
Kuva-aineistojen säilyttäminen 

 



Paperivalokuvat 



 Valokuvien kunnolliseen säilyttämiseen vaaditaan 
mahdollisimman tasaiset olosuhteet 

 Paperikuvat, diat ja negatiivit 
 Kuvien säilytystilan olisi oltava lämpötilaltaan ja 

ilmankosteudeltaan mahdollisimman tasainen. 
Suositeltava lämpötila on alle 21˚C ja ilman 
suhteellisenkosteuden olisi pysyttävä alueella 30 – 50 %. 

 Ilmanvaihto oltava riittävä. Kaupungin saasteinen ilma 
tuhoaa kuvat nopeammin. Pahimpia ovat liikenteen 
päästöistä tulevat typenoksidit 

 



 Säilytystilan olisi hyvä olla pölytön ja päivänvalolta 
suojattu. Auringonvalo vahingoittaa kuvaa 

 Paras säilytyskaluste on polttomaalattu peltikaappi, 
mutta kauan käytössä ollut puinen ovellinen kaappi on 
myös hyvä vaihtoehto. 

 Irtonaiset paperikuvat happovapaisiin pahvilaatikoihin 
ja diat koteloihin tai diakaappiin. Negatiivit säilytetään 
negatiivitaskuissa. Hyvälaatuiset albumit voi säilyttää 
sellaisenaan. 

 



 Parhaiten säilyvät mustavalkoiset materiaalit, jos 
pohja on kunnollinen. 

 värikuvissa ensimmäiset 1970-luvun muovipaperit 
eivät olleet riittävän laadukkaita ja aiheuttavat kuvien 
värien haalistumista ja halkeilua. Nykyään laatu vastaa 
jo perinteisiä papereita. 

 Värinegatiivit säilyvät yleensä huonommin, kuin 
diafilmit. 

 Mustavalkoinen paperivalokuva säilyy yli 200 vuotta 
hyvissä olosuhteissa. 



 Digitaaliset kuvat 
 Tallennusmuodoksi kannattaa valita JPG tai TIFF. 

 Tiedoston koko jätettävä mahdollisimman suureksi 
myöhempää käyttöä varten. 

 Tietokoneelle tallentamisen lisäksi varmuuskopiot CD- 
tai DVD-levykkeille, jotka kannattaa kopioida uudelleen 
noin 5-7 vuoden välein. Muistitikku on hyvä 
varmuuskopiointimuoto, mutta tikutkin on hyvä 
kopioida uudelleen 10 vuoden välein. 



 Pitkäaikaiseen säilyttämiseen voi käyttää myös ulkoista 
palvelinpalvelua, mutta hinnat ovat vielä korkeita ja 
maksuttomissa palveluissa joutuu luovuttamaan kuvan 
oikeudet palveluntarjoajalle. 

 Kuvan metatietoihin kannattaa tallentaa 
mahdollisimman paljon tietoa. 

 



 Kontekstitiedon tallentaminen. 
 Paperikuvalle albumiin kuvan viereen. Missä, milloin ja 

ketä tai mitä kuvassa. Kuka kuvannut? 

 Irtonaisiin kuviin tiedot arkistokelpoisella 
paperimateriaalille sopivalla tussilla. 

 digitaalisiin kuviin tiedot tallennettaan metatietoihin. 

 



Valokuva-arkisto 

Lähdearkisto 

Käsikirjasto 

 



 1,3 miljoonaa kuvaa 

 780 000 luetteloituna 

 Victor Barsokevitschin kokoelma 1893-1926 

 Tuttu Jäniksen kokoelma 1926–1977 

 Eino Malmin kokoelma 1957-1986 

 Museon omat kuvaukset 1967-2015 

 Lisäksi Kalle Jälänteen, Veikko Kekäläisen, 
Valokuvaamo Railin ja Tere Tolvasen kokoelmat. 

 Kuopion Isänmaallisen Seuran kokoelma 

 

 



 Järjestetty arkistoon 
1. Kuvauspaikan mukaan 

2. Aiheen mukaan 

3. Henkilökuviin 

4. Visiittikortteihin 

 

 

Aineistoihin pääsee tutustumaan aika etukäteen 
varaamalla arkiston aukioloaikoina. 

Negatiiveihin voi tutustua vain kuvauspäiväkirjojen 
kautta. 

 

 

 

 

 



 Digitaalinen aineisto osittain selattavissa 
www.suomenmuseotonline.fi Ja vuodesta 2018 alkaen 
myös Finna.fi palvelun kautta. 

 Tallennusalueena Pohjois-Savo ja erityisesti Kuopio 
lähialueineen. 

 Kuvia on 1850-luvulta alkaen 

 

http://www.suomenmuseotonline.fi/


 Yksityisten henkilöiden lahjoittamia asiakirjoja ja 
arkistoja.  

 88 hyllymetriä. 

 Minna Canthin arkisto 

 Ilmari Kiannon arkisto 

 O.A.F Lönnbohmin arkisto 

 Rudolf Jackin arkisto 

 Saastamoisen Syvänniemen tehtaan arkisto 

 WPK:n arkisto 

 Aineistot lahjoittajan nimen mukaan. 

 



 31 000 nidettä. 

 Lahjoituksina, hankintoina ja julkaisuvaihtona. 

 KIS:n kirjasto pohjana. 

 Historiaan, kansantieteeseen, museologiaan, 
arkkitehtuuriin, kauppaan ja teollisuuteen liittyvää 
kirjallisuutta. 

 Ei lainaustoimintaa. 

 Aika etukäteen varaamalla voi tulla tutustumaan 
aineistoihin. 

 



 Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 

 arkisto 

 Pekka Kankkunen 

 puh. 044-7182617 tai 017-182617 

 Kauppakatu 23 

 70100 Kuopio 

 

 kuva-arkisto@kuopio.fi 

 

 pekka.kankkunen@kuopio.fi 
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Nopeutta  

Ei kuitenkaan laadun kustannuksella 



























 - Kuopion kulttuurihistoriallinen museo antaa 
lisää tietoa digitoinnin toimivuudesta   

 

 


