty aiheen mukaisesti Suomen Ilmailumuseon käyttämää 
kirjastoluokitusta noudattaen.  
Luokitus löytyy hyllyrivin päädystä. Luokkien sisällä kirjat on järjestetty julkaisusta riippuen 
aakkosjärjestykseen pääsanan (yleensä ensimmäisenä mainitun tekijän nimi tai kirjan nimeke) 
mukaan. Pääsanan kolme ensimmäistä kirjainta on merkitty kirjan viimeiselle aukeamalle 
luokkamerkinnän perään sekä kirjan selkämykseen. 
 
Museohenkilökunnalle: Kun otat kirjan hyllystä omaan käyttöösi työpisteellesi, aseta hyllyyn 
”kirjanmerkki”, johon kirjoitettuna otsake, oma nimesi (nimikirjaimet) ja päivämäärä. Säilytä kirja 
”MUSEON KIRJASTOON PALAUTUVAT” -hyllyssä toimistossasi. Palauta kirja täsmälleen samaan 
paikkaan (luokka/pääsana, kts. selkämyksen tarra) ja poista kirjanmerkki. 
 
LEHDET 
 
Lehdet on syksystä 2013 alkaen järjestetty alakerran kokoelmasäilytystilaan numero 14, johon ei 
ilman eri sopimusta ole pääsyä henkilökunnan ulkopuolisilla henkilöillä. Lehdet on sijoitettu 
otsakkeen mukaan aakkosjärjestykseen. Ottaessasi lehden työpisteellesi sovella kohdan 
”yksittäisjulkaisut” käytäntöä. Palauta lehti täsmälleen samaan paikkaan ja poista kirjanmerkki.  
 
 
Lisätiedot ja kirjastokäynnit asiakkaille: 
kokoelma-amanuenssi Tapio Juutinen, tapio.juutinen@ilmailumuseo.fi 
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Suomen Ilmailumuseoon saapuvat lehdet 30.11.2018 
 

Seuraavat postissa tulevat lehdet siirretään yhtenä kappaleena (jos ei erikseen mainita!) 
kokoelma-amanuenssin lokeroon odottamaan kokoelmiin siirtoa: 

 

 Ali Antiche 

 Blue Wings 

 Classic Wings 

 Flygande Veteraner 

 Flyvehistorisk Tidskrift  

 Ilmailu (2 kpl) 

 IPMS Mallari 

 Kenttäpostia 

 Lentoratas 

 Liikennelentäjä 

 Mallix 

 Meidän kenttä 

 Mobilisti 

 

 Museo 

 Pilven Veikko 

 Rajamme vartijat 

 Roottori 

 Siivet (2 kpl) 

 Suomen ilmailuhistoriallinen lehti (2 
kpl) 

 Svensk Flyghistorisk Tidskrift 

 Tekniikan Waiheita 

 Trafiikki 

 Tähtimoottori 
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Seuraavia lehtiä säilytetään vain uusin kappale asiakastiloissa, ei viedä kirjastoon: 

 

 Feeniks (Ilmailumuseoyhdistys 
toimittaa kokoelmakappaleen!) 

 Korsteeni 

 Moottori 

 Radiot 

 Reserviläinen 

 Reservialiupseeri 

 Reserviläinen 

 Ruotuväki 

 Sotaveteraani 

 Sotilasaikakauslehti 

 Suomen Kuvalehti 

 Suomen Sotilas 

 

 Tekniikan maailma 

 Unioni 

 päivälehdet 

 erilaiset naisten / miestenlehdet 

 erilaiset talouslehdet 

 erilaiset tiedelehdet 

 erilaiset yritysten asiakaslehdet 

 erilaiset matkailulehdet / ravintola-
alan yrittäjien lehdet 
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Suomen Ilmailumuseolla aineisto sijoitetaan kokoelmansäilytystiloihin 
sijaintipaikkakoodin mukaisesti. 
 
Sijaintipaikkakoodi syötetään 
 

1. paperiselle luettelointilomakkeelle kohtaan 12 Sijainti, pakkaustapa 
2. MEMORON-järjestelmässä aineistotyypin perustietosivun Sijainti-kenttään 
3. Excel/word-tietokannoissa sille varattuun paikkaan. 

 
 

Sijaintipaikkakoodi muodostuu neliportaisesta, ennalta määritellystä koodista. 
1. Ensimmäinen porras merkitsee kokoelmasäilytystilaa 
2. Toinen porras merkitsee hyllyä, tai muuta varaston osaa 
3. Kolmas porras on hyllyväli, järjestyksessä vasemmalta lukien 
4. Neljäs porras on hyllytaso, järjestyksessä ylhäältä lukien 
 

Hyllyt, hyllyvälit ja hyllytasot merkitään kaikki juoksevin numeroin 1, 2, 3 jne. 
 
Esimerkki 
Ensimmäisessä hyllyssä, ylimmällä hyllyllä, ylimmällä hyllyvälillä vasemmalta olevan 
valokuvan sijaintitieto valokuva-arkistossa on 16.1.1.1. 
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Suomen Ilmailumuseo perii kokoelmien käyttöön liittyvistä palveluista tämän 
hinnaston (1.1.2016-) mukaiset maksut. Maksuehto on 14 päivää nettona. 
Arvonlisävero (24%) sisältyy kaikkiin hintoihin 
 
 
 
TIETOPALVELU 
 Laskutetaan ajankäytön mukaan, minimiveloitus 0,5 tunnista 

 
 
 
 
VALOKOPIOT 
Hinnat sisältävät asiakirjan jäljentämisen standardipaperilaadulle. Museon 
monitoimikoneella tehtävä tekstipainotteisten asiakirjojen skannaus asiakkaan 
muistitikulle on niin ikään hinnoiteltu valokopiotaulukon mukaisesti. A3 –kokoa 
isompien dokumenttien kopioiminen tai skannaaminen ei ole museolla tällä hetkellä 
mahdollista. 
 

A4 mustavalkokopio, oikeaksi todistamaton 0,20€/kpl 

A3 mustavalkokopio, oikeaksi todistamaton 0,50€/kpl 

A4 värillinen kopio, oikeaksi todistamaton 1,00€/kpl 

A3 värillinen kopio, oikeaksi todistamaton 2.00€/kpl 

 
 
 
KUVAPALVELUT 
 
Digitaalinen kuva 
 
Digitaalisessa muodossa olevan valokuva-arkiston kuvan toimittamisesta veloitetaan 
digitointimaksu (käsittelymaksu) riippumatta kuvan formaatista tai digitoinnin tilanteesta 
tilaushetkellä. Kuvankäsittelyn minimiveloitus 0,5 tunnista. CD:n lähettämisestä 
postitse veloitetaan lisäksi pakkaus- ja postikulut. Alkuperäisiä arkistokappaleita ei 
lainata museon ulkopuolelle. 
 

Originaalin (max A4 –originaali) digitointi 
tasoskannerilla (300 dpi -tarkkuus) 

10,00€/kpl 

Tietopalvelu ja laajat materiaalihaut (kirjasto, 
valokuva- ja asiakirja-arkisto), 1 tunti 

85,00€/h 
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Kuvaustyö (A3 ja isommat vedokset ja julisteet) alkaen 20,00€/kpl 

Kuvien käsittely asiakkaiden toiveiden mukaan 85,00€/h 

Tallennus CD-R:lle 5,00€/h 

Tulostus valokopiohinnaston 
mukaan 

 
 
Kuvankäyttömaksut (käyttötarkoituksen mukaan) 
 
Museon kokoelmissa olevien kuvien digitaalisten jäljenteiden käytöstä peritään kuvan 
tilaajalta käyttömaksu. Maksun suuruus riippuu siitä, onko kyseessä ei-kaupallinen vai 
kaupallinen toiminta Suuremmat kuvamäärät esim. kirjaa varten sekä suuren 
huomioarvon saavat julkaisut sopimuksen mukaan tapauskohtaisesti. Huom. Oheiset 
hinnat koskevat kuvan kertakäyttöoikeuksia. Käytön jälkeen kuva on hävitettävä, jos ei 
toisin sovittu. 
 

Yksityiskäyttö (ei julkaisuoikeutta) ei maksua 

Opinnäytteet , yliopistojen tieteelliset julkaisut 10,00€/kpl 

Museo- ja opetustoiminta 10,00€/kpl 

Yleishyödyllisten yhdistysten, esim. ilmailukerhojen 
julkaisut 

20,00€/kpl 

Aikakaus- ja päivälehdet, kirjat 45,00€/kpl 

Postikortti, juliste 100,00€/kpl 

Erityisen näkyvät julkaisut; internet, tv ja elokuvat hinnoittelu 
tapauskohtaisesti 

 
 
 
MUUT VELOITUKSET KOKOELMAPALVELUISTA 
 
Laskutuslisä 5,00€  / lasku 

 
 
 
 
KUVIA KOSKEVAT TOIMITUSEHDOT 
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Kuva toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen seuraavin ehdoin: 
 

1. Tilaajalla on kuvaan sovitun käyttötarkoituksen mukainen kertakäyttöoikeus, 
jota ei saa myydä eikä siirtää 

2. Suomen Ilmailumuseon kuva-arkisto ja kuvaajan nimi (vaihtoehtoisesti 
kokoelman nimi) on mainittava kuvan yhteydessä, ellei erikseen toisin sovita. 

3. Kuvan käyttäjän on kunnioitettava kuvan käytössä kuvaajan ja, mikäli kuvan 
kohteena on tekijänoikeuksin suojattu teos, taiteilijan tekijänoikeuksia. 

4. Tilaajan on kunnioitettava ihmistä esittävän kuvan käytössä yksityisyyden 
suojaa. 
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Harkitsetko materiaalin luovuttamista Suomen Ilmailumuseon 
kokoelmiin? 
 

Kokoelmat muodostavat museon toiminnan rungon. Museon tekemään 
tallennuspäätökseen vaikuttaa, onko vastaavaa aineistoa jo entuudestaan museon 
kokoelmissa ja kuinka materiaali sopii museon kartutussuunnitelmaan eli siihen, mitä 
aihealueita museo aktiivisesti tallentaa. Voi osoittautua, että luovutus kannattaakin ohjata 
johonkin toiseen museoon tai arkistoon. 

Museon henkilökunta vastaa esineiden ja muun materiaalin käsittelystä, arkistoinnista, 
digitoinnista, luetteloinnista, säilyttämisestä ja kuljettamisesta. Lahjoitettua materiaalia 
luovutetaan museon ulkopuolelle näyttelykäyttöön vain kirjallisella museon ja lainaajan 
välisellä sopimuksella. 

Siinä tapauksessa, että luovutusehtoihin on sovittu erikoisehto aineiston lainaamisesta 
takaisin luovuttajalle määräajaksi, voidaan aineistoa luovuttaa kirjallisella 
lainasopimuksella. 

 

Miten luovutat aineistoa Suomen Ilmailumuseoon? 

 Kaikista lahjoituksista täytyy sopia erikseen museon henkilökunnan kanssa, 
lähtökohtaisesti ennen materiaalin tuomista museolle 

 Henkilökunta antaa luovutusneuvoja puhelimitse ja sähköpostitse, kts. myös 
http://ilmailumuseo.fi/lahjoitukset/ 

 Aineistoa voi tulla sovittaessa näyttämään museoon tai museon edustaja voi käydä 
paikan päällä sitä katsomassa 

 Aineiston ottamisesta kokoelmiin vastaa ensisijaisesti museon intendentti, 
toissijaisesti muu kokoelmahenkilökunta 

 Jos tarjous johtaa lahjoituksen vastaanottamiseen, sovi esineen kuljetuksesta 
 Lahjoitustilanteessa täytetään ja allekirjoitetaan aina kirjallinen luovutussopimus 

kahtena kappaleena (vastaanottolomake ja/tai lahjakirja, kauppakirja, muu sopimus) 
 Materiaalin museoarvo nousee huomattavasti, jos sen käyttöhistoria tunnetaan, 

minkä vuoksi lahjoitustilanteeseen kuuluu yleensä myös luovuttajan haastattelu 
 Prosessin lopuksi aineisto liitetään museon kokoelmiin 
 Henkilötietojen esiintyminen aineistossa on syytä tarkastaa jo ennen luovutusta, 

tietojen avoimuudesta ja jälleenkäytöstä sovitaan yhdessä henkilökunnan kanssa 

Suomen Ilmailumuseo ottaa vastaan lähtökohtaisesti vain lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä 
ja yhteisöiltä. Tällöin museo vastaanottaa materiaalin täysillä omistus-, tekijän- ja muilla 
oikeuksilla ja museo voi käyttää aineistoa haluamallaan tavalla museon kokoelmapolitiikan 
mukaisesti. Tarvittaessa, jos perusteltua, museo voi poistaa esineen kokoelmistaan. 
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Arvokkaan, uniikin materiaalin ollessa kyseessä myös talletus on mahdollinen. 
Talletussopimuksella esine annetaan museon hallintaan omistusoikeuden jäädessä 
tallettajalle. 

Testamenttilahjoitusta vastaanotettaessa harkitaan tapauskohtaisesti, onko testamentin 
tekijän tahto museon näkökulmasta toteutettavissa sekä sitä, onko materiaali museon 
kokoelmapolitiikan mukaisesti otettavissa kokoelmiin. 

Tämä ohjeistus sisältää toimintaperiaatteet liittyen seuraaviin aineistotyyppeihin: 

 Esineet 
 Valokuvat 
 Filmit 
 Äänitteet 
 Ei-painettu asiakirjamateriaali 
 Painettu materiaali (kirjallisuus ja lehdet) 
 Sähköinen materiaali 

 

 

Esineet 
 

Ilmailuhistoriallinen esineistö vaatii usein suuria tilaresursseja. Tästä johtuen museo ei voi 
ottaa kaikkia lahjoituksia vastaan, sillä säilytystilojen rajallisuuden vuoksi esimerkiksi 
päällekkäisyyksiä (tuplakappaleita) yritetään välttää. Esineiden usein suuren koon takia 
siirrot museoon on suunniteltava huolella. 

Museon kokoelmat sisältävät ilma-alusten ja niiden osien ohella mm. lentovarusteita, 
lennokeita, pienoismalleja sekä erilaisia kunniamerkkejä. Museoesineen on hyvä olla 
mahdollisimman täydellinen eli valmistusajankohdan tai käytön aikaisessa kunnossa ilman 
olennaisia puuttuvia osia. Erikoistapauksissa esine voi olla museaalisesti arvokas 
puutteellisenakin. 

Vastaanottopäätöksen tekeminen nopeutuu, jos jo luovutuksen yhteydessä annetaan 
mahdollisimman kattavat taustatiedot esineestä: 

 valmistaja 
 ajoitus 
 käyttäjä 
 käyttöpaikka- ja tapa 
 lentokoneen tyyppi / koneyksilö, johon esine sidoksissa 
 esineelle tehdyt toimenpiteet käyttöhistorian aikana 
 esineeseen liittyvä tutkimustieto 

Emme ota vastaan seuraavanlaista esineistöä: 
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 esineistö, joka ei sidoksissa Suomessa käytössä (rekisterissä) olleisiin konetyyppeihin, 
kotimaiseen ilmailuun tai kotimaahan liikennöiviin yhtiöihin 
 kuriositeetit, joiden suhde ilmailuhistoriaan välillinen 

Suomen Ilmailumuseo tallentaa lähtökohtaisesti vain yhden kappaleen esinettä 
kokoelmiinsa. Poikkeuksena toimivat seuraavat objektit, joiden ulkopuolisen kysynnän 
takia niille on käyttöä myös käyttökokoelmassa: 
 
 lentovarusteet (huuvat, lentohenkilökunnan puvut, happinaamarit, pelastusliivit) 
 liikennekoneiden istuimet 
 ilma-alusten laadukkaasti rakennetut pienoismallit, etenkin toimivilla ohjainpinnoilla 
 

 

 
Valokuva-aineisto 
 
Museon kokoelmiin tulleet valokuvat ovat monesti kokoelmien ulospäin näkyvintä 
aineistoa, käytetäänhän niitä paikoittain laajastikin erityyppisissä alan julkaisuissa. 
 
Lahjoitusta vastaan otettaessa pyritään hankkimaan aineistoon omistusoikeuden lisäksi 
riittävän laajat käyttöoikeudet. Tämän vuoksi paras tilanne onkin, jos kokoelman 
omistajalla on tekijänoikeudet lahjoittamaansa valokuva-aineistoon.1 
 
Museon tulee saada oikeus valmistaa kopioita kokoelmaan hankituista kuvista ilman 
erillistä rahallista korvausta tekijänoikeuksien omistajille. Museon tulee saada käyttää 
valmistamiaan kopioita arkistonhallinnassa, omissa tuotteissaan ja julkaisuissaan 
(näyttelyt, painotuotteet, tietoverkko) ja lisäksi välittää kopioita kolmannelle osapuolelle 
museon hinnaston mukaisin maksuin.  Museo ottaa vastaan sekä valokuvaajien, 
yritysten/yhteisöjen, keräilijöiden että perheen/suvun kokoelmia. 
 
Valokuvat pyritään säilyttämään museon kokoelmissa alkuperäperiaatteen mukaisesti 
ensisijaisesti kuvien luojan, toissijaisesti kokoelman muodostajan synnyttämässä 
järjestyksessä. Aiheenmukaisesti järjestetään museon kokoelmissa vain täysin ilman 
kontekstitietoja olevat valokuvat. 

Suomen Ilmailumuseo ottaa vastaan kuvia lähtökohtaisesti liittyen kaikkiin 
kokoelmapolitiikassa tallennusalueina mainittuihin aihepiireihin. 

Emme ota vastaan kuvamateriaalia seuraavista teemoista: 

 ulkomaisessa rekisterissä olevat koneet kuvattuna Suomen ulkopuolella 
 ulkomaiset ilmailunäytökset 
 avaruus 
 ilmatorjunta 

                                                 
1 Tekijänoikeuslaki säädösmuutoksineen löytyy Finlexin sivuilta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 
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Kuva-aineiston yhteyteen on hyvä merkitä jo ennen lahjoituksen tekemistä kontekstitiedot 
yksittäisiin kuviin, jos mahdollista. Olennaisimmat näistä ovat: 

 valokuvaaja, jos eri kuin muualla kokoelmassa 
 kuvausaika- ja paikka 
 kuvissa olevat henkilöt ja koneyksilöt (tyypit) 
 lentokoulutuksen tapauksessa esim. kyseessä oleva kurssi 

Albumeissa tiedot voi merkitä kuvien oheen pehmeällä lyijykynällä, diapositiiveissa kuvan 
kehykseen arkistokelpoisella tussilla. Irtovedoksia ja –negatiiveja varten voi Suomen 
Ilmailumuseolta saada lainaan kohtuullisen määrän happovapaita kuvapusseja ottamalla 
ennakkoon yhteyttä henkilökuntaan. 

Kuvien kontekstitiedot voi myös kirjoittaa erilliseen dokumenttiin (digitaalikuvien 
tapauksessa erilliseen tiedostoon) – muista identifioida kuvat numeroimalla tässä 
tapauksessa! Paras vaihtoehto on käyttää museon valmista Excel-kuviensiirtopohjaa, 
jonka saa pyytämällä henkilökunnalta. 

Museo ottaa valokuvia lainaan - kokoelmiin kopioitavaksi - vain valikoiduissa tapauksissa 
projektiluontoisesti. Tallennusprojekteista tiedotetaan erikseen museon käyttämissä 
viestimissä. 

Lisätietoja valokuvien lahjoittamisesta antaa Suomen Ilmailumuseon kokoelmista vastaava 
henkilökunta. 

 

 

Filmiaineisto 

Suomen Ilmailumuseo on tehnyt yleisen linjauksen olla lähtökohtaisesti ottamatta 
kokoelmiinsa analogista 8, 16, tai 32 mm filmiaineistoa. Filmit pyydämme toimittamaan 
Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin, www.kavi.fi. 

Poikkeuksena edelliseen otamme analogisina filmeinä vastaan poikkeuksellista 
historiallista arvoa sisältävät, suomalaisten ilmailuhenkilöiden antamat haastattelut. 
 
Sähköisen videomateriaalin puolella formaatit eivät valitettavasti ole museopuolella täysin 
vakiintuneet. Museo ottaa kokoelmiinsa digitaalista videoaineistoa lähtökohtaisesti 
häviöttömässä Motion JPEG2000 –formaatissa (tiedostomuotona AVI tai MOV). 
Toissijainen vaihtoehto on kevyesti pakattu mutta vähemmän kovalevytilaa vievä 
MP4/h264 –formaatti. 
 
Luovutettavan aineiston mukaan on hyvä liittää sisällönkuvaus, tiedot tuottajasta ja 
filmin/videon tuottamiseen osallistuneista muista tahoista, tuotanto- ja julkaisuajankohta, 
tekniset tiedot sekä tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot. 
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Äänitteet 
 
Suomen Ilmailumuseo on tehnyt yleisen linjauksen olla lähtökohtaisesti ottamatta 
kokoelmiinsa analogisia äänitteitä, mukaan lukien C-kasetit.  
 
Kansainvälinen äänitearkistoyhdistys IASA suosittelee tällä hetkellä sähköiseen 
arkistointiin lineaarisia, pakkaamattomia PCM-koodattuja WAV-tiedostoja ja vähintään 48 
kHz näytteenottotaajuutta. 
 
Luovutettavan aineiston mukaan on hyvä liittää sisällönkuvaus, tiedot henkilöistä 
äänitteessä, nauhoitusajankohta, tekniset tiedot sekä tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot. 
 

 

 
Arkistoaineisto (ei-painettu materiaali) 
 
Henkilöhistoriallinen materiaali 
 
Yksityiset arkistot syntyvät erityyppisen inhimillisen yksilön toiminnan perusteella ja 
eroavat näin yhteisöarkistoista. Henkilöarkistot sisältävät usein sekä yksityisen tai 
yhteisöllisen ilmailuharrastuksen että ammatillisen ilmailualan työn pohjalta syntynyttä 
aineistoa. Yleisesti ottaen aineistot ovat sitä arvokkaampia, mitä merkittävämpää henkilön 
toiminta on harrastuksen tai ammatin taholla ollut. 
 
Asiakirjat säilytetään museon kokoelmissa alkuperäperiaatteen mukaisesti ensisijaisesti 
asiakirjojen luojan, toissijaisesti kokoelman muodostajan (keräilijän) synnyttämässä 
järjestyksessä. Aiheenmukaisesti järjestetään museon kokoelmissa vain täysin ilman 
kontekstitietoja olevat sekä yksittäiset asiakirjat. 
 
Henkilön tuottaman aineiston suurin anti tutkijoille on niiden antama toimijanäkökulma 
aiheeseen. Tästä näkökulmasta arvokasta aineistoa ovat mm. päiväkirjamuistiinpanot, 
käsikirjoitukset ja kirjeenvaihto. 
 
Suomen Ilmailumuseo kerää henkilöhistoriallista arkistoaineistoa nimenomaan 
suomalaisen ilmailun parissa toimimiseen liittyen. Kysymykseen tulevat aineistotyyppeinä 
 

 todistukset (esim. purje- ja moottorilentolupakirjat) 
 ansioluettelot 
 jäsen- ja kunniakirjat 
 kirjeenvaihto 
 päiväkirja-aineisto (lentopäiväkirjat) 
 muistiinpanot, käsikirjoitukset, suunnitelmat, puheet, esitelmät 
 toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat, joita ei löydy muista arkistoista 



Liite XXIII. Ohjeet materiaalin luovuttajille 
 
 

 järjestelmällisesti kerätyt lehtileike- ja valokuvakokoelmat 
 julkaistujen teosten tausta-aineistot 

Seuraavat asiakirjatyypit tulee seuloa arkistosta pois mielellään jo luovutusvaiheessa: 

 terveydentilaan, taloudenhoitoon ym. liittyvät asiakirjat 
 tervehdykset, onnittelut ja muistamiset 
 eri tilaisuuksien kutsut ja ohjelmat 
 mainokset, esitteet, käyttöohjeet 
 satunnaisesti kerätyt lehtileikkeet ja kopiot (ilmailualan lehdistä) 
 vähämerkityksiset yksittäiset muistiinpanot 
 merkintöjä sisältämättömät kopiot muiden arkistonmuodostajien asiakirjoista 
 saapuneet painotuotteet (voidaan tallentaa erillisenä SIM:lle!) 
 ilma-alusyksilöön liittyvät asiakirjat (voidaan tallentaa erillisenä SIM:lle!) 

Henkilöarkistojen seulonta vaatii varovaisuutta ja ennakkotietoa tai tutustumista henkilön 
historiaan ja toiminnan muotoihin. Ratkaisut asiakirjojen poistosta on tehtävä 
tapauskohtaisesti. Arvonmäärityksessä on myös otettava huomioon, mitä aineistoa on 
ylipäätään säilynyt. 
 
Jos henkilöllä ei ole ollut omaa arkistokaavaa (asiakirjojen keskinäistä järjestystä) 
käytössä, aineisto järjestetään mieluiten seuraaviin asiakirjasarjoihin käytettävyyden 
parantamiseksi jatkossa:  
 

 biografinen aineisto 
 kirjeenvaihto 
 konseptit 
 toiminta-asiakirjat 
 lehtileike- ja painotuotteet 

 
Asiakirjasarjat on hyvä sijoittaa erillisiin arkistokoteloihin, joihin merkitään 
arkistonmuodostajan nimi ja asiakirjasarjan nimi. Säilymisen parantamiseksi teipit, liittimet, 
niitit ja muovikansiot on hyvä poistaa jo tässä vaiheessa. 
 
Henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin sovelletaan museon voimassaolevaa 
kokoelmapolitiikkaa, joka toimii EU:n ja kansallisten lainsäädännön puitteissa.  
 
Tarvittaessa museon kokoelmahenkilökunta antaa ohjeet ja materiaalia arkiston 
saamiseksi siirtokuntoon. Lisätietoa löytyy myös Arkistolaitoksen sivuilta, www.narc.fi. 

Valokuvat ja diat on hyvä toimittaa museolle eri arkistoyksikössä (kotelo), koska Suomen 
Ilmailumuseo arkistoi ne eri tilaan. Videot ja muut vastaavat nauhoitteet pyydämme 
toimittamaan Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin, www.kavi.fi. 

Suomen llmailumuseo ei ota vastaan postimerkkikokoelmia. 
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Yhteisöarkistot (yhdistykset, säätiöt) 
 
Suomen Ilmailumuseo ottaa harkinnan mukaan vastaan ja säilyttää pääjärjestötason 
(Suomen Ilmailuliitto) lisäksi myös paikallisten ilmailuyhdistysten toiminnan tuloksena 
syntyneitä tai kertyneitä pysyvään säilytykseen tarkoitettuja asiakirjoja. Yhdistysten 
aineistojen vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja voivat olla paikalliset kotiseutu- tai maakunta-
arkistot. 
 
Yhteisöarkistojen toimittamisesta museoon on välttämätöntä – niiden usein suuren 
laajuuden takia – sopia etukäteen. Lähtökohtaisesti museo ei ota vastaan järjestämätöntä 
vaan järjestön arkistokaavan mukaisesti järjestettyä asiakirja-aineistoa. Mikäli yhteisön 
toiminta edelleen jatkuu, toiminnassa tarvittavia asiakirjoja ei siirretä museoon. Muiden 
yhteisöjen tuottama asiamateriaali tallennetaan erikseen Suomen Ilmailumuseoon tai 
muihin arkistoihin. 
 
Pysyvästi säilytettävän aineiston tulee kuvata mahdollisimman kattavasti yhteisön 
perustoimintaa, keskeisiä toimintamuotoja ja toiminnan tuloksia. Pitkäaikaissäilytettäviä 
asiakirjatyyppejä ovat mm. 

 pöytäkirjat liitteineen  
 toiminta- ja vuosikertomukset  
 lähteneet kirjeet ja tiedotteet  
 saapuneet kirjeet (ensisijaisesti toimenpiteitä aiheuttaneet)  
 henkilöluettelot  
 kilpailu- ja juhla-aineistot  
 säännöt ja yhdistysrekisteriasiakirjat  
 organisaatiouudistuksiin liittyvät asiakirjat  
 julisteet, kartat ja piirustukset  
 itse tuotetut painotuotteet (historiikit, vuosikirjat, kalenterit, lehdet, mainokset, 

esitteet…)  
 muut itse tuotetut tai kokoamat aineistot (esim. lehtileikekokoelmat)  
 toimintaa kiinteästi kuvaava valokuvamateriaali 

Seuraavat asiakirjatyypit tulee seuloa arkistosta pois mielellään jo luovutusvaiheessa: 

 esityslistat, kokouskutsut ja valtakirjat 
 kassakirjat, tositteet, tiliotteet, pankki- ja vakuutusasiakirjat, palkka-asiakirjat 
 jäsenhakemukset ja eroamisilmoitukset 
 vähämerkityksiset asiakirjat 
 saapuneet kiertokirjeet ja painotuotteet 
 satunnaisesti kerätyt lehtileikkeet 

Aineisto kootaan eri säilytyspaikoista (järjestötilat, varastot, kodit ym.) yhteen. Tarvittaessa 
arkiston henkilökunta antaa ohjeet arkiston saamiseksi siirtokuntoon. 

 
Isommilta järjestöiltä kuten keskus-, piiri- ja aluejärjestöiltä tai niiden kaltaisilta itsenäisiltä 
organisaatioilta edellytetään, että aineisto luovutetaan arkistokelpoisissa koteloissa 
pakattuna Suomen Ilmailumuseoon ohjeiden mukaan. Yhdistysten kanssa sovitaan 
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tapauskohtaisesti ennakkotoimista, päätearkistosopimuksen teosta, arkiston ylläpidosta ja 
mahdollisista kompensaatioista. 

 
Lisätietoa yksityisarkistojen seulonnasta antaa Kansallisarkisto osoitteessa 
https://www.arkisto.fi/ 

Valokuvat ja diat on hyvä toimittaa eri arkistoyksikössä, koska Suomen Ilmailumuseo 
arkistoi ne eri tilaan. Videot ja muut vastaavat nauhoitteet pyydämme toimittamaan 
Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin, www.kavi.fi. 

 
Yritysarkistot 
 
Yritysarkistojen luovuttajat ohjataan pääsääntöisesti Suomen Elinkeinoelämän 
Keskusarkiston (ELKA) puoleen. 
 

 

 

Painettu materiaali (kirjallisuus ja lehdet) 

 
Museo tallentaa paitsi kotimaiseen ilmailuhistoriaan liittyvää tieto- ja 
muistelmakirjallisuutta, myös erilaisia kausijulkaisuita, pienpainatteita, lehtiä, opinnäytteitä 
ja manuaaleja. 
 
Pääsääntöisesti vain yksi kappale samaa kirjaa tai lehteä tallennetaan kokoelmaan. 
Aikakauslehdistä tallennetaan pääosin Suomessa ilmestyneitä ilmailuun liittyviä lehtiä. 
Ylimääräinen aineisto poistetaan museon kokoelmista kokoelmapolitiikan periaatteiden 
mukaisesti. 
 
Painetusta materiaalista museo ottaa kokoelmiin myös erityyppisiä aiheeseen sopivia 
julisteita, piirustuksia ja karttoja. 
 
Emme ota kokoelmiin lähtökohtaisesti 
 

 kotimaista tai ulkomaista fiktiivistä kertomuskirjallisuutta 
 nuorten- ja lastenkirjoja 
 satunnaisesti kerättyjä lehtileikekokoelmia 
 

Lisätietoja antaa Suomen Ilmailumuseon kokoelmista vastaava henkilökunta. 
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Sähköinen materiaali 
 
Museo tallentaa myös sähköisessä muodossa olevia lehtiä, kirjallisuutta ja asiapapereita, 
vieden ne kokoelmanhallintajärjestelmäänsä. Edellytyksenä vastaanottamiselle toimivat 
yleiset kokoelmapoliittiset tallennuskriteerit. 
 
Emme ota sähköisenä vastaan entuudestaan jo museon kokoelmista löytyvää 
paperimateriaalia. 
 
Formaattina hyväksymme pdf-formaatin. 

Lisätietoja antaa Suomen Ilmailumuseon kokoelmista vastaava henkilökunta. 
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Rekisterinpitäjä 
Suomen Ilmailumuseosäätiö sr (Suomen Ilmailumuseo), Karhumäentie 12, 01530 Vantaa, y-
tunnus 1442039-9 
 
Yhteyshenkilö 
Suomen Ilmailumuseon intendentti 
 
Rekisterin nimi 
Aineiston luovuttajien rekisteri 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterinpitäjän toiminta perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: Museolaki 729/1992, 
Valtioneuvoston asetus museoista (2005/1192). Henkilötietojen käsittely perustuu mm. Euroopan 
unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. kohtaan (alakohta e): Käsittely on tarpeen yleistä 
etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämiseksi. Rekisterin pitäjän jatkuvana tehtävänä on tallentaa ja tutkia suomalaiseen ilmailuun 
liittyviä valokuvia, esineitä, arkistomateriaalia sekä kulttuuriympäristötietoa. 
Henkilötietoja käytetään aineiston kokoelmanhallintaan ja niiden avulla selvitetään objektin aiempia 
omistus- ja käyttötietoja joiden perusteella määräytyy osa objektien ns. museoarvosta. Lisäksi 
rekisteriä käytetään objektin käyttöoikeuden määrittelyssä (mm. tiedot tekijänoikeuksien 
omistajista). 
 
Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin kirjataan aineistoa museon kokoelmiin luovuttaneilta henkilöiltä seuraavat tiedot: nimi, 
taustayhteisö, tehtävänimike, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite. Halutessaan asiakas voi kieltää 
nimensä ilmoittamisen myöhemmissä aineiston käyttöä koskevissa yhteyksissä. Aineistoista 
kirjataan erityyppisiä käyttöhistoria- ja omistustietoja, mukana myös henkilötietoja. Lisäksi 
tekijänoikeuksien alaisten materiaalien kohdalla voidaan ilmoittaa oikeuksien omistajista. 
 
Säännönmukaiset tietolähteet 
Luovuttajalta (rekisteröidyltä) lomakkeen laadinnan yhteydessä saadut tiedot. Muut lähteet 
käsittävät mm. museoon luovutetut aiemmat kokoelmat sekä erityyppisen kirjallisuustutkimuksen. 
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan harkinnan mukaisesti, luovuttajan salliessa, 
kokoelmatyön asiakkaille. Aineiston käyttöhistoria- ja omistustietoja voidaan tuoda esiin myös 
näyttelyissä ja julkaistaessa objekteja ulkoisessa verkossa silloin kun tiedot nähdään tarpeellisiksi 
kontekstin kannalta. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa Suomen Ilmailumuseon kiinteistössä Vantaalla. 
Tiloihin ja objekteihin on pääsy ainoastaan henkilökunnalla ja erikseen valtuutetuilla henkilöillä. 
Luovuttaneiden rekisteristä on viety tietoja myös kokoelmanhalliintaan käytettävään MEMORON-
ohjelmaan. MEMORON-ohjelmaan on pääsy ainoastaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin joita 
jaetaan harkinnan mukaan museon vakinaiselle ammattihenkilökunnalle. Ylläpidosta vastaa 
ohjelman kehittäjä Mansoft Oy joka toimii henkilötietojen käsittelijänä Ilmailumuseon lukuun. 
Mansoft on sopimusteitse sitoutunut käsittelemään henkilötietoja vain tietosuojalainsäädännön ja 
museon antamien hyväksyttyjen ja dokumentoitujen ohjeistusten mukaan. 
 
Tarkastusoikeus 
Eri pyynnöstä voidaan rekisteröidyn tiedot tarkastaa. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja 
riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi ja osoite. 
 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
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Perustelluin syin voidaan henkilörekisterissä oleva virheellinen tieto korjata. Korjauspyynnöt 
ohjataan museon intendentille. 
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Henkilötietoja tai ei hyödynnetä museon suoramainonnassa, etämyynnissä, 
markkinatutkimuksessa tai henkilömatrikkeleissa. Tietojen tallennuksessa otetaan huomioon 
aineistoja koskevat, luovutuksen yhteydessä tai myöhemmin sovitut käyttörajoitukset.  
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Rekisterinpitäjä 
Suomen Ilmailumuseosäätiö sr (Suomen Ilmailumuseo), Karhumäentie 12, 01530 Vantaa, y-tunnus 
1442039-9 
 
Yhteyshenkilö 
Suomen Ilmailumuseon intendentti 
 
Rekisterin nimi 
Kokoelmanhallintajärjestelmä Memoronin rekisteri 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterinpitäjän toiminta perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: Museolaki 729/1992, Valtioneuvoston 
asetus museoista (2005/1192). Henkilötietojen käsittely perustuu mm. Euroopan unionin yleisen tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1. kohtaan (alakohta e): Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. 
 
Edellä mainittujen lakien ja museotoimintaa ohjaavien sopimusten johdosta rekisterin pitäjän jatkuvana 
tehtävänä on tallentaa ja tutkia suomalaiseen ilmailuun liittyviä valokuvia, esineitä, arkistomateriaalia sekä 
kulttuuriympäristötietoa. 
 
MEMORON-luettelointiohjelmaan sisältyvä henkilörekisteri on osana laajempaa 
kokoelmanhallintatietokantaa. Henkilötietojen avulla hallitaan museo-objekteihin liittyviä valmistus-, käyttö-, 
omistus-, tekijänoikeus-, ja lahjoitustietoja. Eri museon ammatillisiin prosesseihin (konservointi, kuvaaminen, 
skannaus, tutkimustoiminta, luettelointi, näyttelykäyttö, poistaminen kokoelmista jne.) liittyen on tärkeää 
dokumentoida museo-objektin elinkaaren vaiheisiin liittyvät toimenpiteet. 
 
Kokoelmanhallintajärjestelmään tallennetaan esineisiin, valokuviin, videoihin, äänitteisiin ja pienpainatteisiin 
(museo-objektit) liittyvien henkilöiden tietoja: 
-objektin valmistajan, käyttäjän ja aiemman omistajan tiedot 
-objektin luovuttajan (lahjoittaja) nimi- ja yhteystiedot  
-objektin luetteloineen henkilön tiedot 
-objektin valokuvanneen tai skannanneen henkilön tiedot 
-valokuvien, av-materiaalien ja painatteiden tekijänoikeuksien haltijoiden tiedot 
-objektien historiaan liittyvien henkilöiden tiedot 
-objektin luetteloinnissa käytettyjen informanttien (suulliset lähteet) tiedot 
 
Rekisterin tietosisältö 
Museo-objektien luokittelu-, kuvailu- ja luettelointitiedot: 
-museo-objektin perustiedot, mm. inventaarionumero, nimi, fyysiset mitat 
-museo-objektin luokitukseen sekä aiheen kuvailuun liittyvät tiedot 
-museo-objektin tekijän sekä käyttäjän elämänkertaan liittyvät tiedot 
-museo-objektin historiaan ja käyttöhistoriaan liittyvät tiedot 
-museo-objektin hankintaan ja omistushistoriaan liittyvät tiedot 
-museo-objektin tekijänoikeuden hallintaan liittyvät tiedot 
-museo-objektin näyttelyhistoriaan ja lainoihin sekä vakuutustietoihin liittyvät tiedot 
-museo-objektin sijaintipaikka- ja kuntotiedot sekä konservointihistoria- ja suunnitelmat 
-museo-objektin yhteydet muihin objekteihin sekä objektiin liittyvät kirjallisuustiedot 
 
Säännönmukaiset tietolähteet 
- Objektin luovutukseen liittyvät dokumentit 
- Museossa tehtävä luettelointityö ja objekteihin kohdistuva tutkimus sisältäen kirjalliset ja suulliset 
tietolähteet. 
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Osa sovellukseen tallennetuista objekteista on asiakkaiden selattavissa ulkoisessa verkossa 
Kansalliskirjaston Finna-käyttäjäpalvelussa. Suurin osa tiedoista ei näy julkisesti. Esimerkiksi museo-
objektien lahjoittajien tiedot on salattu. 
 
Perustiedot ovat kuitenkin valituista objekteista nähtävillä julkisesti. Näitä ovat esimerkiksi valokuvan 
kohdalla yleisnimi, erityisnimi, kuvaus (sisältää henkilötietoja liittyen kuvan sisältöön), aineistotyyppi, 
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organisaatio, kokoelma, inventaarionumero, mitat, kuvatyyppi, kuvaustiedot (ajoitus, kuvaamo, kuvaaja), 
asiasanat ja kuvan käyttöoikeuslisenssi. 
 
Ulkoiseen verkkoon julkaistaan vain tekijänoikeus- ja tietosuoja-asetuksen ja -lain nojalla julkaisukelpoista 
aineistoa. 
 
Yksilöidyn pyynnön perusteella henkilötietoja voidaan välittää tutkijoille, asianomaisille, rekisteröidyille ja 
asiakkaille. Tiedon saajat velvoitetaan noudattamaan voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöä. 
 
MEMORONiin luetteloitua aineistoa ja rekisterin tietosisältöä pääsevät ohjelmassa selaamaan 
tutkimuskäytössä myös Suomen Ilmavoimamuseon auktorisoidut henkilökunnan edustajat. Museoilla on 
yhteistä tallennusvastuuta kotimaisen sotilasilmailun alueella. Ilmavoimamuseolla ei ole valtuuksia luovuttaa 
tietoja eteenpäin. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa Suomen Ilmailumuseon kiinteistössä Vantaalla. Tiloihin ja 
objekteihin on pääsy ainoastaan henkilökunnalla ja erikseen valtuutetuilla henkilöillä. 
MEMORON-ohjelmaan on pääsy ainoastaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin joita jaetaan harkinnan mukaan 
museon vakinaiselle ammattihenkilökunnalle. 
Tietoihin selailemaan pääsevien Suomen Ilmavoimamuseon henkilökunnan edustajien osalta ko. 
organisaatio noudattaa samaa suojauskäytäntöä. 
Sovellus toimii selainkäyttöliittymässä. Ylläpidosta vastaa ohjelman kehittäjä Mansoft Oy joka toimii 
henkilötietojen käsittelijänä Ilmailumuseon lukuun. Mansoft on sopimusteitse sitoutunut käsittelemään 
henkilötietoja vain tietosuojalainsäädännön ja museon antamien hyväksyttyjen ja dokumentoitujen 
ohjeistusten mukaan. Mansoftin työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta koskien 
asiakkaan henkilötietoja. 
 
Tarkastusoikeus 
Eri pyynnöstä voidaan rekisteröidyn tiedot tarkastaa. Korjaamispyyntö 
tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi ja osoite 
sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö ohjataan rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Perustelluin syin voidaan ohjelmaan tallennetussa henkilörekisterissä oleva virheellinen tieto korjata. 
Korjauspyynnöt ohjataan museon intendentille. 
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Sovellukseen tallennettuja henkilötietoja tai -rekistereitä ei hyödynnetä museon suoramainonnassa, 
etämyynnissä, markkinatutkimuksessa tai henkilömatrikkeleissa. Tietojen tallennuksessa otetaan huomioon 
aineistoja koskevat, luovutuksen yhteydessä tai myöhemmin sovitut käyttörajoitukset. 
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Rekisterinpitäjä 
Suomen Ilmailumuseosäätiö sr (Suomen Ilmailumuseo), Karhumäentie 12, 01530 Vantaa, y-
tunnus 1442039-9 
 
Yhteyshenkilö 
Suomen Ilmailumuseon intendentti 
 
Rekisterin nimi 
Asiakirja-arkiston sisältämät henkilötiedot 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterinpitäjän toiminta perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: Museolaki 729/1992, 
Valtioneuvoston asetus museoista (2005/1192). Henkilötietojen käsittely perustuu mm. Euroopan 
unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. kohtaan (alakohta e): Käsittely on tarpeen yleistä 
etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämiseksi. Edellä mainittujen lakien ja museotoimintaa ohjaavien sopimusten johdosta 
rekisterin pitäjän jatkuvana tehtävänä on tallentaa ja tutkia suomalaiseen ilmailuun liittyviä 
valokuvia, esineitä, arkistomateriaalia sekä kulttuuriympäristötietoa. Asiakirja-arkiston 
henkilörekisterit ovat syntyneet arkistonmuodostajien toimesta näiden aktiivisen toiminnan aikana 
ja ne on valittu pitkäaikaissäilytykseen yhteistyössä museon kanssa osana kokonaistoiminnan 
arkistointia. Henkilötietoja sisältävät aineistot ovat erillisten rajausten puitteissa käytettävissä 
museon omaan ja asiakkaiden suorittamaan ilmailun eri teemojen tutkimukseen ja tieteellisiin 
tarkoituksiin. 
 
Rekisterin tietosisältö 
Eri toimijoiden aineistot (analogiset, sähköiset) sisältävät arkistosta riippuen henkilöhistoriallisia 
aineistoja (todistukset, lupa- ja lentopäiväkirjat), jäsen- ja lento-oppilasluetteloita (yhdistykset) ja 
yritysten henkilökunnan tietoja koskevia aineistoa (puhelinluettelot, vuorolistat, ilma-alusten 
matkapäiväkirjat). Henkilötiedot koskevat sekä edesmenneitä että eläviä henkilöitä, arkistosta ja 
asiakirjasarjoista riippuen. Museo ei tallenna arkaluontoisia henkilötietoja ilman erillistä 
vaikuttavuusarviointia. 
 
Säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakirja-arkiston sisältämät henkilörekisterit ovat yritysten, yhdistysten tai yksityisten henkilöiden 
oman toimintansa piirissä keräämiä ja päätyneet toimijan ja/tai museon valinnan kautta 
säilytykseen museon asiakirja-arkistoon, osa laajamittaisten tallennussopimusten myötä.  Museo 
on tallentanut oman toimintansa synnyttämää arkistomateriaalia ja myös aktiivisesti kartuttanut 
asiakirjoja mm. nykydokumentoinnin kautta. 
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan harkinnan mukaisesti, toimijoiden kanssa 
tehtyjen tallennussopimusten ja tietosuoja-asetuksen ja -lain puitteissa, kokoelmatyön asiakkaille. 
Henkilötietoja voidaan tuoda esiin myös näyttelyissä ja julkaistaessa objekteja ulkoisessa verkossa 
silloin kun tiedot nähdään tarpeellisiksi kokonaisuutta ajatellen. Arkaluontoisia henkilötietoja ei 
luovuteta asiakkaalle kuin hyvin perustelluista syistä (mm. tieteellinen tutkimus) jolloin 
rekisteröityjen anonymiteetti voidaan taata. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa Suomen Ilmailumuseon kiinteistössä Vantaalla. 
Tiloihin ja objekteihin on pääsy ainoastaan henkilökunnalla ja erikseen valtuutetuilla 
henkilöillä.  Asiakkaille toimitetaan aineisto erilliseen tutkijatilaan josta ei ole pääsyä muihin kuin 
tilattuihin asiakirja-aineistoihin. Asiakirjojen tutkijat velvoitetaan sitoutumaan henkilötietojen 
vastuulliseen käsittelyyn. 
 
Tarkastusoikeus 
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Tietosuoja-asetuksen ja -lain puitteissa tietojen tarkastusoikeus voidaan tietyissä tapauksissa 
evätä. Tarkastusoikeus ei lähtökohtaisesti koske yksinomaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta 
tai tilastointia varten kerättyjä tietoja. 
 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Perustelluin syin voidaan kokoelmanhallintatietojen (mm. arkistojen lahjoittajat ja historia) 
henkilörekisterissä oleva virheellinen tieto korjata. Korjauspyynnöt ohjataan museon intendentille. 
Korjausoikeus ei lähtökohtaisesti koske yksinomaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta tai 
tilastointia varten kerättyjä tietoja. 
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Henkilötietoja tai -rekistereitä ei hyödynnetä museon suoramainonnassa, etämyynnissä tai 
markkinatutkimuksessa. 
 



Liite XXVII. Käyttölupahakemus henkilötietoaineistoon                 
     Suomen Ilmailumuseosäätiö 

 
Tietotie 3 
01530 Vantaa 
(09) 8700 870 

                
KÄYTTÖLUPAHAKEMUS 
HENKILÖTIETOAINEISTOON 

 
 

 

*Hakemuksessa annettavat hakijan henkilötiedot tallennetaan Suomen Ilmailumuseon käyttölupahakemusrekisteriin. 
Tietoja kerätään ja käsitellään osana museon kokoelmapalveluiden käyttäjähallintaa eikä niitä luovuteta 
kokoelmahenkilökunnan ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei myöskään käytetä yhteydenottoihin muissa kuin hakemuksessa 
määritellyissä käyttötarkoitusasioissa. 

 

 

 

 

 

 

Henkilötiedot* Nimi                                                                          
 
          
Taustayhteisö (esim. oppilaitos) Toimenkuva, oppiarvo 

Tietojen käyttötarkoitus 
 

 Tieteellinen tutkimus 
 Ei-tieteellinen tutkimus 
 Yksityinen käyttö 
 Muu, mikä?  

 

Puhelin 
 
 
E-mail 

Selostus 
hankkeesta 

Lyhyt selostus päätutkimuskysymyksistä ja saatavien tietojen käyttötarkoituksesta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilattava 
aineisto 

 
 Asiakirja         Kuva              Esine                  Muu, mikä?______________________________ 

 
Arkiston / kokoelman / sarjan tai yksittäisen objektin kuvaus (museon edustaja voi täyttää) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sitoumus  
 Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun noudattamaan Suomen Ilmailumuseon aineistokohtaisia käyttösääntöjä, 

tekijänoikeuslakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalakia. Tutkittavia asiakirjoja ei saa käyttää sen 
henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota asiakirja koskee, tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi 
taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. 
 

Allekirjoitukset Paikka ja aika 
 
 
Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennös 
 
 
 
 
 
 

Käyttöluvan hyväksyjän allekirjoitus ja nimenselvennös 
 
 


