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Käsitteet

kokoelmapolitiikassa kuvataan museon
kokoelmahallinta ja siihen liittyvät prosessit

objekti | esimerkiksi esine tai valokuva; mikä
tahansa fyysisen maailman osa, joka voidaan ja
halutaan säilyttää omassa ympäristössään, siitä
poistettuna tai dokumentoituna; objektit voivat
olla yksittäisiä kappaleita, koostua useista osista
tai muodostaa kokonaisuuksia; objekti voi olla
digitaalinen

konservointi |objektin ja siihen liittyvän tiedon
säilyvyyden turvaaminen
▪ ennaltaehkäisevää konservointia pystyy
tekemään jokainen minimoimalla objektin
vaurioituminen tai tuhoutuminen käsittelyssä,
näyttelyssä, säilytyksessä ja kuljetuksessa –
toimenpiteet ovat epäsuoria, eivätkä ne muuta
objektin materiaaleja
▪ aktiivista konservointia tekee vain koulutuksen
saanut konservaattori, ja sillä pyritään
pysäyttämään materiaalien tuhoutuminen tai
vahvistamaan objektin rakennetta – toimenpiteet
kohdistuvat suoraan objektin materiaaleihin,
jolloin objektin ulkonäkö voi muuttua

arvoluokitus | menetelmä, jonka avulla
arvioidaan tietyillä kriteereillä tai tietyistä
näkökulmista objektia, sen museoarvoa ja
sopivuutta museon kokoelmaprofiiliin sekä
luokitellaan objekti suhteessa sen tulevaan
hoitoon, säilytykseen, käyttöön ja muuhun
museokokoelmaan
deponointi | talletus eli pitkäaikainen laina, jonka
käyttöön saattaa liittyä rajoituksia; objektista
tulee museokokoelmien osa ilman
omistusoikeutta – vain objektin käyttöoikeus
siirtyy museolle eli omaisuuden luovutus on
peruttavissa
diaario | pääkirja, ennen paperinen, nykyisin
myös digitaalinen luettelo, johon merkitään
museon kokoelmien objektista perustietoja,
(inventointi)numero, tärkeimmät tunnistustiedot,
tausta- ja hankintatiedot sekä tarvittavat viitteet
muihin dokumentteihin
inventointi | minimitietojen tallentaminen,
museon hallinnassa olevien objektien
tarkastaminen ja listaaminen, inventoinnin
yhteydessä voidaan tehdä myös
kuntokartoituksia
kaksoiskappale | keskenään samanlaiset objektit
eli duplikaatit, esim. saman tyypin kirveet tai
junalyhdyt
kartunta | uusien objektien vastaanottaminen
museokokoelmiin
kokoelmapoliittinen ohjelma |
kokoelmaohjelma, museon laatima asiakirja
kokoelmapoliittisista tavoitteista, linjauksista ja
periaatteista sekä näiden toteuttamiseen
käytetyistä toimintatavoista ja menetelmistä;

kopio | alkuperäisen objektin mukaan tehty
reproduktio
kuntokartoitus | objektin fyysisen kunnon
selvittäminen ja dokumentointi
lahjoitus | oikeustoimi, jolla luovutetaan tai
sitoudutaan luovuttamaan vastikkeetta objekti
museon kokoelmiin
luettelointi | kokoelmissa olevien objektien
tietojen tallentaminen, jossa kirjataan kaikki
objektin tiedot tai viitteet näihin tietoihin
yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti;
luetteloinnissa objektit erotetaan muista
samankaltaisista ja tehdään tunnistettaviksi;
luetteloinnin tuloksena yksittäisistä objekteista ja
suuremmista kokonaisuuksista syntyy eri tavoin
hyödynnettävää systemaattista tietoa
▪ tunnistusluetteloinnissa objekti on
tunnistettavissa ja erotettavissa muista
samankaltaisista.
▪ tutkimusluetteloinnissa kirjataan objektia ja sen
asiayhteyttä tutkimalla saadut tiedot tarkemmin
ja yksityiskohtaisemmin
tallennussuunnitelma | suunnitelma, jossa
huomioidaan ajallisesti, maantieteellisesti ja
temaattisesti (aihepiiri) museon kokoelmiin
tallennettavat objektit sekä museoiden välinen
tallennustyönjako
toisinto | objektin rinnakkaismuoto tai variantti,
esim. erityyppiset kirveet tai junalyhdyt

Tiivistelmä
Kokoelmapoliittinen ohjelma ohjaa ammatilliseen suuntaan Pieksämäen kaupungin kulttuurihistoriallisten
museoiden toista perustehtävää eli kulttuuriperinnön säilyttämistä. Kokoelmanhallinta korostuu erityisesti
sivutoimisesti hoidetussa museossa, jossa ei ole ketään hoitamassa kokoelmia ammatillisesti ja
täyspäiväisesti. Kokoelmapoliittinen ohjelma keskittyy kahteen pääasiaan:
▪ toimintatapoihin museokokoelmiin jo vastaanotettujen objektien suhteen
▪ toimintatapoihin museokokoelmin tulevaisuudessa vastaanotettavien objektien suhteen
Kokoelmapoliittinen ohjelma ei ota kantaa kotiseutuarkistoon, jota Pieksämäen kaupunki hallinnoi, ja jonka
vastuullinen hoitaja on Pieksämäki-Seura ry. Myöskin vuonna 1965 perustettu taidemuseo ja sen
taidekokoelma on rajattu tämän ohjelman ulkopuolelle. Kokoelmapoliittisessa ohjelmassa ei määritellä
kaikkea museotyötä, vaan ainoastaan kaupungin suhde omistamiinsa tai hallinnoimiinsa museokokoelmiin:
▪ kuvaus
▪ velvollisuudet
▪ vastaanoton, liittämisen, hoidon ja säilytyksen periaatteet
▪ tallennussuunnitelma ja tallennustavat
▪ arvoluokat ja arvoluokituksen perusteet
▪ poistot
Kokoelmapoliittisella ohjelmalla pyritään:
▪ kohottamaan museotyön tasoa
▪ vakauttamaan toiminta henkilövaihdosten yhteydessä
▪ selkeyttämään kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötä ja tehtävänjakoa
▪ keskittämään kaikki kokoelmiin liittyvät museoasiat kaupungin museovastaavan
(kirjoitushetkellä kulttuurisuunnittelija) toimivaltaan
▪ tavoitteelliseen museotyöhön, jonka vuoksi on määritelty ohjelmakauden tavoitteet,
vastuutahot ja toteuman vuosittainen seuranta yhdessä maakuntamuseon kanssa (liite 2)

Päätös kokoelmapoliittisen ohjelman valmistelusta
Pieksämäen kaupungin vapaa-aikalautakunta käsitteli kokouksessaan 16.2.2010 kokoelmapoliittista
ohjelmaa seuraavasti.

LAUTAKUNNALLE TIEDOTETTAVAT ASIAT
Vapaalk 10 §
16.2.2010

Savon Radan museon kokoelmapoliittinen ohjelma.

Useissa Suomen museoissa on tehty kokoelmapoliittinen ohjelma, johon kirjataan voimassa olevat
käytännöt ja periaatteet. Ohjelmaan kirjataan kokoelman painopisteet, kartuttamisen suuntaviivat,
hankinta ja dokumentointi. Lisäksi kirjataan kokoelmien säilytyksestä, hoidosta ja turvallisuudesta.
Kokoelmapolitiikka helpottaa museon työntekijöitä esim. museon kokoelman kartuttamisessa.
Kokoelmapoliittinen ohjelma kertoo nykytilanteen ja tulevaisuuden visiot, kuitenkin se määrittelee samalla
rajat, joilla kokoelmaa hallitaan. Kokoelmapoliittinen ohjelma on myös asiakirja, joka on museoon tulevan
uuden työntekijän perehdyttämisopas museon käytäntöihin ja linjauksiin.
Etelä-Savon maakuntamuseolla on alkamassa selvitys koko Etelä-Savon museoiden kokoelmapolitiikasta.
Savon Radan museo aloittaa oman ohjelman valmistelun. Samalla tehdään selvitys/esitys Pieksämäen
kaupungin museotoiminnan/sitä lähellä olevien asioiden hoitamiseksi. Etelä-Savon maakuntamuseon lisäksi
selvitystyötä tehdään yhdessä Varkauden kanssa.
Ehdotus: (Vapaa-aikatoimenjohtaja)
Merkitään lautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

1. Pieksämäen museot
Pieksämäen kauppalan ja myöhemmin Pieksämäen kaupungin ensimmäisestä museosta eli
kotiseutumuseosta vastasi vuosina 1952–1972 toiminut museolautakunta. Sen tehtäviin kuului hoitaa,
valvoa ja edistää paikallista museotoimintaa sekä edistää myös kotiseutututkimusta. Toimintaa ohjasi
kauppalan museolautakunnan johtosääntö. Museolautakunta lakkautettiin vuoden 1973 alussa, ja sen
tehtävät siirtyivät kulttuurilautakunnalle, johon nimettiin museojaosto 28.6.1990. Pieksämäen
kulttuuritoiminta on siis lähtenyt liikkeelle museolautakunnan museo- ja kotiseututoiminnasta.
Kulttuurilautakunnan perustamisen taustalla oli vuonna 1981 voimaanastunut laki kuntien
kulttuuritoiminnasta (1045/1980). Sillä säädettiin kunnille velvollisuuksiksi harjoittaa ja tukea
kulttuuritoimintaa (taiteen harrastus, taidepalvelut, kulttuuriperinteiden vaaliminen), joihin ne saisivat
valtion rahoitusta. Samoin kunnat velvoitettiin perustamaan kulttuurilautakunnat, joihin ne saisivat myös
valtionosuutta.
Vuonna 1990 museotoimesta käytettiin nimitystä Pieksämäen kaupunginmuseo, jonka yksi osasto oli
ensimmäiseksi toteutunut Savon radan museo, mutta peruskokoelman muodosti kotiseutumuseon
kokoelma. Pieksämäen kaupunki on kuitenkin ylläpitänyt museotoimintaa ilman varsinaista museotoimea
tai vakinaista museohenkilökuntaa. Esimerkiksi kulttuurilautakunta esitti museonhoitajan viran
perustamista vuonna 1984, toimikunta pohti aluemuseohanketta 1980-luvun puolivälissä ja vuoden 1992
kuntasuunnitelmaan sisällytettiin museonjohtajan virka, mutta nämä eivät toteutuneet.
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta aikaansai myös kulttuurisihteerin viran perustamisen. Pieksämäen
ensimmäinen kulttuurisihteeri oli Tuula Husso, jolla myös kotiseutumuseon asiat kuuluivat noin vuosina
1980–1983. Tästä eteenpäin virassa toimi Mariella Haavisto – vuosina 2000–2009 kulttuurijohtajana – jonka
toimikuvaan kuuluivat sekä kotiseutumuseon, että Savon radan museon asiat. Vuodesta 2012 lähtien
museot ovat olleet hallinnollisesti vapaa-aikasihteeri (vuoden 2018 alusta kulttuurisuunnittelija) Tiina
Silvast-Törrösen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Kokonaisuuteen kuuluvat Savon
radan museo, Jäppilän kotiseutumuseo, Virtasalmen kotiseutumuseo sekä Pieksämän kotiseutumuseo (ei
yleisölle avoinna olevia vakinaisia näyttelytiloja).
Pieksämäen kaupunki avasi vuonna 1989 Savon radan museon VR:n eläkeläisten aloitteesta ja
Rautatiehallituksen myötävaikutuksella. 1990-luvulla museo kuului museojaoston alaisuuteen, samoin kuin
vuosina 1952–1985 toiminut Pieksämän kotiseutumuseo. Virtasalmen kotiseutuyhdistys perusti vuonna
1956 Virtasalmen kotiseutumuseon, joka siirtyi sittemmin kunnan omistukseen ja kulttuurilautakunnan
sihteerin vastuulle. Jäppilän kotiseutumuseo perustettiin vuonna 1961, ja vuoteen 2005 saakka se oli
kunnan kulttuurilautakunnan ja vapaa-aikasihteerin hoidossa.
Kuntaliitosten myötä Jäppilän ja Virtasalmen museot siirtyivät ensin Pieksänmaan kunnan museoiksi
vuosiksi 2004–2006 ja vuoden 2007 alusta Pieksämäen kaupungin Virtasalmen ja Jäppilän
kylien/kaupunginosien museoiksi. Pitkälti Moision navetan kunnostukseen liitetty Pieksämäen
kotiseutumuseo on ns. paketissa oleva museo vuodesta 1985 lähtien.
Savon radan museon 20-vuotsijuhliin liittyen Pieksämäen kaupunginjohtaja totesi, ettei museosta tehdä
lähitulevaisuudessa museoammatillista museota. Kaupungin museotoimintaa pyrittiin kehittämään 2010luvun vaihteessa, ja samalla tavoiteltiin museotoiminnan ammatillisuuden lisäämistä.
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2. Kokoelmatyön tavoite
Kokoelmien objektit (esineet, valokuvat yms.) muodostavat museotyön ytimen, jonka ympärille kaikki
museon muut toiminnot rakentuvat. Museota ei siis ole olemassa ilman omia kokoelmia, joten kokoelmiin
liittyy tärkeimpänä tehtävänä niiden säilyttäminen.
Kokoelmapoliittisella ohjelmalla luodaan katsaus museoiden historiaan, aiempiin käytänteisiin ja nykytilaan
sekä määritellään tulevaisuuden käytänteet ja periaatteet koskien kokoelmien kartuttamista,
kokoelmapoistoja, arvoluokitusta, säilytystä, hoitoa ja lainausta. Lisäksi määritellään vuoteen 2028
ulottuvat tavoitteet, joita Pieksämäen kaupunki, Savon radan museon perinnekerho, Savonlinnan
maakuntamuseo ja mahdolliset muut kolmannen sektorin toimijat toteuttavat yhdessä.
Kokoelmapoliittisen ohjelman lisäksi työtä museokokoelmien parissa ohjaa museotyön eettisten sääntöjen
toinen luku1.
·

····················

1. TAVOITE: Kokoelmapoliittisen ohjelman tavoitteet ja toteuma (liite 2) edelliseltä vuodelta sekä tulevan
vuoden tavoitteet käydään läpi kaupungin museovastaavan tai maakuntamuseotutkijan aloitteesta kerran
alkuvuodesta kokouksessa tai puhelimitse/sähköpostitse vähintään kaupungin ja maakuntamuseon kesken,
mahdollisuuksien mukaan yhdessä myös kolmannen sektorin kanssa. Kaupungin museovastaava pitää kirjaa
toteutumasta, ja toimittaa sen muille toimijoille alkuvuodesta.
VASTUUTAHO(T): kaupungin museovastaava, maakuntamuseotutkija2
TOTEUMA:

1
2

”Museotyön eettiset säännöt”. <https://icomfinland.squarespace.com/new-page>. Haettu 9.3.2018.
Vastuutahot on esitetty prioriteettijärjestyksessä.
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3. Virtasalmen kotiseutumuseo
3.1 Museon syntyhistoria sekä kokoelmien kartunta ja sisältö
Kotiseutumuseon esineistön keruu aloitettiin 1950-luvun alussa, ja työstä vastasivat pääosin
sisustustaiteilija Taavetti Häyrinen sekä opettaja ja kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Kauko Lipsanen.
Museon perustaja oli Virtasalmen Maamiesseuran Kotiseutuyhdistys, joka siirrätti ja pystytti vuonna 1957
maamiesseuran kirkonkylän seuratalon kentän laitaan nelihuoneisen luhtiaitan. Museon vihkimisjuhla
pidettiin 19.6.1960, ja tuolloin kokoelma käsitti n. 500 esinettä.
Perusselvityksen mukaan n. 550 esineen kokoelmaan on kerätty paikallista talonpoikaisesineistöä, jotka on
diarioitu ja luetteloitu konsepteille (paikallismuseoiden keskuskortistojen kenttäkortti, Suomen Museoliiton
lomake n:o 1). Mitä ilmeisimmin museoon on tuotu myös esineistöä ilman, että sitä on kirjattu
vastaanotetuksi. Alkuperäisiä luettelointitietoja säilytetään Pieksämäen kaupungin kotiseutuarkistossa
Poleenissa.
Savonlinnan maakuntamuseolla on kopioita paikallismuseoiden esinekokoelmien luettelointitiedoista.
Poikkeuksellisesti Virtasalmen kotiseutumuseon esineiden luettelointikonseptit (nrot 1–637) ovat
alkuperäiset käsinkirjoitetut, ellei luetteloija ole alun perin kirjoittanut käsin useampaa sarjaa. Esineet
inventoi 2.–17.8.1979 Mikkelissä asunut HuK Hilke Liisa Himanen, jolla lienee ollut käytetyn kirjepaperin
perusteella kytkös Mikkelin taidemuseoon. Ennen Himasen inventointia oli luetteloitu n. 570 esinettä
kirjaksi sidottuun diaarioon, jossa oli yleensä saantipäivämäärä, esineen nimi, kerääjän nimikirjaimet,
esineen kotipaikka ja lahjoittajan omakätinen allekirjoitus.
Inventointihetkellä elokuussa 1979 esineet sijaitsivat lämmittämättömässä ja valaisemattomassa, neljä
aittaa käsittävässä luhtiaitassa maamiesseurantalon pihassa. Tuolloin säilytystapa oli osin rikkonut esineitä.
Esim. tekstiilit oli naulattu seiniin ruostuvilla nauloilla, esineiden rautaosat olivat ruosteessa (pieni osa
öljytty) ja maalatuista esineistä maali oli osin rapistunut. Kokoelmassa oli tuolloin 648 esinettä, joista
kadoksissa oli 29. Kunnoltaan kohtalaisia esineitä oli 409, huonoja 131 ja hyviä 108. Esineryhmittäin
kokoelma jakaantui seuraavasti:
tekstiilit, vaatteet ja kengät 38
pellavankäsittelyyn kuuluvat esineet 12
langan- ja kankaanvalmistukseen kuuluvat esineet 29
huonekalut 9
kimpiastiat 41
muut puuastiat 39
kauhat yms. 21
arkut 9
haapavakat 5
seulat ja punotut astiat 16
kontit ja kopat 9
kahvimyllyt 4
lasiastiat 4
muut astiat ja keittovarusteet 20
leivonta ja leivänsäilytys 4
kulkuvälineet 5
maanmuokkausvälineet 2
varstat 6
sirpit 6
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viikatteet 6
silppuraudat 2
hangot ja tadikot 5
lapiot 6
sianlänget, lehmänkytkyet ja -kellot 10
satulat ja jalustimet 7
kirveet ja vesurit 8
sahat 10
kairat ja höylät 31
lukot ja avaimet 9
puntarit ja vaa’at 4
metsästysvälineet 8
kalastusvälineet 14
verkontekovälineet 2
köydet ja kelat 25
kupparinsarvet yms. 8
suutarin työkalut 16
kirjat 87
muut 111

Ryhmään muut kuului lähinnä yksittäisiä esineitä: tupakkakukkarot, piiput, tupakkaleikkurit, tupakkaseulat,
papinpenkki, kirkkokellon kieli, pyykkipoika, nuuskasarvi, kellot, kellonosat, tulusrauta, neularasia,
partaveitsi, pyykkikartut, kärpäspyydys, reikäkiviä, solkia sekä muita pikkuesineitä ja niiden osia. Esineistä
erikseen luetteloitu rahakokoelma koostui venäläisistä, ruotsalaisista ja pääosin suomalaisista seteleistä ja
hopea-, kupari-, alumiini-, nikkelikolikoista vuosilta 1733–1956.
Esineistöä inventoitiin myös keväältä 1996, jolta ajalta on säilynyt listaus museon puuttuvista numeroista
(47 esinettä), jotka ovat osin päällekkäisiä vuoden 1979 inventoinnin listauksen kanssa. Virtasalmen
kotiseutumuseon kokoelmista on luovutettu esineistöä Virtasalmen Valkeamäen maaseutumuseoon
ilmeisesti 1990-luvun lopulla. Virtasalmen Valkeamäen maaseutumuseon museonhoitajan Tauno Tikkasen
mukaan hän ja edesmennyt Vilho Puranen olivat käyneet hakemassa esineistöä kunnanviraston alakerrasta,
kun samalta kylältä kotoisin ollut kunnanjohtaja oli siitä ilmoittanut. Osa museoesineistöstä oli jo viety
kaatopaikalle ennen Tikkasen ja Purasen käyntiä. He ottivat maaseutumuseon kokoelmiin mm.
höyläpenkkejä käsityökaluineen, ruuhen, juurakosta tehdyt kangaspuut, piimäleilin ja sahtikuurnan – loput
museotavaroista kunta vei kaatopaikalle.
Vuodesta 1983 alkaen museo on ollut ns. punaisessa tuvassa eli entisessä kunnantuvassa. Museon käytössä
on kaksi huonetta, joissa suurin osa esineistä on näytteillä. Tilassa on myös kiinteitä komeroita osin
esineiden säilytyksessä. Näyttelyssä on osin sekavuutta johtuen yhden tilan käytöstä sekä näyttelyyn että
säilytykseen.
Inventointitietojen perusteella museon kokoelmiin ei kuulu valokuvia, piirustuksia eikä arkistoaineistoa,
joten kirjallisuutta ja rahoja lukuun ottamatta museon kokoelmat koostuvat esineistä. Tosin käytännössä
myös kirjallisuus ja rahat luetaan esineistöön. Inventoinnin esineistä suurin osa kuuluu yleiseen
agraariyhteiskunnan esineistöön, mikä on maakunnan paikallismuseoissa hyvin edustettuna. Materiaalia,
esittelee virtasalmelaisia talonpoikaisia elinkeinoja ja kunnallista elämää – yksittäisinä erikoisuuksina
nousevat esille papin penkki ja kirkkokellon kieli.
·

····················

2. TAVOITE: Selvitetään kotiseutuarkistossa säilytettävien luettelointitietojen koostumus ja verrataan niitä
maakuntamuseossa säilytteillä oleviin luettelointitietoihin.
VASTUUTAHO(T): kaupungin museovastaava, Pieksämäki-Seuran arkistovastaava, työllistetty/palkattu
henkilö, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
3. TAVOITE: Kokoelmat inventoidaan, jonka yhteydessä ne valokuvataan digitaalisesti ja kuntokartoitetaan.
VASTUUTAHO(T): työllistetty/palkattu henkilö, kaupungin museovastaava, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
4. TAVOITE: Inventoinnin yhteydessä parannetaan kokoelman säilytystiloja, jotta sen esineistö ei enää
jatkossa tuhoudu esim. esineiden päällekkäisestä tai lattialla säilytyksestä tai muusta vastaavasta johtuen.
VASTUUTAHO(T): työllistetty/palkattu henkilö, kaupungin museovastaava, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
5. TAVOITE: Inventoinnissa löytyneet luetteloimattomat objektit käydään läpi ja päätetään niiden
liittämisestä kokoelmaan tai poistamisesta kohdan 3.2. määrittelyn jälkeen. Kokoelmaan liitettävät objektit
luetteloidaan digitaalisesti: ensisijaisesti tunnistusluetteloidaan, toissijaisesti tutkimusluetteloidaan.
VASTUUTAHO(T): työllistetty/palkattu henkilö, kaupungin museovastaava, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
4

3.2 Museon tehtävä ja kokoelmatyö (kartuttaminen, tallennussuunnitelma, tallennustavat, liittäminen ja
säilytystilat)
Nämä kohdat määritellään sen jälkeen, kun kohdasta 42 on tehty lautakuntatason päätös.
·

····················

6. TAVOITE: Määritellään museon tehtävä ja kokoelmatyö.
VASTUUTAHO(T): kaupungin museovastaava, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
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4. Jäppilän kotiseutumuseo
4.1 Museon syntyhistoria sekä kokoelmien kartunta ja sisältö
Museon perustamisvuodeksi on ilmoitettu 1961, mutta tämä lienee vain vuosi, jolloin läänin maaherra
Urho Kiukas ”käski” jäppiläläisiä perustamaan kotiseutumuseon. Tämä johti museotoimikunnan
perustamiseen ja tavanomaiseen ilmoituskampanjaan pitäjällä. Varsinainen esinekeräys aloitettiin elokuun
puolivälissä 1963, kun pitäjän museotoimikunnan puheenjohtaja opettaja Arvo Lyytikäinen kierteli ympäri
pitäjää kokoamassa esineistöä – kolmessa päivässä kokoelmiin saatiin 150 esinettä. Museon avaus
viljamakasiinissa toteutui ilmeisesti vasta vuonna 1964.
Vuoden 2011 museoyhteistyön esiselvityksen mukaan diaarioon merkittyjä esineistöä oli n. 300 kappaletta.
Diaariota on ryhdytty pitämään vuonna 1978, mikä tarkoittanee vastaanotetun esineistön inventoinnin ja
luetteloinnin aloittamisvuotta. Tällöin esineet luetteloitiin konsepteille (paikallismuseoiden
keskuskortistojen kenttäkortti, Suomen Museoliiton lomake n:o 1).
Esa Holopainen Oulun käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta kävi kokoelmaa läpi 17.7.–28.7.1989. Hän
numeroi esineluetteloon merkityt esineet ja teki luetteloon merkinnät, jos esine oli paikalla. Samalla hän
puhdisti alakerran esineet pölystä ja muusta irtonaisesta roskasta sekä puhdisti ja suojasi osan
metalliesineistä. Lisäksi hän listasi sekä puuttuvat esineet, että luetteloihin merkitsemättömät esineet,
jotka myös nimettiin tunnistamista varten.
Savonlinnan maakuntamuseolla on kopioita paikallismuseoiden esinekokoelmien luettelointitiedoista.
Jäppilän kotiseutumuseon esineiden diaario päättyy päänumeroon 290 ja luettelointikonsepti
päänumeroon 272. Lisäksi diaarioon on merkitty listaus n. 92 ylimääräistä esineestä, joita ei näy luettelossa.
Luettelosta puuttuvia esineistä on puolestaan kahdeksan kappaletta.
Alkuperäisten diaarioiden ja luettelointikonseptien sijainti ei ole tiedossa. Museossa sijaitsee varsin niukasti
tietoja sisältävä kortisto (numerot 1–313). Kortiston ensimmäinen esine on karttapenkki, kun diaariossa ja
luettelointikonseptissa se on puolestaan koveli.
Diaarion päänumeroista 1–272 on merkitty vain esineen lahjoittaja (osin valmistaja) ja muutamassa
tapauksessa paikka/paikkakunta, mistä esine on peräisin. Päänumeroihin 273–290 on merkitty
saapumispäivämäärä, lahjoittajan/myyjän/löytäjän nimi (kahdessa tapauksessa myös osoite), löytö- tai
saantipaikka, esineistön aihe/laatu yleisesti, määrä, hinta/lahjoitus/deponointi, omistaja ja huomautukset.
Esineiden 1–272 vastaanottovuosista ei ole tietoa, ja esineet 273–290 on vastaanotettu vuosina 1987 ja
1989–1992. Nykyisin kaikki esineet ovat esillä viljamakasiinin näyttelyssä, ja osin niiden esillepano ei edistä
esineistön säilymistä, vaan pikemminkin päinvastoin.
Diaariokirjan perusteella museon kokoelmiin ei kuulu valokuvia, piirustuksia, arkistoaineistoa tms. Esineistä
suurin osa kuuluu yleiseen agraariyhteiskunnan esineistöön, mikä on maakunnan paikallismuseoissa hyvin
edustettuna. Yksittäisinä esineinä diaariokirjasta nousevat esiin valumuotit eli upokkaat,
kirjansidontavälineet ja Jäppilän kirkon entiset urut. Jaakkiman urkurin Ernst Henrik Zinkin 1880-luvulla
rakentamat urut on noteerattu Sibelius-Akatemian Suomen historiallisia urkuja -www-sivustolla3.
Lehtitiedon perusteella kokoelmasta nousevat esiin myös 1800-luvun loppupuolella rakennettu
kartantekokone, pitäjän ensimmäisen kirkon veistoon käytetty piilukirves ja pitäjän ensimmäiset
kärrynrummut.

3

”Suomen historiallisia urkuja”, Sibelius-Akatemia www-sivu. <http://www2.siba.fi/cgibin/shubin/haku1.cgi?vuosiluku1=&vuosiluku2=&paikka=&mkunta=&rakentaja=&akmaara=&koneisto=&ryhma=%h>. Haettu 9.10.2017.
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·

····················

7. TAVOITE: Kokoelmat inventoidaan, jonka yhteydessä ne valokuvataan digitaalisesti ja kuntokartoitetaan.
Samalla selvitetään alkuperäisten luettelointikonseptien ja diaarion sijainti sekä ristiriidat esinekortiston
numerointiin.
VASTUUTAHO(T): työllistetty/palkattu henkilö, kaupungin museovastaava, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
8. TAVOITE: Inventoinnin yhteydessä parannetaan kokoelman säilytystiloja, jotta sen esineistö ei enää
jatkossa tuhoudu esim. esineiden päällekkäisestä tai lattialla säilytyksestä tai muusta vastaavasta johtuen.
VASTUUTAHO(T): työllistetty/palkattu henkilö, kaupungin museovastaava, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
9. TAVOITE: Inventoinnissa löytyneet luetteloimattomat objektit käydään läpi ja päätetään niiden
liittämisestä kokoelmaan tai poistamisesta kohdan 4.2. määrittelyn jälkeen. Kokoelmaan liitettävät objektit
luetteloidaan digitaalisesti: ensisijaisesti tunnistusluetteloidaan, toissijaisesti tutkimusluetteloidaan.
VASTUUTAHO(T): työllistetty/palkattu henkilö, kaupungin museovastaava, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:

4.2 Museon tehtävä ja kokoelmatyö (kartuttaminen, tallennussuunnitelma, tallennustavat, liittäminen ja
säilytystilat)
Nämä kohdat määritellään sen jälkeen, kun kohdasta 42 on tehty lautakuntatason päätös.
·

····················

10. TAVOITE: Määritellään museon tehtävä ja kokoelmatyö.
VASTUUTAHO(T): kaupungin museovastaava, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
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5. Pieksämäen kotiseutumuseo
5.1 Museon syntyhistoria sekä kokoelmien kartunta ja sisältö
Pieksämäellä toimi kaupungin omistama kotiseutumuseo vuodesta 1952 aina vuoteen 1985 saakka.
Museon perustamisvuosi lienee päätöksentekovuosi museon perustamisesta, koska Savolaisen osakunnan
opiskelijat keräsivät – ilmeisesti kotiseuturetkiin liittyen – lähinnä talonpoikaiskulttuuriin liittyviä esineitä
Pieksämäen maalaiskunnan kylistä ovelta ovelle -menetelmällä vuonna 19544. Seuraavan vuoden
lokakuussa tästä n. 500 esineen kokoelmasta asetettiin näytteille ”vaatimattomin juhlallisuuksin” yli 300
esinettä Pieksämäen paloaseman takana olevan kirjastotalon ullakkokerrokseen. Näyttely oli jaoteltu
kotitalouteen, maatalouteen ja työ- sekä askarteluvälineisiin. Lehtitiedon mukaan keräystä jatkettiin myös
kesällä 1956.
Museo sijaitsi osoitteessa Tasakatu 4–6 eli entisen paloaseman piharakennuksen (kerhohuoneen) toisessa
kerroksessa5 kesäkuun loppuun 1985 saakka. Rakennus purettiin saman vuoden syksyllä nuorisotalon
diskon laajennuksen tieltä, jolloin pakkotilanteessa museovintin tavarat siirrettiin kirkkoherran
suostumuksella väliaikaisesti eli käytännössä pysyvästi Iso-Pappilan pää- ja ulkorakennuksiin. Myöhemmin
eli vuonna 1986 kaupunki osti yleisessä myynnissä olleen pappilan. Osa esineistöstä on ollut kesäisin esillä
Iso-Pappilassa sekä lainattuna Nokkalan käräjä- ja maatalousmuseolla 1990-luvun lopulla.
Joitakin esineitä on ilmeisesti säilytteillä Moision vanhassa kivinavetassa. Vuonna 1983 kaupunki oli saanut
lahjoituksena Moision navetan, jota oli jo osin ulkoa kunnostettu. Savon radan -museohanke 100vuotisjuhlineen keskeytti kuitenkin nämä museonavetan työt, kun kaikki voimavarat päätettiin suunnata
Pieksämäen asemalle. Vuonna 1989 valmistui myös kaupungin rakennuttama kulttuurikeskus Poleeni, ja
kotiseutuarkiston perustaminen oli myös vireillä 1980-luvulla. Kaikki nämä vaikuttivat kotiseutumuseon
ylösajon pysymiseen taka-alalla.
Kotiseutumuseon vanha esinekokoelma muodostuu pääosin talonpoikaisesineistöstä (metsästys-, kalastusja maatalousesineet, kulkuvälineet), joita oli vuoden 1990 tiedon mukaan esineluettelossa 1 716 numeroa
ja arkistoluettelossa 1 145 numeroa. Vuoden 1981 lehtijutussa kotiseutumuseon toiminnasta todetaan
asetetun esille ”1 673 jotakuin hyväkuntoista ja monipuolista esinettä sekä 1 100 kirjaa” eli kirjat on
katsottu arkistoaineistoksi. Esineiden luettelointi aloitettiin vuonna 1975, ja ne on dokumentoitu pääasiassa
piirroksin. Alkuperäisiä luettelointitietoja säilytetään Pieksämäen kaupungin kotiseutuarkistossa Poleenissa.
Vuoden 1986 kesällä kulttuuritoimisto järjesti yhdessä Pieksämäki-Seuran kanssa kaupunkikulttuuriin
(kirkonkylä–kauppala–kaupunki) liittyvän esinekeruun, jolla osaltaan haluttiin vauhdittaa kotiseutumuseon
perustamista. Keräys kartutti kokoelmia 300 esineellä, joita olivat mm. putkiradio, opetuskuvat, kynttelikkö,
Amerikan arkku ja kouluvälineistöä. Kartunta oli näytteillä kesän ja siirrettiin säilytykseen
kirkkoherranviraston holviin. Tuolloin esinekokoelmaan tuli vuoden 1990 tiedon mukaan 73 lahjoitusta ja
arkistokokoelmaan 23 – on myös huomioitava, että yksi lahjoitus saattaa sisältää yli sata esinettä.
Seura jatkoi kesällä 1987 esinekeräystä, jossa pyrittiin painottamaan uudemman kaupunkikulttuurin
esineistöä. Kokoelmiin saatiinkin mm. ensimmäinen televisio, ateljeekamera, kenttäahjo,
sähkösilitysrautoja ja hiustenkuivaaja. Lahjoitukset diarioitiin ja sijoitettiin samaan paikkaan, ja kesällä 1990
palkattiin fil. yo. Jari Uimonen luetteloimaan näitä uudempia lahjoituksia, mutta osa esineistöstä ja
arkistoaineisto kokonaan jäi luetteloimatta. Myös Anna-Maija Puolakkainen luetteloi tätä esineistöä, joka
sijoitettiin Iso-Pappilaan.

4 Savolaisen osakunnan myötävaikutuksella myös Varkauden Kotiseutu- ja museoyhdistys järjesti v. 1953 kaupungissa ja lähiympäristössä laajan
kotiseutututkimuksen ja museoesineiden keräyksen.
5 Ilmeisesti em. mainittu kirjastotalo, jonka käyttötarkoitus oli vuosien myötä muuttunut.
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Vuonna 1994 Nokkalan kartanon emäntä Laina Utriainen vaati saada takaisin kaupungille 1950-luvulla ja
vuonna 1986 luovuttamansa parisataa vanhaa esinettä. Perusteena oli se, etteivät esineet olleet näytteillä,
ja lisäksi emäntä suunnitteli omistamaansa vanhaan päärakennukseen ja riiheen käräjä- ja
maatalousmuseota seuraavaksi kesäksi6. Asia eteni huhtikuussa 1995 kaupunginhallituksen käsittelyyn, ja
maakuntamuseo antoi 26.5. lausunnon, jossa se suositteli esineistön omistusoikeuden säilyttämistä
kaupungilla, mutta niiden sijoittamista Nokkalaan. Esineistö lienee sijoitettu Nokkalan kartanoon, ja se
ilmeisesti haettiin takaisin Iso-Pappilaan tilan vaihtaessa omistajaa.
Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole kopioita Pieksämäen kotiseutumuseon kokoelmien
luettelointitiedoista, joten kokoelman edustavuutta ei voi arvioida. Valokuvista, piirustuksesta ja mainitusta
asiakirja-aineistosta ei ole kirjallisuuden määrän lisäksi tarkempaa tietoa.
·

····················

11. TAVOITE: Kokoelmat inventoidaan, jonka yhteydessä ne valokuvataan digitaalisesti ja
kuntokartoitetaan.
VASTUUTAHO(T): työllistetty/palkattu henkilö, kaupungin museovastaava, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
12. TAVOITE: Inventoinnin yhteydessä parannetaan kokoelman säilytystiloja, jotta sen esineistö ei enää
jatkossa tuhoudu esim. esineiden päällekkäisestä tai lattialla säilytyksestä tai muusta vastaavasta johtuen.
VASTUUTAHO(T): työllistetty/palkattu henkilö, maakuntamuseotutkija, kaupungin museovastaava
TOTEUMA:
13. TAVOITE: Inventoinnissa löytyneet luetteloimattomat objektit käydään läpi ja päätetään niiden
liittämisestä kokoelmaan tai poistamisesta kohdan 5.2. määrittelyn jälkeen. Kokoelmaan liitettävät objektit
luetteloidaan digitaalisesti: ensisijaisesti tunnistusluetteloidaan, toissijaisesti tutkimusluetteloidaan.
VASTUUTAHO(T): työllistetty/palkattu henkilö, maakuntamuseotutkija, kaupungin museovastaava
TOTEUMA:
14. TAVOITE: Selvitetään siirrettiinkö Nokkalaan aikoinaan kaupungin omistamaa esineistöä, ja onko se
palautunut kaupungin omistukseen.
VASTUUTAHO(T): kaupungin museovastaava, työllistetty/palkattu henkilö
TOTEUMA:

5.2 Museon tehtävä ja kokoelmatyö (kartuttaminen, tallennussuunnitelma, tallennustavat, liittäminen ja
säilytystilat)
Nämä kohdat määritellään sen jälkeen, kun kohdasta 42 on tehty lautakuntatason päätös.
·

····················

15. TAVOITE: Määritellään museon tehtävä ja kokoelmatyö.
VASTUUTAHO(T): kaupungin museovastaava, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:

6

Nokkalan käräjä- ja maatalousmuseo avattiin 28.7.1995.
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6. Savon radan museo
6.1 Museon syntyhistoria sekä kokoelmien kartunta ja sisältö
Pieksämäelle valmistui vuonna 1981 uusi asemarakennus, jolloin vuonna 1889 valmistunut puinen asema
jäi tyhjilleen. Savon radan museon perustaminen virisi vuonna 1985 VR:n eläkeläisten (VR Eläkeläisten Liitto
ry/Pieksämäen osasto) aloitteesta, kun he esittivät kaupungille rautatieaiheisen museon perustamista
vanhalle asemalle. Sopimus kaupungin ja VR:n välillä allekirjoitettiin 16.7.1985, ja museo avattiin 1.10.1989.
Lehtitiedon mukaan vuonna 1987 allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan kaupunki ylläpitää museota7.
Syksyllä 2017 sopimuksesta ei löytynyt kopiota Pieksämäen kaupunginarkiston sopimuksia koskevista
mapeista8. Maakuntamuseotutkija lähetti asiasta tuloksettoman sähköpostitiedustelun helmikuun lopussa
2018 VR-Yhtymälle9, ja kaupungin arkistosihteeri tarkisti keväällä 1918 myös kaupunginhallituksen
pöytäkirjat, mutta lehtijutussa mainittua sopimusta ei ole etsittäessä löytynyt10. Sopimuksen on voinut
allekirjoittaa yksittäinen kaupungin virkamies, jolloin se ei näy pöytäkirjoissa ja luetteloissa.
Mm. entinen varikonpäällikkö Matti Seppänen oli kuitenkin kerännyt varastoon – omaan työhuoneeseensa
– museoesineitä jo 1960-luvun lopulta lähtien. Eläkeläiset – kahdeksan miehen joukko – kokosivat syksyyn
1988 mennessä 500 esinettä ja luetteloivat Seppäsen johdolla perusnäyttelyyn näistä lähes kolmesataa,
jotka ovat peräisin Kouvolan ja Kontiomäen väliltä, mutta pääasiassa Pieksämäen seudulta.
Rautatiehallitus lahjoitti joulukuun alussa 1986 em. omistamansa esineistön Savon radan museolle.
Hivenen ristiriitaisesti kirjeessä puhutaan lahjoituksesta sekä esineistön luovuttamisesta Suomen
Rautatiemuseolle tilanteessa, jossa Pieksämäen museohanke raukeaa tai museotoiminta päättyy (ks. liite
1). Asiakirjaa on tulkittava seuraavasti. Kirjeen otsikko on ”Museoesineistön lahjoitus”, ja siinä todetaan
että ”rautatiehallitus lahjoittaa oheisessa luettelossa mainitun esineistön Pieksämäen kaupungille”. Tämän
perusteelle kyseessä on omistusoikeuden siirto (lahjoitus) rautatiehallitukselta Pieksämäen kaupungille.
Kuitenkin lahjakirjassa on deponointiluontoisia ehtoja, kuten sijoituspaikka, esineistön luovutus
Rautatiemuseolle hankkeen rauetessa/museotoiminnan päättyessä sekä kilpien kopiointi. Oikeudellisesti
katsottuna lähtökohtana epäselvien asiakirjojen tulkinnalle on pidettävä sanamuodon mukaista tulkintaa.
On myös huomioitava, että lahjakirjassa ei ole käsitelty laina-aikaa eikä irtisanomisehtoja, minkä lisäksi
kyseessä ei ole sopimus, vaan rautatiehallituksen yksipuolinen oikeustoimi.
Esineistö on eritelty A- tai B-kirjaimella ja sen jatkona olevalla numerolla. A- ja B-sarjan päänumeroita on
259 kappaletta, mutta koska yksittäistä esinettä on useampi kappale tai se koostuu useammasta osasta,
niin materiaalin kokonaislukumäärä on listan perusteella 284 kappaletta. Se koostuu esineistä, valokuvista
ja kirjallisuudesta. Ongelmalliseksi lahjoituksen tekee loppuun lisätty lause. ”Lisäksi luetteloimatonta
kirjallisuutta kuten kirjejäljennöksiä, työkirjoja, muistiinpanoja, hylättyjä kortistoja, kerättyjä valo- ja
diakuvia, vanhoja matkalippuja, karttoja yms.” Tällainen erittelemätön materiaali voi olla vaikeaa erottaa
myöhemmin vastaanotetusta materiaalista, ellei uuteen materiaaliin ole tehty merkintöjä esim. maalilla tai
kynällä tai ellei uutta materiaalia ole muuten tehty tunnistettavaksi.
Mainittua aineistoa on merkitty, mutta perinnekerholla ei ole kuitenkaan tarkkaa tietoa lukumäärästä,
koska kyseisen ajan kerholaisia ei enää ole toiminnassa mukana. Kerholaiset olivat etupäässä VR:n
ammattilaisia eri aloilta, joten heillä oli paras mahdollinen ammattitaito seuloa ja luetteloida kyseinen

7
”Kaupungin ja VR:n kanssa on ensimmäisen kerran sovittu museosta vuonna 1985. Vuotta myöhemmin VR lahjoitti esineet kaupungille ja vuonna
1987 allekirjoitettiin sopimus siitä, että kaupunki ylläpitää museota, kertoi paikalla mielenkiinnosta ollut Maire Tuhkanen. Hän on myös
kulttuurilautakunnan jäsen.” Pieksämäen Lehti 12.10.2005.
8 Arkistosihteeri Arja Justanderin sähköpostiviesti vapaa-aikasihteeri Tiina Silvast-Törröselle 30.8.2017.
9
Jorma Hytösen sähköpostiviesti VR-Yhtymä Oy:n kirjaamoon 26.2.2018.
10 Arkistosihteeri Arja Justanderin puhelinsoitto maakuntamuseotutkija Jorma Hytöselle 16.4.2018.
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aineisto. Kirjoitushetkellä (v. 2017–2018) esineistöä merkitään vedenkestävällä permanent-tussilla, kun
merkintä tulisi esim. maalata koviin materiaaleihin vesiohenteisella akryylivärillä tai emalimaalilla.
Museolle on myös lainattu Esko Hirvosen rakentama pienoisrautatie Pieksämäen aseman seudun miljööstä.
Suomen Rautatiemuseolta on puolestaan deponoitu vaihtoveturi Vk12 sekä vuonna 1988 seitsemän
odotushuoneen penkkiä ja käsilumiaura, joiden sopimuskopiot löytyvät ainakin Suomen Rautatiemuseolta.
Vuoden 1990 tietojen mukaan kokoelmiin kuului n. 500 esinettä, 100 valokuvaa, 600 negatiivia ja
arkistoaineistoa – näistä oli olemassa vastaanotto- ja diaaritiedot. Vuonna 2000 kokoelmissa olevien
esineiden lukumäärä oli 1 087, ja syksyllä 2017 viimeiseksi päänumeroksi ilmoitettiin 986. Kirjoitushetkellä
(v. 2017–2018) alanumerointia ei käytetä esineistöön (vrt. museon avajaisiin konservoidut esineet, joissa oli
pää- ja alanumero). Jos lahjoittajalta tulee enemmän kuin yksi esine, niin tällöin kukin esine oman
päänumeron. Syy alanumeron käytöstä luopumiseen ei ole tiedossa. Tällä hetkellä pysyvästi säilytettäville,
ns. käyttölaadun digikuville (digikameralla otettu kuva tai skannerilla digitoitu kuva) ei anneta numeroa,
vaan kuvatiedoston nimeen syötetään kuva- ja kuvaajatietoja. Kerho perustelee tätä mm.
kokoelmanhallintaohjelmiston puuttumisella ja sillä, ettei kuvien numeroinnilla ole mitään merkitystä
kuvan käytön kannalta. Aikaisemmin kuvissa on käytetty ainakin kirjainkoodeja, jotka viittasivat
kuvanottopaikkaa kuten varikko tai konepaja. Esineluetteloinnissa on käytössä ns. digitaalinen esinekortti,
jossa on esineen kuva ja haettavissa oleva seliteteksti. Kaikki esineet on kuvattu. Lisäksi on käytössä
museon perustamisen ajalta olevat sähköiset/paperiset luettelointitiedot.
Vuosittaisesta kartunnasta ei ole tarkkoja tietoja. Suurin osa siitä on tullut VR:n kautta eli kerho on anonut
VR:n johtoryhmältä – pääasiassa esineitä – museon kokoelmiin eli lahjansaaja oli Savon radan museo.
Käytäntö on nykyään muuttunut huomattavasti museon perustamisesta, sillä VR on nyt osakeyhtiö ja toimii
sen mukaan. Kirjoitushetkellä ei ole mitään tiettyä yhtenäistä tahoa VR:n suunnalta, jonka kanssa
lahjoituksesta sovittaisiin. Yleensä esineet ovat luovutettu jonkun paikallisen esimiehen toimesta. Myös
muualta tulevia esineitä otetaan vastaan vain lahjoituksina.
Joitain pieniä esineitä on myös ostettu vuosien varrella. Näitä ovat ainakin seuraavat:
– originaalia VHS-materiaalia Matti Seppäseltä (osin huonokuntoisia, osin digitoitu)
– pumppuresiina Haapamäen Höyryveturipuistolta
– 40 Itk 38 U lippaineen, konepistooli LI/900 KP31 lippaineen (2 kpl, molemmat varastettu), konekivääri 762
KK 09 21, kivääri/762 KIV 91, kivääri/762 KIV, kivääri/762 KIV 39 Suomen valtiolta (Panssarivarikko)
– kartta, Suomen valtion rataverkko 1912–1937, painettu vuonna 1937
Esimerkiksi vuonna 2008 museolle oli vastaanotettu n. 20 esinettä, ja seuraavana vuonna kymmenkunta.
Kaikista vastaanotetuista esineistä ei ole kuitenkaan tehty vastaanottolomaketta tai niiden säilymisestä ei
ole varmuutta. Esimerkiksi vuoden 2009 kartunnasta ei täytetty vastaanottolomaketta eli vapaaehtoisessa
henkilöstössä ei nähty dokumentointia enää tärkeänä. Kokoelmiin liittyy kuitenkin oleellisesti omistajuus.
Pääkirja ei ole ollut käytössä. Esineistöä on luetteloitu tietokoneelle, mutta tiedostojen siirtäminen uuteen
sovellusohjelmaan ja käyttöjärjestelmäversioon on jäänyt tekemättä. Lomakkeita on myös kirjoitettu käsin
tai tulostettuihin lomakkeisiin on tehty käsin merkintöjä – kaikki kuvat on piirretty käsin. Luettelointitiedot
omistaa Pieksämäen kaupunki. Tällä hetkellä tiedot on kirjattu PC-tietokoneen (i486) Windows 3.11 käyttöjärjestelmässä toimivaan Microsoft Works -tekstinkäsittelyohjelmaan (.wps). Kaikista koneelle
luetteloiduista esineistä on paperituloste. Tietoja on pystytty siirtämään CD-levyllä Windows 7käyttöjärjestelmään, jossa ne on saatu auki näytölle. Em. tekstikäsittelyohjelmasta tulostetut paperiset
vanhat esinelomakkeet (854 kpl) on digitoitu JPEG-valokuviksi (ei haettavissa olevaa tekstiä). Hakuja voi
tehdä esineen numerolla tai nimellä. Näillä JPEG-valokuvilla eli digitaalisilla lomakkeilla on sama
tiedostonimi (n. 200 merkkiä), kuin vastaavasta esineestä tehdyllä uudella digitaalisella esinekortilla.
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Esimerkiksi virkalakin digitaalisen esinekortin ja digitaalisen lomakkeen tiedostonimi on: Asuste hattu
punainen lippa kokardi ylikonduktöörin virkatunnus S170. Samannimiset tiedostot tulee pitää toisistaan
erillään, ettei niillä missään vaiheessa korvata toista samannimistä tiedostoa.
Vuoden 2011 museoyhteistyön esiselvityksen mukaan kokoelmissa on n. 1 700 valokuvaa, jotka on käsin
luetteloitu sekä arviolta 500–1 000 luetteloimatonta kuvaa ja negatiivia. Museolla on mahdollisesti myös
joitakin kinofilmejä. Päivi Tarkiainen luetteloi museon valokuvia 1.11.–31.12.2013, mutta sattuneista syistä
johtuen tehollinen työaika oli noin kuukausi, jonka päätteeksi luetteloituna oli 322 valokuvan tiedot. Päivää
kohden tuli luetteloitua 15–20 kuvan tiedot, jonka perusteella viikossa ehtisi luetteloimaan satakunta kuvaa
ja kuukaudessa ja 300–400 kuvaa. Luetteloimattomat kuvat vaatisivat laskennallisesti 4–5 kuukauden
työpanoksen.
Museon kokoelman valokuvat omistaa Pieksämäen kaupunki. Järjestettyjä ja läpikäytyjä paperikuvia
säilytetään Poleenissa ja työn alla olevia kuvia museolla. Valokuvia on digitoitu Varkauden museolla, ja ne
on tarkoitus saada syötettyä Varkauden museon kokoelmanhallintaohjelmaan (tietokanta).
VR:n Pieksämäen Kamerakerho ry rekisteröitiin 18.10.1965, ja parhaimmillaan kerhossa oli lähes sata
henkeä. Alkuaikana Savon radan museon kokoelmiin kuvia tuli kamerakerhon kautta, eli originaalikuvat
lahjoitettiin kamerakerhon jäsenille, jotka luovuttivat ne museolle. Jokaisesta valokuvasta täytettiin
luettelointikortti, jossa oli mm. oikeudet kuvan käyttöön. Myös kamerakerhon jäsenten ottamia kuvia tuli
museon kokoelmiin. Kerhon henki oli mestarikuvaaja Viljo Roivainen, ja kerholla oli oma
laboratorio/kuvanvalmistamo (pari suurennoskonetta). Ilmeisesti 1990-luvulla VR halusi yhtiön nimen pois
kerhonimestä, koska kyseessä oli vapaaehtoistoiminta. Uudeksi nimeksi tuli Fotokisko ry. Filmikuvaus ja
kaitafilmaus – jota mm. Matti Seppänen harrasti aktiivisesti – alkoivat hiipua Roivaisen kuoleman jälkeen
sekä digikuvaamisen yleistyttyä. Fotokisko poistettiin PRH:n yhdistysrekisteristä 29.1.2017, koska toiminta
ei enää täyttänyt yhdistyslakia – vähäisen jäsenmäärän vuoksi yhdistykselle ei saatu valittua hallitusta.
Savon radan museon arkistoa on sijoitettu Pieksämäen kotiseutuarkistoon Poleeniin. Sen numeroiduissa
mapeissa on mm. VR:n ja VRU:n asiakirjoja, piirustuksia, Veturimies-lehtiä, VR:ä koskevia lehtileikkeitä, alan
kirjallisuutta, valokuvia ja niiden arkistoluetteloita. Tämän arkistokokonaisuuden luettelosta ei ole tietoa.
Syksyllä 2017 kokoelmaan oli luetteloitu 448 piirustusta, ja arvioitavia sekä vielä luetteloimattomia on
jäljellä noin 50. Piirustukset koskevat ratoja, rakennuksia, laitteita ja koneita. Kirjallisuuden määrä
kokoelmissa on noin 150, mutta esimerkiksi oppikirjoja poistetaan. Syksyllä 2017 digitoituja MP4-videoita
oli 71, ja saman formaatin videoklippejä noin 200 – tilanne elää koko ajan. Videoista suurin osa on
perinnekerhon omaa tuotantoa. Matti Seppäsen kokoelmista on digitoitu 24 VHS-kasettia ja Viljo Kamiselta
ja Toivo Tiitiselta on kopioitu kymmenkunta VHS-kasettia, joista osa on jo tuhoutunut. Digitointi on kesken,
mutta niistä arvioidaan syntyvän noin 10–15 MP4-videota. Analoginen/digitaalinen liikkuva kuva on
määritelty vain näyttelykäyttöön. Sini Hirvosen haastattelunauhat ja litteraatiot VR:n töihin liittyen
vuodelta 2009 on tallennettu kotiseutuarkistoon. Muiden haastattelujen/muistelmien määrä kokoelmissa
on vähäinen. Esim. 2010-luvun puolivälissä on tehty VR:n soittokuntaa koskeva haastattelu.
Merkittäviä esineryhmiä/osakokoelmia ovat lennätinlaitteet (sähkötys), vaihteiden opastuslyhdyt, veturien
kilvet, höyryveturien osat, pahvipilettien leimauslaitteet sekä ulkotiloissa kampiasetinlaite ja siipiopastin
(”semafori”).
Ulkona esineistöstä on mm. aseman ulkokello, vesiviskuri (odotti pystytystä 10/2005) , siipi- ja esiopastin,
kampiasetinlaite, vaihdemiehen koppi, avotavaravaunu, umpitavaravaunu ilman pyöriä, kenttätykki
(venäläinen 76 mm:n kevyt kenttäkanuuna m/1902 n:o 2588/3044 kiertokaukoputkineen,
lavettivarusteineen ja talvijalaksineen n:o 014), soppatykki, ilmatorjuntatykki, radan pätkä sisältäen
nivellukkovaihteen ja raiteen sulun eli poliisin (rakennettu keväällä 2009) sekä dieselkäyttöinen vaihtoveturi
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Vk12 numero 104 vuodelta 193711 (Suomen Rautatiemuseon deponointi, sijoitettu paikoilleen lokakuussa
1989) ja höyryveturi Tk3 numero 852 vuodelta 1929 (veturin kyljessä tieto: ”Veturi luovutettu Pieksämäen
kaupungille 1968”, VR:n eläkeläiset kunnostivat veturin vuonna 1976, ja se siirrettiin nykyiselle paikalleen
vuonna 1977). Kaikki nämä taivasalla olevat objektit ovat sään vaikutuksen alaisina, jonka merkit ovat osin
nähtävissä kunnon selvänä heikkenemisenä.
Esillä olevat ”sotavaltion” esineet poikkeavat muusta ”rautatievaltion” esineistöstä, eikä niiden esilläpito
ole ollut aivan ristiriidatonta. Kerhon peruste 40 mm Boforsin it-tykin esittelylle on se, että ko. ase on ollut
aseman lähellä sota-aikana. Kenttä- ja soppatykkiä perustellaan ohikulkeneilla varustejunilla. Pienempää
esineistöä on myös sisätiloissa keväästä 2006 lähtien. Tuolloin Matti Seppäsen tekemään vaihtuvaan
näyttelyyn rautateiden pumppuhuoneista lisättiin päälle talvisota-ajasta Pieksämäellä kertova näyttely
aseistuksen kera. Kaksoisilmatorjuntakonekiväärin (suomalainen kaksoisilmatorjuntakonekivääri m/31 n:o
33/34 putkijalustoineen ja asekohtaisine varusteineen pl. varapiiput ja varalukot,) kuten myös em.
kenttätykin omistaa Sotamuseo, joka on antanut sen pysyvään sijoitukseen Pieksämäelle. Maximkonekiväärin ja kolme suomalaista sotilaskivääriä oli kerho ostanut museon kokoelmiin. Sisätilan
konekivääreitä puolusteltiin kaupungissa olleilla it-kk-asemilla ja kivääreitä olisi taas käytetty kivääriilmatorjuntaan.
Asema-alueella sijainnut museon puinen makasiini tuhoutui tulipalossa sunnuntaiaamuna 18.9.2005. Alle
15-vuotiaat nuoret olivat pitäneet nuotiota rakennuksessa edeltävänä iltana kello 19–20 välillä, josta tuli oli
jäänyt kytemään. Samalla tuhoutui myös runsaasti Savon radan museon esineistöä. Esineet olivat olleet
rakennuksessa useita vuosia, ja tarkoitus oli siirtää ne museon pihalla olevaan trukkihalliin ja rakentaa niistä
vaihtuvia näyttelyitä. Trukkihalli kunnostettiin keväällä 2005 Pieksämäen kaupungin ja perinnekerhon
yhteistyönä.
Makasiinissa oli esineistöä yhteensä 443 kappaletta, joista Matti Seppänen laati listauksen. Se koostui sekä
Pieksämäen aseman ja asemarakennuksen irtaimistosta, että juniin, junien korjaukseen ja
rautatieliikenteeseen liittyvästä esineistöstä: 1920-luvun asemakilvistä, työkaluista ja -välineistä,
palokalustosta, sairaanhoitovälineistöstä, valaisimista, junan kojeista ja laitteista, kuten mittareista,
venttiileistä yms. Osa esineistä oli uniikkikappaleita, kuten esimerkiksi Pieksämäen aseman odotushuoneen
kulmapenkki, osa Savon radan museon perusnäyttelyssä olevien esineiden kaksoiskappaleita. Osa esineistä
tuhoutui täydellisesti. Palossa säilyi lähinnä metalliesineitä: palokirveitä ja -kypäriä, pajapihtejä,
työkalusarjoja, poranteriä, jakoavaimia ja muita työkaluja, kenttäahjo, mittareita ja mittaritaulu sekä
venttiileitä. Vaikka esineet sinällään säilyivätkin, niiden kunto oli heikko, eikä niiden kuntoa saada
palautettua paloa edeltäneelle tasolle. Tuhoutumisen myötä palanen Savon radan historiaa ja esineiden
historialliset ja kulttuurihistorialliset arvot oli menetetty.
Syksyllä 2011 palossa vaurioitunutta esineistöä käytiin läpi maakuntamuseon ja kerhon kesken, ja
poistettavia esineitä tarjottiin ensin Suomen Rautatiemuseolle ja Museoveturiseuralle sekä myöhemmin
museoposti-listalla muille museoille (kuvat esineistä olivat nähtävissä www-sivulla). Esineistö päätyi
Suomen Rautatiemuseolle (4 kpl) ja Juvan Pattoin perintötalolle (1 kpl). Loput tavarat hävitettiin
romuliikkeen kautta ilman korvauksia kummallekaan osapuolelle.
Museolle murtauduttiin uudenvuodenpäivän aamuna 2014, jolloin anastettiin muun muassa kaksi
deaktivoitua Suomi-konepistoolia sekä konduktöörin työkaluja, vanhoja keisarinajan nappeja sekä vanhalta

11 Kyseessä on toinen Suomen kahdesta ensimmäisestä dieselveturista, jotka hankittiin Saksasta vuonna 1937. Nykyinen museoveturi oli käytössä
Iisalmen varikolla sekä Turun ja Pieksämäen konepajoilla ja viimeksi Pieksämäen vaununkorjauksessa vaihtoveturina. Veturi poistettiin käytöstä
1970-luvulla, ja se oli tarkoitus romuttaa, mutta pelastuksen jälkeen veturimiesoppilaat kunnostivat sen 1980-luvun alussa Pieksämäen varikolla.
Ulkona seissyttä veturia suunniteltiin siirrettäväksi Pieksämäen uudelle varikolle, mutta VR luovutti sen Savon radan museolle.
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ajalta peräisin olevia kokardeja ja hihamerkkejä sekä veturimiesten kokardeja ja ansiomerkkejä. Esineistöä
ei ole saatu takaisin.
Savonlinnan maakuntamuseolla ei ole Savon radan museon luettelointitietojen kopioita, eikä kokoelmaa
ole inventoitu. Täten kokoelmia tai osakokoelmia ei voi arvioida tarkemmin – toisaalta maakuntamuseolla
ei ole siihen myöskään kompetenssia. Suomen Rautatiemuseon amanuenssi Matti Bergström arvioi vuonna
1987 Matti Seppäsen taltiointeja – mm. eri työvaiheisiin liittyvät täydelliset työkalusarjat sekä vetureiden ja
junavaunujen tunnuskilvet – rautatiehistoriallisesti merkittäviksi. Esineistö oli pari vuotta ennen museon
avaamista osin varikkokeskeinen.
Kokoelmat ovat karttuneet lähes yksinomaan VR:ltä ja yksityisiltä saaduilla lahjoituksilla sekä passiivisesti
että perinnekerhon toimesta aktiivisesti. Kokoelmien alkuperän jakautumisesta Pieksämäen seudun, EteläSavon maakunnan tai koko Savon radan alueelle ei ole tietoa. Museo on täysin Pieksämäen kaupungin
ylläpitämä, mutta suurelta osin se säilyttää ja tuo esille keskusvirastomuotoisena laitoksena vuoteen 1989
asti ja siitä eteenpäin liikelaitoksena toimineen Valtionrautateiden toimintaa. Museolla on kuitenkin alan
laajimmat kokoelmat maakunnassa, ja valtakunnan tasolla sillä ei ole verrokkia, koska se on ainut12 Savon
radan esittelyyn keskittynyt museo.
·

····················

16. TAVOITE: Selvitetään yhdessä Pieksämäen kaupungin ja VR-yhtymän lakimiesten kanssa, miten
1.12.1986 päivättyä rautatiehallituksen kirjettä tulkitaan mainittujen objektien omistusoikeuden suhteen?
Samoin selvitetään, onko em. lahjakirja käsitelty kaupungin toimielimissä eli onko kaupunki ottanut
esineistön vastaan?
VASTUUTAHO(T): Pieksämäen kaupungin ja VR-yhtymän lakimiehet, kaupungin arkistosihteeri ja
museovastaava
TOTEUMA:
17. TAVOITE: Kokoelmat inventoidaan, jossa tärkeimpänä tehtävänä on erotella Savon radan museolle,
lahjoitetut, ostetut ja deponoidut objektit. Deponoituja objekteja käsitellään erillään museon muusta
kokoelmasta.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, työllistetty/palkattu henkilö, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
18. TAVOITE: Kokoelmien numerointi (numeron merkitseminen objektiin) muutetaan museoalan yleisen
normiston mukaiseksi kokoelmapoliittisen ohjelman hyväksymisen jälkeen vastaanotettavien objektien
osalta. Samalla tarkistetaan aiemmat numerointikäytännöt ja tehdään tarvittavat muutokset, jos käytetyt
numerointimenetelmät eivät ole kestäviä.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, työllistetty/palkattu henkilö, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
19. TAVOITE: Kokoelmiin liittyvät sähköiset tiedostot pyritään ensisijaisesti muuttamaan uudessa
ohjelmistossa/käyttöjärjestelmässä toimiviksi. Mikäli tämä ei onnistu, niin tiedot skannataan
tekstintunnistusohjelman (OCR) avulla muokattavaksi sähköiseksi tekstiksi, mikäli menetelmä on
toteuttamiskelpoinen.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, työllistetty/palkattu henkilö
TOTEUMA:
12

Siilinjärven kunta osti Pöljän pysäkkirakennuksen VR:ltä vuonna 1972, ja Pöljän pysäkkimuseo toimi rakennuksessa vuosina 1972–1992. Tämän
jälkeen suurin osa esineistä siirrettiin Pöljän kotiseutumuseoon säilytykseen, ja osa palautettiin Suomen Rautatiemuseoon.

14

20. TAVOITE: Tulipalossa vaurioituneet ja kokoelmissa säilytettävät objektit arvoluokitetaan, jonka jälkeen
päätetään jatkotoimista. Maakuntamuseon konservaattori on ohjeistanut puhdistamisesta kirjallisesti
heinäkuussa 2011.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, työllistetty/palkattu henkilö, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
21. TAVOITE: Kaikki museon ulkoalueella olevat rakenteet/rakennelmat käydään läpi ja selvitetään sekä
kirjataan ylös niihin liittyvät asiakirjat, niiden museostatus (laina, deponointi, pysyvästi säilytettävä
museoesine, käyttökokoelman esine) tai muu status (muu esine, löytö, ei tietoa). Lainatuista/deponoiduista
rakenteista/rakennelmista tehdään sopimukset, jos niitä ei ole tehty. Mikäli alueella on muita, kuin
museostatuksen omaavia rakenteita/rakennelmia, niin kaupunki joutuu tekemään päätökset niiden
säilytyksestä/poistamisesta. Samalla kirjataan ylös, kuuluuko rakenne/rakennelma aseman toimintaaikaiseen kalustoon (vuoteen 1981 saakka), vai onko se tuotu paikalle museotoiminnan aikana (vuoden
1981 jälkeen) ja milloin. Lisäksi rakenteet/rakennelmat valokuvataan digitaalisesti siten, että niiden sijainti
selviää kuvista kiistattomasti. Raportti toimitetaan kaupungille ja maakuntamuseolle.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, työllistetty/palkattu henkilö
TOTEUMA:
22. TAVOITE: Museon ulkoalueella pysyvästi säilytettävien museostatuksen omaavien objektien
luettelointitiedot tarkistetaan tai niiden puuttuessa objektit luetteloidaan. Samalla kerätään
mahdollisimman tarkoin tiedot tehdyistä kunnostustöistä ja käytetyistä materiaaleista.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, työllistetty/palkattu henkilö
TOTEUMA:
23. TAVOITE: Museon ulkoalueella olevat, pysyvästi säilytettävät, museostatuksen omaavat objektit
kuntokartoitetaan ja tarvittavilta osin niistä tehdään esim. värikerros- ja maalinäytetutkimukset tms.
kunnostustyön pohjaksi Suomen Rautatiemuseon ohjeiden mukaan.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, työllistetty/palkattu henkilö, rakennuskonservaattori
TOTEUMA:
24. TAVOITE: Museon ulkoalueella olevien, pysyvästi säilytettävien, museostatuksen omaavien objektien
pintakäsittely uusitaan tarvittavilta osin Suomen Rautatiemuseon ohjeiden mukaan.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, työllistetty/palkattu henkilö, alan yritys
TOTEUMA:
25. TAVOITE: Selvitetään museon ulkoalueella olevien pysyvästi säilytettävien, museostatuksen omaavien
objektien suojaus tarvittavilta osin kiinteillä katoksilla (vrt. esim. Mikkelin aseman Marskin salonkivaunu)
huomioiden alueelle voimassa olevat kaavat, kaupungin rakennusjärjestys, RKY-status13 ja
rautatiesopimus14 sekä tarvittavat lausunnot. Mikäli mahdollista, suunnitellaan ja toteutetaan katokset.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, kaupungin tilapalvelu ja museovastaava,
maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:

13

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, Pieksämäen rautatieläisympäristöt,
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4175 .
14 Rautatiesopimus 1998, https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/rapea/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=200367 .
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6.2 Sivutoimisesti hoidettu kunnallinen museo ja vapaaehtoistyö
Savon radan museon perinnekerho on perustettu vuonna 2003, ja sitä edelsivät museon puuhamiehinä
olleet VR:n eläkeläiset. Kerhon toiminta on luonteeltaan vapaaehtoista, ja kerho toimiikin löyhänä alan
harrastajien organisoitumattomana yhteenliittymänä, jossa jäsenten aktiivisuus vaihtelee. Kerho ei ole
rekisteröitynyt yhdistys tai yhteisö, joten vastuun toiminnasta kantavat ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet
vastuun aiheuttavaan toimintaan. Jäsenistö koostuu VR:n palveluksessa olevista ja eläkeläisistä sekä myös
VR:n ulkopuolelta tulevista. Kerholaisilla on rautatiehen liittyvää kokemusperäistä erikoisosaamista –
erityisesti myös lähihistoriaan – mikä on korvaamaton apu. Kerhon taholta on puhuttu, että vapaaehtoiset
kerholaiset ovat ikään kuin kaupungin renkejä – tällöin kaupunki on isäntä.
Vertaus on vain osin totta, sillä kaupungilla on ollut kirjallinen ostopalvelusopimus kerhon kanssa vain
avoinnapidosta ja kesätyöntekijöiden perehdyttämisestä. Kaikki muu on vapaaehtoistoimintaa, jonka kerho
määritteli 5.3.2018 seuraavasti. ”Perinnekerho toimii harrastuspohjalta ja kerhoon kuuluu rautateiden
eläkeläisiä, työssäkäyviä sekä myös rautateiden ulkopuolelta tulevia, aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. Kun
kyseessä on erikoismuseo, perinnekerholaiset toimivat ns. ’asiantuntijoina’ rautateihin liittyvissä asioissa.
Perinnekerholaiset toimivat yhteyshenkilöinä, kun museolle eri tahoilta luovutetaan esineistöä tai muuta
materiaalia. Aktiivinen porukka huolehtii ja kunnostaa museokalustoa/esineistöä yhteistyössä kaupungin
kanssa. Kerholaiset huolehtivat museon aukiolosta varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella sekä hoitavat
tilauksesta museon esittelyn ja auki pitämisen. On kuitenkin muistettava, että perinnekerho toimii
vapaaehtoisten voimin kulloinkin aktiivisen kerholaisjoukon resurssein. Toisin sanoen, ei voida sanella
perinnekerholle tiukkaa tehtävän määrittelyä. Joukko vapaaehtoisia yrittää tehdä parhaansa kulloinkin
akuuttien asioiden parissa. Jos joku taho tekee tiukan tehtävän määrittelyn ja asettaa sille vielä tiukat
vastuualueet voi olla, ettei kerholaisia ole enää tarjolla.”
Museotoiminnan jakautuminen kahdelle eri toimijalle ei ole täysin poikkeuksellista maakunnassa, mutta
näin aktiivista vapaaehtoistyötä ei ole muun kunnallisesti hoidetun paikallismuseon yhteydessä
maakunnassa. Vapaaehtoistyöntekijä omistaa osan vapaa-ajastaan museotyölle, ja haluaa kokea työnsä
olevan merkityksellistä. Sivutoimisesti hoidetun kunnallisen museon vastuussa olevalle virkamiehelle
museo on vain yksi pieni osa virka-ajan työtehtäväkenttää, jota hoidetaan oman toimen ohessa15. Täten
museotyölle ei voi osoittaa sen tarvitsemaa työaikaa – tilanne ei poikkea juurikaan maakunnan muista
kunnallisesti ja sivutoimisesti hoidetuista museoista. Virallisesti museon ja sen kokoelmat omistavat muut
kuin vapaaehtoistyöntekijät, jotka kuitenkin kokevat – erityisesti omasta työhistoriastaan johtuen – ne
omimmikseen.
Museotoiminnalle ei laadittu alussa – eikä myöhemminkään – kirjallista ja molempien osapuolten
hyväksymää toiminnan määrittävää asiakirjaa kokoelmien kartuttamisesta. VR:n eläkeläisten työtä jatkanut
perinnekerho oli kuitenkin museotoiminnan aktiivisempi osapuoli, jonka toiminta kokoelmien
kartuttamiseksi ei ollut aina linjassa kaupungin museovastaavan kanssa. Nähtiin, ettei museovastaava
arvostanut kerhon roolia alan asiantuntijana, joten puoltoja haettiin ylempää virkaportaasta. Tosiasiassa
takana lienevät kuitenkin olleet painavimpina taloudelliset syyt, eikä epäluottamus ammattitaitoa kohtaan.
Kerhon osin omatoimista kokoelmanhallintaa voi pitää myös kaupungin hallinnollisena ongelmana, koska
hallintosäännössä eikä muissakaan ohjeissa määritelty museovastaavaa ja hänen päätösvaltaansa kuuluvia
asioita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden ensimmäisessä kokouksessa ratkaisuvallan käyttöä
kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa käsitellään vain yleisellä tasolla.
Museon toimintaa tukee vuonna 2004 perustettu Pieksämäen Höyryveturiyhdistys ry, jonka edeltäjä oli
Veturimiesten liiton Pieksämäen osasto ry:n höyryveturitoimikunta. Yhdistyksen toiminta keskittyy Vr1 665
15

”Kulttuurisihteerin työsarka on nykyisellään paisunut jo aivan kohtuuttomaksi.” Savon Sanomat 16.6.1986.
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-veturin eli ”Kanan” ajokunnossa pitämiseen. Alun perin veturi saatiin lahjoituksena Veturimiesten liiton
Pieksämäen osasto ry:lle (anomus 10.9.1984) Rautatiehallitukselta (päätös 16.10.1985) muistomerkiksi
osaston kesäpaikkaan. Koska veturi vaikutti hyväkuntoiselta, niin se päätettiin kunnostaa ajokuntoiseksi.
Veturin liittyvien käytännön asioiden hoitoa varten osaston alaisuuteen perustettiin 16.2.1986 erillinen
höyryveturitoimikunta. VML:n Pm:n osasto esitti vuonna 1986 veturia Savon radan museon liikkuvaksi
kalustoksi, mikä ei kuitenkaan toteutunut, eli se ei kuulu Savon radan museon kokoelmiin. Pieksämäen
Höyryveturiyhdistys ry perustettiin 13.2.2004, koska museoliikennöinnissä ryhdyttiin vaatimaan Liikenteen
turvallisuusvirasto (Trafi) myöntämää turvallisuustodistusta. Täten katsottiin helpommaksi hoitaa asioita
viranomaisten kanssa suoraan, eikä VML:n Pm:n osaston välityksellä. Höyryveturiyhdistys järjestää itse
oman yhdistystoimintansa, tai kaupunki ostaa kirjallisella sopimuksella yhdistyksen palveluja. Pieksämäen
Höyryveturiyhdistys ry ei ole osa Savon radan museota, ja Savon radan museon perinnekerhon kanssa
höyryveturiyhdistys toimii yhteistyössä ilman kirjallista sopimusta.
·

····················

26. TAVOITE: Pieksämäen kaupungin hallintosääntöön, johtosääntöön tms. tehdään lisäys, että kaikki
kulttuurihistoriallisten museoiden kokoelmiin liittyvät asiat kuuluvat kaupungin museovastaavan
(kirjoitushetkellä kulttuurisuunnittelija) ratkaisuvaltaan. Esimerkiksi Mäntyharjun sivistyspalveluiden
johtosäännössä todetaan museokokoelmien täydentämisen, poiston sekä lahjoitusten kuuluvan
kulttuurisihteerin ratkaisuvaltaan.
VASTUUTAHO(T): kaupungin museovastaava ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
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6.3 Museon tehtävä sekä kokoelmien kartuttamisen perussäännöt
Savon radan museo tehtävänä on kartuttaa kokoelmia museaalisin perustein Kouvola–Kontiomäki välisen
Savon radan ja sen poikkiratojen toiminnasta ja esitellä niitä yleisölle. Kokoelmiin päätyvät objektit tulevat
Pieksämäen kaupungin omistukseen, joka voi tarpeen tullen siirtää erityisesti AV-aineistoa säilytykseen
kolmannelle osapuolelle. Savon radan museon perinnekerholla ei ole, eikä tule olemaan omia erillisiä
kokoelmia. Kokoelmat jakautuvat pysyvästi säilytettävään museokokoelmaan ja käyttökokoelmaan.
Jälkimmäinen tarkoittaa, että kokoelman objektit altistuvat nimensä mukaisesti käytön aiheuttamalle
kulumiselle ja mahdolliselle rikkoutumiselle. Käyttökokoelmaan kuuluvat mm. resiina ja osin perinnekerhon
työnäytösten työkalut.
Tärkeintä on ymmärtää, että jokainen kokoelmiin vastaanotettu objekti aiheuttaa kuluja, jotka maksavat
Pieksämäen veronmaksajat. Niin myös siinä tapauksessa, että objekti olisi saatu lahjoituksena. Lahjoituksiin
liittyvä taloudellinen rasite on useimmiten lahjoittajalle tuntematon, mutta asiaa ei usein tiedosta
myöskään vastaanottajan taholta (käytettävissä olevat tilat ja henkilöresurssit). Täten välikätenä toimivan
perinnekerhon on ymmärrettävä, että kokoelmaobjektien kohdalla säilytysvastuu ja täten myöten
taloudellinen vastuu jää kaupungin kontolle.
Jokaisen uuden objektin arvo museon tehtävälle on pystyttävä arvioimaan sillä hetkellä, kun sitä tarjotaan
kokoelmiin. Käytännössä tämä tarkoittaa pakollista arvoluokittelua vastaanoton yhteydessä (ks. luku 8).
Etenkin useita objekteja sisältävissä lahjoituksissa tulee laadullisesti tai määrällisesti sellaista materiaalia,
jonka loppusijoituspaikka ei ole lahjoituksen vastaanottaneen museon pysyvästi säilytettävä kokoelma.
Käytännön tasolla vastaanotto tulee jatkossa kaksiportaiseksi. Perinnekerho käsittelee aluksi
käyttökokoelmaan tai pysyvästi säilytettävään museokokoelmaan tarjotut objektit, ja tekee näistä tämän
jälkeen kirjallisen esityksen eli listauksen. Tämän jälkeen seuraa neuvottelu museovastaavan kanssa.
Päätöksen vastaanotosta eli käyttökokoelmaan tai pysyvästi säilytettävään museokokoelmaan liittämisestä
tai liittämättä jättämisestä tekee yksinomaan museovastaava (kirjoitushetkellä kulttuurisuunnittelija)
allekirjoittamalla vastaanottolomakkeen. Kyseessä on oikeustoimi. Täten lopullista päätöstä objektien
vastaanotosta kokoelmiin ei tee perinnekerho, kesätyöntekijä eikä kukaan muu kaupungin
virkamieskunnasta. Mikäli toisin tapahtuu, on museovastaavalla oikeudet poistaa objektit kokoelmasta,
koska niitä ei ole sinne virallisesti otettu. Museovastaavalla on myös oikeus määrätä voimaan kokoelmia
koskeva vastaanottokielto.
Savon radan museolla on vastaanottoon liittyvä vakava perusongelma: kartuntaa ei vastaanoteta
asianmukaisin paperein allekirjoituksilla varustettuna ja esineistön vastaanotosta tai siitä kieltäytymisestä
ei ole olemassa selkeää linjaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupungin museovastaava ei välttämättä
tiedä, mitä esineitä on otettu vastaan. Juridisen ongelman (omistus- tai muun oikeuden siirto) lisäksi tämä
hankaloittaa museon kokoelmanhallintaa sekä toimijoiden luottamusvälejä.

Pysyvästi säilytettäviä kokoelmia voidaan kartuttaa, mikäli kaikki viisi kohtaa täyttyvät:
1. Objekteilla, jotka siirtyvät Pieksämäen kaupungin omistukseen lahjoituksena tai ostona.
Perustelu: Kokoelmanhallinnan kannalta lahjoitus ja osto ovat selkeitä oikeustoimia.
2. Alueellisesti tallennusalueeseen eli Savon rataan liittyvillä objekteilla (esine on ollut käytössä Savon
radalla, valokuva on otettu Savon radalta jne.).
Perustelu: Rautatieliikenteen valtakunnallinen erikoismuseo, Suomen Rautatiemuseo, tallentaa
valtakunnallisesti VR:llä ympäri Suomea käytettyjen esineiden ”yleiskokoelmaa”.
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3. Objekteilla, jotka on nähty ja tarkastettu.
Perustelu: Näkemättä vastaanotetut objektit saattavat aiheuttaa yllätyksiä, eivät myöskään valokuvat kerro
aina tarpeeksi esineestä.
4. Objekteilla, jotka kaupungin museovastaava hyväksyy kirjallisesti vastanotettaviksi kokoelmiin
allekirjoittamalla vastaanottolomakkeen, ja jonka/jotka omistaja(t) tai hänen/heidän valtuuttamansa
taho(t) hyväksyy/hyväksyvät luovutettavaksi kaupungille allekirjoittamalla em. lomakkeen (erityisesti
huomioidaan perikunnat).
Perustelu: Kokoelmanhallinnan kannalta vastaanoton keskittäminen yhdelle ihmiselle on paras ratkaisu.
5. Objekteilla, jotka arvoluokitetaan vastaanottovaiheessa.
Perustelu: Arvoluokitus on osa kokoelmanhallintaa.

Pysyvästi säilytettäviä kokoelmia ja käyttökokoelmia ei kartuteta:
6. Suuresineillä tai muilla esineillä, joita ei pystytä säilyttämään niiden materiaaleista tai käytössä olevasta
tilasta johtuen.
Perustelu: Vuonna 2010 vastaanotetusta työkuntavaunusta (asuntovaunu BT 01349) – jota kaupunki ei
virallisesti ottanut vastaan – jouduttiin luopumaan v. 2014 lämmityssähkön aiheuttaman kustannuksen
vuoksi. Suuresineet ovat sään vaikutuksen alaisina ympäri vuoden, ja suurelta osin ilman erityistä suojaa.
Erityisesti huomioidaan objektien materiaalien vaatimukset mm. valon, lämmön ja kosteuden osalta
suhteessa käytettäviin säilytystiloihin ja pitkäaikaissäilytykseen (ks. luku 6.6). Modernien materiaalien
(kumi- ja muoviseokset) elinkaari saattaa olla normaalikäytössä vain joitakin kymmeniä vuosia. Kun ”tunnit
tulevat täyteen”, niin kemiallinen prosessi voi tuhota materiaalin, eikä paraskaan konservaattori mahda
asialle mitään. Lisäksi esim. ikääntyvästä kumista haihtuu hiilivetyjä (VOC), jotka ovat vaaraksi niin esineen
säilymiselle kuin ihmisen terveydellekin. Säilyttäminen ei ole sama asia kuin varastointi eli säilyttämiseen
liittyy aina aktiivisia toimia toisin kuin varastointiin.
7. VR Eläkeläisten Liitto ry/Pieksämäen osaston palkinnoilla.
Perustelu: Palkinnot ovat jo riittävästi edustettuna kokoelmissa. Objektien suuri määrä juontanee juurensa
museon perustamisen alkuaikaan, jolloin eläkeläiset toivat palkintoja ikään kuin ”omaan tilaansa”.
Omistussuhteiden kirjaamisessa lienee puutteita, ja objekteja on ilmeisesti luovutettu takaisin.
Omistajuudeltaan epäselvät objektit eivät kuulu poisto-/palautusprosessin piiriin ilman asiaankuuluvia
selvityksiä. Kokoelmapoiston tekemiseen vaaditaan aina kaupungin museovastaavan kirjallinen hyväksyntä.
8. Aseilla (myös deaktivoidut), ampumatarvikkeilla ja räjähteillä.
Perustelu: Turvallisuusriski eli museolta on jo varastettu deaktivoituja aseita sekä aselain tuomat
kustannukset säilytykselle ja luvitukselle sekä mahdolliselle deaktivoinnille. Aseet eivät kuulu
rautatiepainotteisen museon tallennuksen piiriin.
9. Taideteoksilla.
Perustelu: Siirretään kaupungin taidekokoelman vastuulle. Taidetta voidaan sijoittaa museolle kaupungin
taidekokoelmasta.
10. Talletuksilla eli deponoinneilla.
Perustelu: Kokoelmanhallinnan selkeyttämiseksi tulee välttää deponointeja, joissa objekti annetaan
pitkäaikaiseksi lainaksi. Deponointi on museon kannalta ongelmallinen omistusoikeuden puuttumisen ja
mahdollisesti käyttöön liittyvien rajoitusten vuoksi. Deponoinnissa museo sitoutuu vastaamaan
taloudellisesti aineistosta, jonka omistaja saattaa vaatia takaisin. Kirjoitushetken tiedon mukaan
deponoinnit on ilmeisesti luetteloitu samalla tavalla kuin lahjoitukset.
19

11. Objekteilla, joihin sisältyy ehtoja koskien esilläpitoa, lahjoituksen antajan tai hänen jälkeläistensä
etuoikeuksia, lahjoituksen pysyvyyttä tai lahjoitukseen liittyviä käytön rajoitteita.
Perustelu: Kokoelmanhallinnan vuoksi tulee välttää yksipuolisia velvoitteita lahjoittajan taholta.
12. Kaksoiskappeleilla.
Perustelu: Kaksoiskappaleet vievät turhaa säilytystilaa. Poikkeuksena tähän käyttökokoelmaan voidaan
ottaa harkinnanvaraisesti kaksoiskappaleita.
13. Huonokuntoisia objekteja.
Perustelu: Kaupungilla ei ole juurikaan varaa aktiiviseen konservointiin.
14. ”Mykkiä” objekteja.
Perustelu: Vastaanotettavasta esineistä on tiedettävä omistaja ja käyttöhistoria.
15. Hylättyjä objekteja.
Perustelu: Museoon tai museoalueelle ilman lupaa jätetystä materiaalista ei ole saatavissa taustatietoja.
Hylätyksi tavaraksi lasketaan myös asiakkaan kiellosta huolimatta jättämä materiaali. Tavaran hylkääjä ei
päätä tavaran ottamisesta kokoelmiin. Löytötavaralaki ei koske omistajan hylkäämää materiaalia. Hylkääjä
vastaa esineen mahdollisesta siirtämisestä tai hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista.
16. Testamenttilahjoituksia, joiden täyttämiseen museolle ei ole realistisia mahdollisuuksia
vastaanottohetkellä tai tulevaisuudessa.
Perustelu: Vrt. Moision kivinavetan tilanne vuodesta 1983 lähtien.
·

····················

27. TAVOITE: Kootaan yhteen kaikki kokoelmien vastaanottoon/luovutukseen liittyvät asiakirjat.
VASTUUTAHO(T): kaupungin museovastaava, Savon radan museon perinnekerho
TOTEUMA:
28. TAVOITE: Perinnekerho nimeää keskuudestaan ”vastaanottovastaavat”.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho
TOTEUMA:
29. TAVOITE: Kesätyöntekijöitä ohjeistetaan kieltäytymään lahjoitusten vastaanotosta, ja heille laaditaan
kirjallinen ohje, jonka he antavat lahjoitusta tarjoavalle henkilölle.
VASTUUTAHO(T): maakuntamuseotutkija, Savon radan museon perinnekerho
TOTEUMA:
30. TAVOITE: Käyttökokoelman esineistöstä laaditaan valokuva- ja tekstilistaus, joka pidetään ajan tasalla.
Tarkistus alkuvuodesta tavoitteiden ja toteuman seurannan yhteydessä.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho
TOTEUMA:
31. TAVOITE: Suunnitellaan ja otetaan käyttöön vastaanottolomake, jolla objektit voidaan
kokoelmapoliittisen ohjelman hyväksymisen jälkeen laillisesti siirtää pysyvästi säilytettävään kokoelmaan,
käyttökokoelmaan, siirtoon toiselle museolle, hävitykseen tai myyntiin. Lomakkeessa huomioidaan EU:n
tietosuoja-asetuksen ehtojen täyttyminen.
VASTUUTAHO(T): maakuntamuseotutkija, kaupungin museovastaava ja lakimies, Savon radan museon
perinnekerho
TOTEUMA:
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32. TAVOITE: Kaksiportainen vastaanotto vakinaistetaan perinnekerhon ja kaupungin väliseksi pysyväksi
käytännöksi.
VASTUUTAHO(T): kaupungin museovastaava, Savon radan museon perinnekerho
TOTEUMA:
33. TAVOITE: Pysyvästi säilytettäviin kokoelmiin hankitut uudet objektit asetetaan julkisiksi perustietoineen
(esim. www-sivu), mikä toimii samalla tiedotteena, että tietojen keräyksenä objektista.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho
TOTEUMA:
34. TAVOITE: Käyttö- ja esinekokoelman objektien vuosikartunnusta (lukumäärä) pidetään kirjaa.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, kaupungin museovastaava
TOTEUMA:
35. TAVOITE: Käyttö- ja esinekokoelman objektien vuosikartunta lähetetään tiedoksi Suomen
Rautatiemuseolle.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho
TOTEUMA:

21

6.4 Ilmiöiden, tietojen ja objektien aktiivinen tallennussuunnitelma ja tallennustavat
Aktiivisen tallennustoiminnan tarkoituksena on profiloitua/jatkaa profiloitumista museokentän sisällä, ja
aktiivinen tallennustoiminta tukee myös yleisö- ja näyttelytoimintaa. Kokoelmien kartuttaminen ja
hallinnointi ovat museon keskeisimpiä asioita, sillä näyttelyitä ei voi tehdä ilman kokoelmia. Tarjontaa
tullee kokoelmiin edelleen myös aktiivisen tallennuksen painopistesuuntien ulkopuolelta. Koska museon
nimi on Savon radan museo, niin kävijä olettaa saavansa tietoa/elämyksiä Savon radasta.
Savon radan museon alkuperäinen ajatus oli, ettei lähdetä kartuttamaan ylen määrin kalustoa, vaan
otetaan mitä lähistöllä on ”eikä ryhdytä rakentamaan höyryveturipuistoa”. Dokumentointi ja tietojen
keräys nähtiin tärkeänä – esille saatiin jopa alkuajan esineitäkin. Tallennukseen painopisteitä eli
tallennussuunnitelmaa ei kuitenkaan määritelty kirjallisesti.
Tallennussuunnitelmassa huomioidaan maantieteellisesti, ajallisesti ja temaattisesti (aihepiiri) museon
kokoelmiin tallennettavat ilmiöt, tiedot objektit sekä museoiden välinen tallennustyönjako. Näistä
maantieteellinen rajaus (Savon rata) on jo määritelty yhtenä kartuttamisen perussääntönä.
Ajallisesti tallennus jakautuu menneisyyteen ja lähimenneisyyteen–nykyaikaan. Lähimenneisyyden–
nykyajan dokumentoinnilla vältytään ”juoksemasta asioiden perässä”, ja mahdollistetaan parempi
tallentaminen. Tähän voidaan liittää myös prospektiivinen tallennus, jossa suuntaudutaan ajassa eteenpäin
ja ilmiötä, tietoa tai objektia seurataan jopa kymmeniä vuosia. Savon radan museon ajallisen tallennuksen
painopisteeksi on valittu menneisyys, ja tallennuksen aihepiirin painopisteeksi vuosille 2018–2028
perinnekerho on määritellyt kiskoliikenteen ohjauksen (1 c). Olihan Savon rata Suomen ensimmäinen
rataosa, jossa junien kauko-ohjaus otettiin käyttöön. Savonradan museon tallennustoiminnan jaottelu
yleisellä tasolla on koottu oheiseen taulukkoon, joka perustuu Suomen Rautatiemuseon v. 2010
kokoelmapoliittiseen ohjelmaan.
1. RAUTATIELIIKENNE

2. RAUTATEIDEN
INFRASTRUKTUURI

3. RAUTATIELÄISET

4. MATKUSTAMINEN JA
TAVARANKULJETUS

a) Liikkuva kalusto
– veturit, vaunut, niiden
osat ja irtaimisto

a) Radat
– radan rakentaminen
– ratojen kunnossapito,
välineet ja kalusto

a) Työ
– koulutus ja rekrytointi
– työsuhteet ja palkkaus
– ammattijärjestöt
– työtilat, -välineet ja –
vaatetus
– työmenetelmät
– terveydenhuolto

a) Henkilöliikenne
– aikataulut
– matkaliput
– autoliikenne

b) Liikkuvan kaluston
–valmistus, korjaus ja
huolto
– tekniikka ja
piirustukset
– varikot ja konepajat
c) Liikenteen ohjaus

b) Liikennepaikat
– asemarakennukset
– laiturialueet ja puistot

b) Asuminen ja vapaaaika
– asuinalueet ja asunnot
– harrastus- ja
kulttuuritoiminta
– henkilöhistoriat

b) Palvelut
– lipunmyynti ja
matkatavarapalvelu
– asemaravintolat ja
ravintolavaunut
– kioskitoiminta
asemilla ja junissa
c) Tavaraliikenne
– tavarakuljetukset
junissa
– autokuljetukset
d) Erikoiskuljetukset
– posti-, sotilas- ja
vankikuljetukset
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Painopistesuunta tarkoittaa aktiivisuutta, jotta painopistesuunnan kartunta näkyy kokoelmassa kymmenen
vuoden päästä. Samalla on tarkoitus, että painopistesuunta auttaa museon näyttelytoimintaa ja muuta
yleisöpalvelua. Painopistesuunta ei poissulje muuta tallennusta.
todellisuus

suodatin

suodatin

ilmiöt
tiedot

maantieteellinen
rajaus: Savon rata

ajallinen
rajaus:

objektit

suodatin

menneisyys
lähimenneisyys–
nykyaika

aihepiirillinen
rajaus:

Rautatieliikenne:
Liikenteen ohjaus
Rautateiden infrastruktuuri
Rautatieläiset
Matkustaminen ja
tavarankuljetus rautateillä

valikoitu
todellisuus

kokoelmat

Vuosien 2018–2028 tallennuksen painopistesuunnan suodattaminen kokoelmiin (todellisuus => valikoitu
todellisuus)
Tallennustavat ovat aidon objektin tai sen osan tallennus, aidon objektin kopion tallennus tai korvaava
tallennus – näistä tavoiteltavin on aidon ja kokonaisen objektin tallennus. Valokuvien kohdalla tyypillinen
esimerkki on kopion tallennus. Korvaava tallennusta (valokuva, liikkuva kuva, piirros, muu) käytetään
tarpeen tullen sellaisista objekteista, joita ei ole mahdollista saada tai vastaanottaa kokoelmiin.
·

····················

36. TAVOITE: Otetaan käyttöön kokoelmien kartuntaa varten selventämä ”opetustaulu”, jossa näkyvät
vastaanoton perusedellytykset ja ajalliset/aihepiirilliset rajaukset, joista muodostuu tallennuksen
painopistesuunnat sekä arvoluokitus.
VASTUUTAHO(T): maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
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6.5. Kokoelmiin liittäminen
Objektin kulku osaksi pysyvästi säilytettävää kokoelmaa sisältää hankinnan, vastaanoton, diarioinnin,
luetteloinnin, kuntotarkistuksen, (karanteenin) ja säilytyksen. Näiden osion keskinäinen järjestys voi
vaihdella, ne voidaan toteuttaa käytännössä yhtäaikaisesti tai jättää osin kokonaan pois.
Esineet
Vastaanottopäätöksen (allekirjoitettu vastaanottolomake) jälkeen esineet on mahdollisuuksien mukaan
diarioitava/luetteloitava mahdollisimman nopeasti. Esineelle annetaan juoksevan esinenumerosarjan
mukainen numero ja tämä numero merkitään esineeseen huomaamattomaan paikkaan (ks. liite 3).
Numeroinnin jälkeen esine mitataan ja siinä mahdollisesti olevat merkinnät ja koristelut kirjataan ylös.
Samalla esine tarkistetaan huolellisesti kunnon ja mahdollisten tuholaisvaurioiden varalta. Esine
valokuvataan ja kuva/kuvat liitetään osaksi esineen tietoja sähköiseen järjestelmään. Varmuuskopiot
luettelointitiedoista tulee olla vähintään kahdessa fyysisesti erillisessä tilassa, ja käytettyjen ohjelmistojen,
käyttöjärjestelmien ja laitteistojen yhteensopivuudesta ja päivityksistä on huolehdittava.
Kun esine on puhdistettu, luetteloitu, numeroitu ja kuvattu, se siirretään säilytykseen tai pannaan esille
näyttelyyn. Perusperiaatteena on esineen säilyvyyden takaaminen ja jokaisen esine- ja materiaaliryhmän
oikeaoppinen säilyttäminen. Säilytykseen menevä esine pakataan sille soveltuviin suojaus- ja
pakkausmateriaaleihin. Esineen sijainti on kirjattava luetteloon mahdollisimman tarkasti. Esineitä
siirreltäessä huolehditaan, että määritellyt paikat ja sijaintipaikkamerkinnät vastaavat toisiaan ja säilyvät
ajantasaisina.
Audio-visuaalinen aineisto
Museo voi ottaa vastaan sekä alkuperäisiä että reprokuvattuja valokuvia. Myös valokuvista, filmeistä ja
nauhoitteista otettuja digitaalisia kopioita on mahdollista liittää osaksi kokoelmia, mikäli niiden laatu on
riittävä. Vastaanotetut kirjataan ja luetteloidaan ja niille annetaan juoksevan päänumeron mukainen
numero. Teknisten tietojen, kuvaajan/nauhoittajan ja aiheen lisäksi kirjataan ja varmistetaan tekijän- ja
käyttöoikeuksiin liittyvät tiedot. Objektit säilytetään valolta suojattuna, mahdollisimman optimaalisessa
lämpötilassa ja tarvittaessa happovapaalla materiaalilla ympäröitynä. AV-aineistoa on mahdollista siirtää
säilytykseen kolmannelle osapuolelle.
·

····················

37. TAVOITE: Selvitetään luetteloinnin tila.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
38. TAVOITE: Määritellään objekteista kirjattavat luettelointitiedot ja digitointi.
VASTUUTAHO(T): kaupungin museovastaava, Savon radan museon perinnekerho, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
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6.6 Säilytystilat
Pieksämäen kaupunki sopi rautatieaseman käytöstä museotarkoitukseen vuonna 1985. Tuolloin aseman
pohjoispäähän jäi junansuorittajille työ- ja henkilöstötilat kevääseen 1993, jolloin ne siirtyivät
lisäsopimuksella kaupungille. Maa-alue oli Suomen valtion omistuksessa, ja sitä hallinnoi
Ratahallintokeskus. Vuoden 2008 alussa Ratahallintokeskuksen omistamien rakennusten hallinta siirtyi
valtion omistamalle Senaatti-kiinteistöille, joka laittoi myös Pieksämäen aseman myyntilistalle. Tuolloin
kaupunginjohtaja totesi, ettei kaupungilla ole aseman suhteen lunastussuunnitelmia, mutta syksyllä 2008
vapaa-aikalautakunnan mielestä rakennus tulisi ostaa. Maaliskuun alussa 2009 Pieksämäen
kaupunginhallitus päätti ostaa rakennuksen 61 000 eurolla. Kauppaan sisältyi kiinteistö siihen kuuluvine
rakennuksineen ja 0,8 hehtaarin maa-alueineen. Täten kaupunki halusi varmistaa Savon radan museon
säilymisen. Savon radan museolla ei ole erityistä säilytystilaa niille kokoelmille, jotka eivät ole näytteillä.
·

····················

39. TAVOITE: Esineistön nykyisiä säilytystiloja parannetaan eriyttämällä kokoelma- ja käyttöesineet yms.
sekä poistamalla kaikki museon toimintaan kuulumaton esineistö. Jälkimmäisen kohdalla on todettava
omistusoikeus ennen poistoa.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, kaupunki
TOTEUMA:
40. TAVOITE: Kartoitetaan kaupungin kiinteistöt, ja etsitään paremmat säilytystilat sille kokoelman osalla,
joka ei ole näytteillä.
VASTUUTAHO(T): kaupungin tilapalvelu ja museovastaava, Savon radan museon perinnekerho
TOTEUMA:
41. TAVOITE: Kotiseutuarkistoon sijoitetun aineiston arkistoluettelojen ajantasaisuus tarkistetaan ja
tarpeen tullen päivitetään sekä päätetään kirjallisuuden tms. arkistoon kuulumattoman aineiston
säilyttämispaikasta.
VASTUUTAHO(T): kaupungin arkistosihteeri, Savon radan museon perinnekerho, Pieksämäki-Seura ry
TOTEUMA:
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7. Päätös Pieksämäen museoiden kokoelmien kartuttamisesta
Vuonna 2013 maakuntamuseo teki maakunnan sivutoimisesti hoidettujen sekä yhdistyspohjaisten
museoiden tallennusjakoselvityksen. Siinä kysyttiin lautakunnilta ja yhdistysten hallituksilta tallentaako
museo esineitä, valokuvia, tms. pysyvästi säilytettäviin kokoelmiin vai ei?
Pieksämäen kaupungin vapaa-aikalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.11.2013 (47 §). Lautakunta
päätti, että Savon radan museoon vastaanotetaan täysin oikeuksin tilojen salliessa, rautateihin liittyviä
valokuvia, asiakirjoja, esineistöä, laitteita, karttoja, laitepiirustuksia, merkkejä ja asusteita. Päätöksessä ei
otettu kantaa muihin museoihin, mutta todettiin, ettei Virtasalmen ja Jäppilän museoiden kokoelmia ole
kartutettu vuosiin tilojen pienuuden vuoksi. Savon radan museon tapaan kotiseutumuseot ovat
kotiseutuhengen ilmaisuja ja auttavat vahvistamaan paikallista identiteettiä.
·

····················

42. TAVOITE: Päätetään Jäppilän, Virtasalmen ja Pieksämäen kotiseutumuseoiden kokoelmien
kartuttamisesta (lautakunnan päätös).
VASTUUTAHO(T): kaupungin museovastaava, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta
TOTEUMA:
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8. Arvoluokitus
8.1 Uusi kartunta
Arvoluokitus toimii museokokoelmien arvottamisen ja järjestämisen apuna, ja se tulee kohdistaa aluksi
ainoastaan esinekokoelmien kokoelmapoliittisen ohjelman hyväksymisen jälkeiseen kartuntaan, jossa
vastaanotetut objektit arvoluokitellaan vastaanotettaessa 1., 2. tai 3. arvoluokkaan seuraavin kriteerein.
Arvoluokitukseen vaikuttaa eniten valittu tallennuksen painopistesuunta.
Deponoituja ja lainattuja esineitä ei arvoluokiteta.
1. arvoluokka
Luokkaan kuuluu museon kokoelman ydinosa. Luokan esineet ovat museon toiminnalle välttämättömiä,
ainutkertaisia tai edustavia museon tallennustehtävän ja profiilin kannalta. Esineisiin liittyy kattavat tiedot
syntykontekstista ja käyttöhistoriasta. Myös tiedoiltaan puutteellisia, mutta muuten museon
painopistealueisiin kuuluvia tai muuten museaalisesti merkittäviä esineitä voi kuulua luokkaan. Esineiden
käyttöön on museolla mahdollisimman täydelliset ja vapaat käyttöoikeudet eli tekijänoikeudet tai
lähioikeudet eivät ole enää voimassa tai ne on siirretty museolle. Luokan 1 esineitä hoidetaan huolellisesti
ja niiden säilymisestä huolehditaan: esineille on osoitettava – mahdollisuuksien mukaan – talvilämmin
säilytyspaikka esineen säilymisen ja hyvän kunnon varmistamiseksi. Esineen kunto on yleensä hyvä, mutta
myös huonokuntoisia ja herkkiä esineitä voi olla ensimmäisessä arvoluokituksessa sikäli, kun ne tarvitsevat
erityistä huolenpitoa.
Helmet-luokka toimii ensimmäisen arvoluokan alaluokkana ja sisältää erityisen arvokkaita, hyvin
taustoitettuja, museon toimialueelle ja sisällölle tärkeää tietoa omaavia objekteja. Objektit ovat
kokoelmalle valittujen kriteerien pohjalta merkittäviä ja niiden olemassa ololla on selkeä vaikutus
kokoelman edustavuuteen. Alaluokka pidetään pienenä eli siinä on kerralla korkeintaan 20 objektia tai
objektiryhmää.
2. arvoluokka
Toinen arvoluokka muodostaa museon rekvisiittakokoelman, joka nimestään huolimatta on 1. luokan
tavoin pysyvästi säilytettävän museokokoelman luokka. Luokan 2 esineiden mukanaolo museokokoelmassa
tuo kokoelmaan syvyyttä, sävyjä ja tietoa toisintojen runsaudesta. Esineet eivät välttämättä vastaa
kokoelmapoliittisia painopistealueita, mutta laajentavat ja täydentävät kokoelmaa. Luokkaan voidaan liittää
esim. ensimmäisen arvoluokan esineiden toisintoja ja painavin syin myös kaksoiskappaleita (keskenään
samanlaisia eli duplikaatteja) tai kopioita (alkuperäisestä objektista tehty reproduktio). Esineiden kunnosta
huolehditaan mahdollisimman hyvin, mutta säilytykselle ei aseteta ensimmäisen arvoluokan kaltaisia
vaateita. Luokkaan kuuluvista esineistä kirjataan ylös kaikki saatavilla oleva tieto, mutta tietoja ei aktiivisesti
täydennetä. Luokkaan voi kuulua myös ensimmäisestä luokasta poistettuja esineitä, joilla on yhä käyttöä
esim. näyttelyissä.
3. arvoluokka
Käyttökokoelma (opetuskokoelma), johon arvoluokiteltuja objekteja voi olla kokoelmissa useampi vastaava
kappale. Käyttökokoelmaan sijoitetaan ylempien arvoluokkien objektien mahdolliset kaksoiskappaleet ja
kopiot. Luokan objektit eivät ole museon kokoelmien tai tehtävän kannalta olennaisia tai luettelointitiedot
ovat käytännössä olemattomat. Käyttökokoelmaan kuuluvat myös erikseen käytettäväksi ostetut esineet tai
yleisöpalvelua varten tehdyt kopiot (esim. valokuvat). Objektien säilytys ja huolto tapahtuvat normaalin
kodin esineistön tapaan. Luokan objektit altistuvat käytön aiheuttamalle kulumiselle ja mahdolliselle
rikkoutumiselle, mikä on huomioitava myös objekteja vastaanotettaessa tai siirrettäessä muista
arvoluokista. Kolmannen arvoluokan objekteja kohdellaan museoesineistä poikkeavalla tavalla, joten ne on
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erotettava selkeästi muiden luokkien esineistä. Tämä erottelu tapahtuu K-kirjain merkinnällä – esineessä
mahdollisesti jo olevaa numeromerkintää ei poisteta.
4. arvoluokka
Objekteja poistetaan kokoelmasta 4. arvoluokan eli poistoluokan kautta, mikä on käsitelty luvussa 11.

Pohdittaessa esineen sijoittumista arvoluokkiin etsitään vastauksia alla oleviin kysymyksiin. Suurimman
painoarvon arvoluokituspäätöstä tehtäessä saavat kohdat 1 ja 2:
1. Tallennussuunnitelma
Sisältyykö esine tallennussuunnitelman alueellisen/ajallisen/aihepiirillisen rajaukseen, ja edustaako se sitä
riittävän hyvin?
2. Esinetiedot
Kuinka paljon esineestä on saatavilla ns. taustatietoa ja kuinka olennainen tämä on museon toimialalle?
Onko esine valmistettu tai onko sitä käytetty museon toimialueella ja kuinka tarkkaan nämä tiedot
tunnetaan? Esinetietojen painotus on erityisen tärkeää pyrittäessä siirtymään esinekeskeisestä
tallennuksesta ilmiökeskeisyyteen.

Kohdat 3–5 tarkentavat sijoittumista arvoluokitukseen, mutta eivät voi yksin määrittää sitä:
3. Kokonaisuus
Kuuluvatko esineet suurempaan kokonaisuuteen, joka museolla jo on tai jota ollaan hankkimassa tai
muodostavatko esineet oman ehjän kokonaisuutensa?
4. Ainutlaatuisuus
Onko esine museokokoelmalle välttämätön ja ainutlaatuinen? Kerääkö joku muu museo vastaavia tuotteita
tai onko esineen kaltaisia tavaroita runsaasti omissa tai muissa kokoelmissa? Esineen ainutlaatuisuuden
tarkasteluun liittyy myös kysymys toisinnoista, kaksoiskappaleista ja kopioista. Toisinnot sijoitetaan
ensisijaisesti rekvisiittaluokkaan, kaksoiskappaleet ja kopiot käyttökokoelmaan.
5. Kunto
Mikä on esineen kunto? Puuttuuko siitä osia, onko sitä korjailtu sopimattomin materiaalein tai vaatiiko
esine erityisiä säilytysolosuhteita?
Jokaista esinettä on ensisijaisesti tarkasteltava suhteessa kaikkien kohtien vastauksiin. Kuuluminen ehjään
kokonaisuuteen saattaa nostaa esinetiedoiltaan heikon tai tallennusalueen reunamille kuuluvan esineen
museaalista arvoa. Toisaalta huonokuntoinen ja korjailtukin esine saattaa runsaine taustatietoineen ja
tallennussuunnitelman mukaisena olla kokoelmalle erityisen arvokas.
Pyrkimyksenä on sijoittaa suurin osa kokoelmassa jo olevista esineistä ensimmäiseen arvoluokkaan, sillä
esineet on aikoinaan lahjoitettu museolle pysyvään säilytykseen. Esine sijoitetaan rekvisiittaluokkaan, jos
ensimmäisen luokan kriteerit eivät täyty tai ensimmäisessä luokassa on jo kriteerit paremmin täyttäviä
vastaavia esineitä. Tarvittaessa on vielä mahdollista sijoittaa ensimmäiseen tai toiseen arvoluokkaan
sopimaton, mutta muissa museotoiminnoissa mahdollisesti tarpeellinen objekti käyttökokoelmaan.
Ensimmäinen arvoluokka sisältää myös erillisen Helmet-alaluokan, joka toimii erityisesti museon
markkinoinnin apuna. Kyseessä on pitkäaikaisen ja perusteellisen kokoelmatyön tuloksena syntyvä
alaluokka, joka edustaa kulttuuriperintöä parhaimmillaan ja ainutlaatuisimmillaan. Helmiksi luokiteltuja
esineitä tulee nostaa esille sekä markkinoinnissa että näyttelytoiminnassa.
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Arvoluokituspäätöstä tehtäessä on pyrittävä tarkastelemaan ja arvioimaan mahdollisimman monta saman
tyyppistä esinettä yhtä aikaa. Kustakin esityypistä, -ryhmästä tai ilmiöstä säilytetään vain tyypillisimmät ja
oleellisimmat edustajat. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toisintojen eli varianttien, kaksoiskappaleiden ja
alkuperäisen mallin mukaan tehtyjen kopioiden arvoluokittamiseen. Hyväkuntoinen, ilmiökeskeinen ja
hyvillä esinetiedoilla varustettu toisinto voidaan sijoittaa rekvisiittakokoelmaan. Muut toisinnot,
kaksoiskappaleet ja kopiot sijoitetaan opetus- ja käyttökokoelmaan tai poistetaan.
Esineen arvoluokituksesta tehdään asiaankuuluvat merkinnät luettelotietoihin omaan sarakkeeseensa.
Tulevaisuudessa uuden esineen arvoluokka määräytyy jo vastaanottopäätöstä tehtäessä ja toimii yhtenä
vastaanoton kriteerinä. Arvoluokka voi määrittää myös luetteloinnin tason ja tulevan säilytyspaikan.
Arvoluokituksen avulla nostetaan esille museon kokoelmien rakennetta sekä parhaiten säilynyttä ja eniten
käyttö- ja omistajatietoa sisältävää aineistoa. Myös parhaiden säilytystilojen käytöstä ja digitoinnin ja
luetteloinnin priorisoimisesta päätettäessä arvoluokitus on välttämätön. Arvoluokitus on kuitenkin nähtävä
muuttuvana ja subjektiivisena. Arvovalinnat on tehty nykyhetken käsitysten mukaan ja nämä käsitykset
saattavat muuttua. Niin arvoluokituksen kriteerejä kuin arvoluokkiin sijoitettuja esineitä on syytä tarkastella
säännöllisesti ja varmistaa, että ne yhä vastaavat museon tarpeita. Samalla varmistetaan, että ICOM:n
suositus toiminnan pitkäjänteisyydestä toteutuu eikä suuria päätöksiä tehdä liian nopeasti.
·

····················

43. TAVOITE: Uuden esinekartunnan arvoluokitus vakinaistetaan normaaliksi toimenpiteeksi. Ehdotuksen
arvoluokituksesta tekee objektin vastaanottaja, ja sen hyväksyy kaupungin museovastaava.
Ristiriitatilanteissa asiat pyritään ratkomaan neuvottelemalla, mutta lopullinen päätös jää kaupungin
museovastaavalle.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, kaupungin museovastaava
TOTEUMA:
44. TAVOITE: Jokaisen museon Helmet-luokkaan lisätään 1–3 objektia/objektiryhmää v. 2028 loppuun
mennessä kaupungin museovastaavan päätöksellä.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, työllistetty/palkattu henkilö, kaupungin
museovastaava
TOTEUMA:
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8.2 Vanha kartunta
Ennen kokoelmapoliittisen ohjelman hyväksymistä kerätty kokoelma kuuluu 5. arvoluokkaan eli
arvoluokittelemattomaan kartuntaan. Tätä arvoluokitusta ei merkitä inventointeihin/luettelointeihin, vaan
sen tehtävä on enemmänkin muistuttaa tekemättömästä työstä. Arvoluokituksen edetessä luokka 5
pienenee häviten lopulta kokonaan.
Ennen kokoelmapoliittisen ohjelman hyväksymistä kerätyn kokoelmien arvoluokitukseen ei ole syytä ryhtyä
ennen kuin selvitetään, onko joskus kirjallisesti määritelty museon keruutoiminnan painopisteitä. Joka
tapauksessa ennen käytännön arvoluokitusta objektit on seulottava erilleen muusta materiaalista ja
järjestettävä ja ryhmiteltävä niin, että niitä pystyy tarkastelemaan esteettömästi.
·

····················

45. TAVOITE: Selvitetään onko Jäppilän, Virtasalmen ja Pieksämäen kotiseutumuseoiden sekä Savon radan
museon keruutoiminnasta säilynyt asiakirjoja koskien keräyksen erikoisaloja ja painopisteitä. Erityisesti
selvitetään mahdolliset vastaukset Mikkelin läänin maakuntaliiton asiaa koskevaan tiedusteluun 1970luvulla. Mikäli tällaisia asiakirjoja löytyy Mikkelin maakunta-arkistosta, niin niitä verrataan kokoelmiin eli
näkyvätkö mainitut painopisteet kokoelmassa. Mikäli näkyvät, niin vanhan kartunnan arvoluokitus tehdään
asiakirjan perusteella. Mikäli mainittuja painopisteitä ei näy tai asiakirjoja ei löydy, niin arvoluokitus
tehdään kokoelmien inventoinnista muodostuneen kokonaiskäsityksen perusteella.
VASTUUTAHO(T): maakuntamuseotutkija, kaupungin museovastaava, Pieksämäki-Seura ry, Savon radan
museon perinnekerho
TOTEUMA:
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8.3 Luokan muuttaminen
Esineelle kerran määritelty arvoluokka voidaan muuttaa esineen kunnossa tai esinetiedoissa tapahtuneiden
muutosten seurauksena. Arvoluokkaa voidaan muuttaa ylös- tai alaspäin. Arvoluokkapäätös voidaan ottaa
uudelleen harkittavaksi myös, jos jo olemassa olevasta kokoelmasta löytyy parempikuntoinen tai
esinetiedoiltaan kattavampi vastaava esine. Kokoelman ulkopuolelta sen sijaan ei ole mahdollista
vastaanottaa uutta esinettä jo kokoelmissa olevaa korvaamaan. Arvoluokituspäätösten muutokset
aiheuttavat aina lisätyötä eikä niihin tule ryhtyä ilman painavaa syytä.
Muutospäätöksen perustelu kirjataan esineen kokoelmatietoihin, ja uusi arvoluokka merkitään vanhan
tilalle. Arvoluokan muutos koskee vain arvoluokkia 1–3. Siirto poistoluokkaan ei ole arvoluokan
muuttamista vaan kokoelmapoisto, jota käsitellään luvussa 11.
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9. Kokoelmien luettelointi ja digitointi
Pieksämäen museoiden kokoelmien luetteloinnin tilaa on esitelty luvuissa 3.1, 4.1, 5.1 ja 6.1. Mainittujen
paperisten inventointitietojen kopioiden lisäksi maakuntamuseolla on aikanaan kesken jäänyt
keskuskortisto (pahvikortit kokoa 125x200 mm), jossa on vain esineen nimi ja numero. VR:n eläkeläiset ja
Savon radan museon perinnekerho ovat tehneet luettelointitietojen sähköistä tallennusta ja objektien
digitointia Savon radan museolla.
Maakuntamuseon 1990-luvun lopulta peräisi olevan kokoelmanhallintaohjelmiston vaihtaminen uuteen on
vireillä, ja tässä yhteydessä selvitetään paikallismuseoiden liittymismahdollisuus uuteen
tietokantaohjelmaan. Oletusarvoisesti Pieksämäen museoiden kokoelmatietoja sähköisiä ja digitointeja ei
tule kuitenkaan laskea maakuntamuseon mahdollisesti tarjoamien palveluiden varaan.
·

····················

46. TAVOITE: Selvitetään käytössä oleva sähköinen tallennus ja objektien digitointi, ja tehdään tarpeen
tullen muutokset työtavoissa, jotta päästäisiin voimassaolevien arkisto-/museoalan suositusten tasolle tai
mahdollisimman lähelle niitä.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
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10. Konservointi
Konservointia ovat kaikki ne toimenpiteet, joilla pyritään estämään kulttuuriomaisuutemme tuhoutuminen.
Suppeammin nähtynä konservointi on toimenpide, joka takaa esineen säilymisen, suojaa haurastumiselta
tai rappeutumiselta eikä itsessään sisällä täydentämistä. Konservointityössä tulee edistää
ennaltaehkäisevää konservointia eli pyrkiä luomaan mahdollisimman hyvät olosuhteet museoesineiden
säilymisen turvaamiseksi ja pyrkiä mahdollisimman vähäisiin, poistettavissa oleviin ja palautuviin
toimenpiteisiin.
Museoesineiden säilymiselle on olennaista varovainen käsittely ja sopivan säilytyspaikan valinta, jotta
aktiiviselle konservoinnille ei tulisi tarvetta. Esineiden hoitaminen on ensisijaisesti konservaattorin työtä,
mutta kaikki museotyöntekijät voivat tehdä ennaltaehkäisevää konservointia. Keskeisiä tekijöitä ovat
säilytystilojen siisteys, sijoituspaikan fyysinen turvallisuus, esineiden puhtaus sekä sopiva ilman lämpötila,
suhteellinen kosteus ja valaistus.
Museon tiloissa saa olla vain luetteloitua ja puhdistettua esineistöä, jossa ei ole tuholaisia. Puhdistaminen
ei tässä tarkoita varsinaista konservointia, vaan lähinnä irtonaisen ja kuivan lian varovaista poistamista.
Luetteloimattomalle ja puhdistamattomalle esineistölle paras paikka on oma, erillinen (karanteeni)varasto.
Orgaanista ainetta sisältäviä esineitä voi pakastaa Metsämuseo Luston pakastushuoneessa maksua vastaan.
Asiasta kannattaa sopia hyvissä ajoin etukäteen ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden
museoiden kanssa.
Tarvittaessa aktiivinen konservointi hankitaan ostopalveluna, ja konservointikertomus liitetään
luettelointitietoihin. Esimerkiksi Savon radan museon avajaisiin liittyen Savonlinnan maakuntamuseon
konservaattori Ulla Immonen konservoi perusnäyttelyyn lipun (41:1), pussin (41:1), palkeet (108), lipun
(41:3), lipun (41:4) ja kantotyynyn (127), joiden konservointikertomukset ovat säilytteillä
maakuntamuseolla.

Yleisiä ohjeita museoesineiden käsittelyyn
▪ Jokainen museoesine on korvaamaton.
▪ Kannattaa käyttää ”talonpoikais-/kaupunkilaisjärkeä”: ennaltaehkäise vahinkoja, älä päästä esineitä
likaantumaan tai rikkoontumaan.
▪ Älä hosu ja hätiköi, liikuttele esinettä mahdollisimman vähän, käsittele yhtä esinettä kerrallaan, liikuta
esinettä harkitusti.

Metalli
▪ Metalliesineet säilyvät suotuisissa olosuhteissa lähes muuttumattomina. Suotuisat olosuhteet
tarkoittavat, että ympäristö on puhdas, kuiva ja tarpeeksi lämmin.
▪ Metalliesineiden säilyttäminen kylmissä tiloissa vaatii seurantaa. Ilman kosteus tiivistyy vesipisaroiksi
kylmän metallin pintaan ja korroosion käynnistyessä pinta muuttuu kirjavaksi.
▪ Metalliesineitä tulee käsitellä aina suojakäsinein.
▪ Metalliesineet puhdistetaan kuivalla, puuvillatrikooliinalla, pehmeällä karvasiveltimellä tai
lampaankarvahuiskalla. Harjaamista pitää välttää.
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▪ Kupari ja sen seokset pronssi ja messinki tummuvat ja vihertyvät puhtaassakin ilmassa. Tumma tai vihreä
oksidikerros on kuitenkin pintaa peittävä suoja.
▪ Kupari- ja messinkiesineet kiillotetaan vain, jos ne ovat olleet käytettäessäkin kiillotettuja. Muulloin ne
jätetään patinoituneiksi.
▪ Lyijyesineet säilyvät asianmukaisissa säilytystiloissa yleensä hyvin. Lyijyn pintaa ei saa hangata tai
raaputtaa, sillä lyijy on laadultaan pehmeää.
▪ Lyijyä ei saa sijoittaa tammipuusta valmistettujen esineiden läheisyyteen, sillä tammesta haihtuva
parkkihappo syövyttää lyijyä.
▪ Tinaesineet tulee säilyttää aina lämpimässä tilassa. Tinassa saattaa tapahtua kidemuodon muutoksia alle
15 °C lämpötilassa. Tämä tinarutto murentaa metallia ja rikkoo lopulta koko esineen.
▪ Rauta säilyy kaikista metalliesineistä heikoimmin. Rautaesineet on aina suojeltava ilman kosteudelta ja
epäpuhtauksilta.
▪ Ruostuva rauta turmelee myös ympärillään olevia materiaaleja, joten kosketuksia muihin esineisiin on
vältettävä.

Metalliesineiden puhdistus
▪ Likaiset metalliesineet voi pestä lämpimällä vedellä, johon on lisätty astianpesuun tarkoitettua neutraalia,
pinta-aktiivista ainetta.
▪ Vesipesu ei poista hapettumia metallin pinnasta, ja niiden poistamista tuleekin selvittää aina
tapauskohtaisesti.
▪ Puhdistukseen voidaan käyttää pehmeää kangasta tai harjaa. Sellaista harjaa tai hankausjauhetta, josta
tulee naarmuja metallin pintaan, ei saa käyttää.
▪ Kiillottaessa on varminta käyttää esimerkiksi puuvillavanua tai pehmeää kangasta sekä nestemäistä
kiillotusainetta aineen käyttöohjeiden mukaan.
▪ Rautaesineet: pesu neutraalilla pesuaineella, suojus sivelemällä parafiiniöljyllä tai vaseliinilla
▪ Niklatut, kromatut ja galvanoidut esineet: pesu nestemäisillä ja kelloseppien puhdistusaineilla, suojaus
tarvittaessa vahalla (esim. autovaha)
▪ Kupari-, pronssi-, messinkiesineet, kupariyhdisteet: puhdistus nestemäisillä kiillotusaineilla (esim. kuparinja hopeankiillotusaineet) käyttöohjeen mukaan, ei hankausjauheita
▪ Tinaesineet: puhdistus nestemäisellä metallinpuhdistusaineella

Raudan ruosteen poisto ja suojaus
▪ Raudan ruostuminen on kiusallisimpia metallien hapettumisilmiöitä. Mitä enemmän ilmassa on kosteutta
ja epäpuhtauksia, sitä enemmän ruoste lisääntyy, murenee ja lohkeilee.
▪ Heikot ja koristeelliset rautaesineet on toimitettava konservaattorin käsiteltäväksi.
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▪ Vahvoista rautaesineistä ruoste voidaan poistaa elektrolyysillä, sitruunahapolla tai Annitrolilla. Kaikilla
näillä on kuitenkin vaikutusta esineen pinnan väriin.
▪ Jos metalliesine kastellaan, se pitäisi kuivata mahdollisimman nopeasti (esim. hiustenkuivaajalla,
kuumailmapuhaltimella), jotta se ei ruostu uudelleen.
▪ Ruosteen poiston jälkeen esine voidaan suojata vahalla, lakalla tai öljyllä. Museoissa yleisesti käytettäviä
suoja-aineita ovat parafiiniöljy ja mehiläisvaha.
▪ Kun parafiiniä laitetaan esineen päälle, on esine lämmitettävä (ei tule kovin suuri hätä sen sivelyn kanssa).
Kokonaan upottaminen on parempi, koska suojaus tulee tasaisesti joka paikkaan. Upottaminen kuitenkin
vaatii, että esine saavuttaa parafiinin lämpötilan, jotta siihen ei tartu poistettaessa liikaa parafiiniä. Tällöin
sitä on mahdollista – esineestä riippuen – lämmittää esim. kuumailmapuhaltimella.
▪ Muita metalleja, kuten esimerkiksi kuparia, messinkiä jne. ei tarvitse suojata.

Lasi ja keramiikka
▪ Lasi- ja keramiikkaesineitä tulee käsitellä aina huolellisesti ja varoen, koska ne ovat arkoja kolhaisuille,
tärinälle ja iskuille.
▪ Esineitä tulee käsitellä puhtain kuivin käsin tai (puuteroimattomin) muovikäsinein. Puuvillakäsineet
saattavat olla liian liukkaat.
▪ Esineitä liikutellaan varovaisesti, irtonaiset osat erillään.
▪ Ehjät lasiesineet ja keramiikkaesineet voi puhdistaa pyyhkimällä ne kuivalla tai nihkeällä liinalla.
Perinteistä astianpesua ei tarvita.
▪ Lasittamattomia tai huonokuntoisia keramiikkaesineitä ei pidä pestä lainkaan. Ne voi puhdistaa kuivana
pehmeällä siveltimellä, jos esineen pinta on ehjä.
·

····················

47. TAVOITE: Esineiden puhdistukset yms. merkitään joko luettelointitietoihin tai erilliseen listaukseen.
VASTUUTAHO(T): Savon radan museon perinnekerho, työllistetty/palkattu henkilö
TOTEUMA:
48. TAVOITE: Mahdollisuuksien mukaan käytetään hyväksi Savonrannan Säimenen myllymuseon pajan
teräsesineiden puhdistuksesta syksyllä 2017 saatuja kokemuksia, jotka tulevat sisältymään
maakuntamuseon metallin puhdistus -ohjeeseen (valmistuu arviolta v. 2019).
VASTUUTAHO(T): maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
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11. Kokoelmapoistot
Valtakunnan tasolla suhtautuminen kokoelmiin on muuttunut huomattavasti 2010-luvulla, ja tämä koskee
erityisesti kokoelmasta tehtäviä poistoja. Toisaalta poisto nähdään vanhaan tapaan epäonnena, tappiona
tai ammattitaidottomuutena, mutta toisaalta tunnustetaan – etenkin modernien materiaalien kohdalla –
niiden fyysinen elinkaari. Jotta resursseja vievältä poistoprosessilta jatkossa vältyttäisiin, niin objektien
vastaanotto on tehtävä sellaiseksi, että jo vastaanottovaiheessa voidaan seuloa tarjontaa tai – erityisesti
useita objekteja sisältävissä lahjoituksissa – luovuttajalta saadaan lupa siirtää objekteja käyttökokoelmaan,
muille museoille, hävitykseen tai jopa myyntiin.
Museokokoelmiin kuuluva aineisto on tallennettu pysyvään säilytykseen, eikä tästä aineistosta
oletusarvoisesti tehdä poistoja. Kokoelmapoistot ovat aina poikkeuksia, mutta niiden määrä saattaa
tilapäisesti nousta kokoelmapoliittisen ohjelman valmistumisen jälkeen. Alkuperäiseen saantiin liittyviä
määräyksiä tai muita rajoituksia on noudatettava, jos ei voida selvästi osoittaa rajoitusten noudattamisen
olevan museolle mahdotonta tai oleellisesti haitallista. Omistaja voi poistaa kokoelmasta vain
omistamaansa, joten lainat, deponoinnit tai omistajuudeltaan epäselvät objektit eivät kuulu
poistoprosessin piiriin, vaan niiden kohdalla aloitetaan selvitystyö. Esineen poistaminen museon
kokoelmasta edellyttää täyttä ymmärrystä sen merkityksestä ja oikeudellisesta asemasta sekä
toimenpiteen mahdollisesti aiheuttamasta julkisen luottamuksen menetyksestä.
Peruslähtökohta on, että kokoelmia hallinnoidaan yhteiseksi hyväksi, ei realisoitavaksi omaisuudeksi. Savon
radan museon toimintaan ei ole sisältynyt myyntiä. Perinnekerho on sen sijaan myynyt kaupungin luvalla
joitakin jätelaitokselle menossa olleita huonokuntoista, asiaan kuulumattomia oppikirjoja tai
kaksoiskappalekirjallisuutta. Kirjat ovat tulleet etupäässä kuolinpesiltä tai loppuneilta työpaikoilta pyynnöllä
”pitäkää tai hävittäkää”. Myynnistä saadut rahat on käytetty perinnekerhon toimintaan. Pieksämäellä on
loppunut paljon VR:n työpaikkoja, ja niissä talkoissa perinnekerho on yrittänyt kykynsä mukaan pelastaa
museolle käypää aineistoa. Toisaalta VR:llä oli Pieksämäellä vielä 1970- ja 1980-luvulla paljon
henkilökuntaa, joka on nyt vuorossa poistumaan lopullisesti muonavahvuudesta. Kuolinpesiltä on tullut
erityisesti VR:n historiankirjoja, jotka muutamalla eurolla menevät vielä kaupaksi. Kaiken kaikkiaan tuotto
tästä selvitystyöstä vaivaan nähden on hyvin pieni, mutta aina on myös pieni mahdollisuus löytää aineistoa
museon kokoelmiin.
Mikäli Savon radan museon kokoelmista myytäisiin, niin myynti voidaan kohdistaa vain kokoelmapoliittisen
ohjelman hyväksymisen jälkeiseen vastaanottoon, ja myynnistä saadut rahat tulee käyttää kokoelmien
hyväksi. Selkeintä on kuitenkin pidättäytyä kokoelmiin vastaanotettujen esineiden myynnistä, ja erottaa jo
vastaanottovaiheessa kokoelmiin kuulumattomat ja mahdollisesti myytävät objektit, joiden tuotto menee
perinnekerholle.
Ennen kokoelmapoliittisen ohjelman hyväksymistä vastaanotettuja objekteja ei myydä, vaan niitä on
mahdollista poistaa museokokoelmista vain poistoluokan kautta. Käytännössä kokoelmista voidaan tehdä
poistoja, jos poistolle on olemassa riittävät perusteet eli 4. luokan täyttävät kriteerit.
Poistoluokkaan eli 4. luokkaan kuuluvat seuraavat objektit:
▪ vaurioituneet vakavasti
▪ todettu terveydelle haitallisiksi/vaarallisiksi
▪ todettu kokoelmien turvallisuudelle haitallisiksi/vaarallisiksi
▪ laittomia pitää hallussa
▪ ei yhteyttä museon tallennuskohteisiin tai tallennusalueisiin (soveltumattomuus kokoelmaan)
▪ ei ole mielekästä liittää käyttökokoelmaan
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Poisto voidaan joutua myös tekemään, jos esine katoaa tai varastetaan kokoelmista. Tarvittaessa tehdään
rikosilmoitus poliisille riippuen katoamisen olosuhteista ja esineen arvosta. Soveltumattomuus kokoelmaan
on perusteltava kirjallisesti poistopöytäkirjaan, ja poiston tekemiseen vaaditaan aina kaupungin
museovastaavan kirjallinen hyväksyntä. Hyväksytty poisto merkitään vähintään luettelointitietoihin
siirtämällä poistettava esine entisestä arvoluokastaan poistoluokkaan (luokka 4).
Esine poistetaan kokoelmasta lahjoittamalla se toiseen museoon tai hävittämällä. Hävittämiseen
päädyttäessä on varmistuttava, ettei esine enää päädy uudelle omistajalle. Esineestä poistetaan
esinenumero ennen hävitykseen luovuttamista. Uutta objektia ei numeroida tulevaisuudessa samalla
numerolla.
Suhtautuminen poistoihin vaihtelee esineen arvoluokituksen mukaan:
1. luokka
Ei poistoja, ellei esine ole täysin tuhoutunut, vaaraksi muille esineille tai pysyvästi hävinnyt. Esineen
säilyminen on pyrittävä turvaamaan karanteeni- ja/tai puhdistus- ja pakastustoimenpiteillä ennen kuin
poistoon voidaan ryhtyä.
Ensimmäisen arvoluokan esineet ovat museon toiminnan kannalta välttämättömiä, joten vahingoittunut
esine pyritään siirtämään alempaan arvoluokkaan poistotoimenpiteen sijaan.
2. luokka eli rekvisiittakokoelma
Poisto on mahdollinen, jos esine on huonokuntoinen, säilyminen epätodennäköistä eikä konservointi ole
mahdollista tai esine on pysyvästi hävinnyt. Rekvisiittakokoelman esineet pyritään hävittämisen sijaan
lahjoittamaan muihin museoihin.
3. luokka eli käyttökokoelma
Poisto voidaan tehdä, jos esine on kulunut, särkynyt, vaatii liikaa säilytystilaa tai on pysyvästi hävinnyt.
Käyttökokoelman esineiden poistotoimenpide on hävittäminen.
5. luokka
Kokoelmaa inventoitaessa on viidennestä arvoluokasta (ennen kokoelmapoliittisen ohjelman hyväksymistä
kerätty vanha kokoelma) mahdollista poistaa ne toisinnot, kaksoiskappaleet ja kopiot, joita:
a) ei voida sijoittaa käyttökokoelmaan; toisintoa, kaksoiskappaletta tai kopiota ei sijoiteta
käyttökokoelmaan, jos samaa esinetyyppiä on kokoelmassa useita vastaavia kappaleita; esineet ovat
huonokuntoisia; esineiden tiedot ovat vähäiset tai olemattomat
b) muut museot eivät ota vastaan
Esinepoistosta on aina tehtävä poistopöytäkirja, josta käyvät ilmi:
▪ esineen kaikki tiedot
▪ valokuva
▪ poiston syy
▪ ehdotetut ja toteutetut poistotavat
▪ poiston ehdottaja ja toteuttaja
▪ poiston lopullinen päivämäärä
·

····················
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49. TAVOITE: Tehdään poistopöytäkirjan mallipohja.
VASTUUTAHO(T): maakuntamuseotutkija
TOTEUMA:
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12. Lainaaminen
Objektien lainaaminen Pieksämäen museoille muista museoista tai yksityishenkilöiltä on mahdollista
näyttelyä ja/tai tutkimusta varten. Lainattaessa noudatetaan ensisijaisesti lainaavan tahon lainausehtoja.
Lainauspyynnön allekirjoittaa kaupungin museovastaava, joka myös vastaa lainattavan esineen kunnosta ja
säilytysoloista lainan ajan.
Pieksämäen museot voivat lainata esineitä vain määräajaksi sellaisille tahoille, jotka voivat taata esineelle
vähintään sellaiset olosuhteet, jotka vastaavat Pieksämäen museoiden esineelle tarjoamia säilytys- tai
näyttelytiloja sekä olosuhteita. Museo ei lainaa esineitä kaupallisiin tarkoituksiin, eikä esineitä postiteta.
Kaikista lainoista tehdään lainanantajalle ja -saajalle saman sisältöinen kirjallinen sopimus, jossa
määritellään lainan ehdot. Tarvittaessa lainalle asetetaan vakuutusarvo, jonka määrittelee kaupungin
museovastaava. Lainaaja huolehtii kaikista lainasta aiheutuvista kuluista. Valokuvia ja muuta originaalia
arkistoaineistoa ei lainata kuin käyttökopioina. Jos sopivaa käyttökopiota ei voida valmistaa, niin aineistoa
voidaan tarjota tarkasteltavaksi kaupungin tiloissa.
Lainauspyyntö Pieksämäen kaupungin museoiden kokoelmista tulee toimittaa kaupungin museovastaavalle
riittävän ajoissa, vähintään kuukausi ennen toivottua lainan toteutumista. Loma-aikana lainoja ei
myönnetä. Museovastaava tarkistaa lainaajan tiedot ja lainattavan esineen ehdotetun käyttötarkoituksen ja
varmistaa niiden olevan soveliaita ja vastaavan museon periaatteita. Tämän jälkeen museovastaava etsii
esineen, tarkistaa sen kunnon ja ottaa siitä valokuvan. Apuna voidaan käyttää myös kolmatta osapuolta.
Jos esine todetaan riittävän hyväkuntoiseksi ja sopivaksi lainausta varten, se voidaan lainata. Kuva/kuvat
esineestä lainanantohetkellä liitetään kummankin osapuolen lainasopimukseen. Laina-ajan päätyttyä
esineen palautuksesta huolehditaan ennalta sovitusti ja museovastaava tarkistaa esineen kunnon
vertaamalla sitä ennen lainausta otettuihin valokuviin. Mikäli kaikki on kunnossa, kuittaa museovastaava
lainan palautetuksi lainaustodistukseen. Jos esineen kunto ei vastaa lainaushetken tilaa, niin voimaan astuu
vakuutus- tai muun korvauksen vaatiminen lainansaajalta.
·

····················

50. TAVOITE: Tehdään juridisesti pätevä lainaustodistus Pieksämäen kaupungin museoiden kokoelmista.
VASTUUTAHO(T): maakuntamuseotutkija, kaupungin museovastaava ja lakimies
TOTEUMA:
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Pieksämäen museotoimen kehittämisen
suuntaviivat, Pieksämäen
kaupunki/kulttuurilautakunta 132 §, 28.6.1990.
Valtionrautateiden ja Pieksämäen kaupungin
välinen lisäsopimus/Savon radan museo-alue,
pöytäkirja 23.2.1993 17b §, Pieksämäen
kaupunginhallitus.
Pieksämäen kaupunginhallituksen
kokouspöytäkirja 4.4.1995 120 § ja liite.
Savon radan museo, museo- ja
näyttelysuunnitelma, 2009, HuK Sini Hirvonen.
Savon radan museo, toimintakertomus 2008–
2009.
Vapaa-aikasihteeri Tiina Silvast-Törrösen
sähköpostiviesti maakuntamuseotutkija Jorma
Hytöselle, 17.6.2010, 29.9.2017.
Pieksämäki, museotoiminnan kehittäminen,
luonnos, elokuu 2010, Ann-Mari Karvinen.
Suomen Rautatiemuseon konservaattorin Iiro
Niemen sähköpostiviesti vapaa-aikasihteeri Tiina
Silvast-Törröselle, 1.2.2013.
Savon radan museon kokoelman valokuvien
luettelointi, raportti, 20.12.2013, Päivi Tarkiainen.

Pieksämäen museoiden kokoelmapoliittisen
ohjelman tekeminen/suunnitelma avustuksen
käytöstä, syksy 2016, Tiina Silvast-Törrönen.
Pieksämäen kaupungin hallintosääntö, hyväksytty
8.11.2016.
Arkistosihteeri Arja Justanderin sähköpostiviesti
vapaa-aikasihteeri Tiina Silvast-Törröselle
30.8.2017.
Vapaa-aikasihteeri Tiina Silvast-Törrösen ja Savon
radan museon perinnekerhon sähköpostiviesti
maakuntamuseotutkija Jorma Hytöselle
10.11.2017.
Kulttuurisuunnittelija Tiina Silvast-Törrösen
sähköpostiviesti maakuntamuseotutkija Jorma
Hytöselle 18.5.2018.

Savon radan museon perinnekerhon asiakirjat
(kopiot Savonlinnan maakuntamuseolla)
Ulkovarasto, huonekohtainen tavaraluettelo,
syksy 2005, Matti Seppänen.
Savon radan museon perinnekerhon
sähköpostivastaus (Esko Hirvosen kautta)
maakuntamuseotukijan esittämiin kysymyksiin,
21.9.2017.
Vapaa-aikasihteeri Tiina Silvast-Törrösen ja Savon
radan museon perinnekerhon sähköpostiviesti
maakuntamuseotutkija Jorma Hytöselle
10.11.2017.
Savon radan museon perinnekerhon
sähköpostivastaus maakuntamuseotukijan
esittämiin kysymyksiin 20.11.2017 (kopio vapaaaikasihteerille).
Savon radan museon perinnekerhon
sähköpostivastaus maakuntamuseotukijan
esittämiin kysymyksiin, 5.3.2018.
Savon radan museon perinnekerhon
sähköpostiviesti maakuntamuseotutkija Jorma
Hytöselle 21.5.2018.

Suomen Rautatiemuseon asiakirjat
(kopiot Savonlinnan maakuntamuseolla)
Suomen Rautatiemuseon kokoelmapäällikön
Elina Holopainen sähköpostiviesti
maakuntamuseotutkija Jorma Hytöselle
22.8.2017 sisältäen rautatiemuseon
kokoelmapoliittisen ohjelman liitteen 1.
Suomen Rautatiemuseon kokoelmapäällikön
Elina Holopainen sähköpostiviesti
maakuntamuseotutkija Jorma Hytöselle
13.3.2018.
Lausunto Pieksämäen kaupungin
kulttuurihistoriallisten museoiden
kokoelmapoliittisen ohjelman luonnoksen nro 4
Savon radan museota koskevista luvuista 6.3. ja
6.4, kokoelmapäällikkö Elina Holopainen/Suomen
Rautatiemuseo, 15.5.2018.

Sotamuseon asiakirja
(kopio maakuntamuseolla)
Museoesineistö säilytys- ja hoitosopimus
10.7.2007, kuitattu Pieksämäen vapaaaikatoimen puolesta 28.4.2008.

Savonlinnan maakuntamuseon asiakirjat
Perusselvitys Etelä-Savon museoista, 1989, Tiina
Matikainen.
Lausunto museoesineiden palauttamisesta,
26.5.1995, Savonlinnan maakuntamuseo.
Katselmus Savon radan museolla, Pieksämäellä
11.10.2005, muistio, Susanna Tyrväinen.
Ohjeita museoesineiden konservointiin ja
säilytykseen sekä tulipalon vaurioittamien
esineiden puhdistukseen, 17.10.2005, Susanna
Tyrväinen.
Tarkastuskertomukset 4.11.2009, 5.8.2010,
12.5.2010, 4.7.2011, 28.5.2012, 7.11.2013,
18.7.2015, 9.3.2016, 26.6.2017, Jorma Hytönen.

Lausunto koskien VR-yhtymän Savon radan
museon kokoelmiin tarjoamaa junavaunua
10.6.2010, Jorma Hytönen.
Ylöskirjattu puhelinkeskustelu
maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen–
Pieksämäen entinen VR:n varikonpäällikkö Matti
Seppänen, 17.6.2010, 28.2.2018.
Toimenpide-ehdotuksia palossa vaurioituneelle
esineistölle, 8.7.2011, Heidi Alanen.
Palaveri Savon radan museon perinnekerhon
kanssa Riihisaaressa 23.2.2016, muistio, Jorma
Hytönen.
Ylöskirjattu puhelinkeskustelu
maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen–Jäppilän
kirjastonjohtaja Mariella Haavisto, 1.9.2016,
31.8.2017, 14.11.2017.
Virtasalmen kotiseutumuseon, Jäppilän
kotiseutumuseon, Pieksämäen kotiseutumuseon,
ja Savon radan museon perusselvitykset 2007
Susanna Tyrväinen, päivitys 2016–2018 Jorma
Hytönen.
Jorma Hytösen sähköpostiviesti VR-Yhtymä Oy:n
kirjaamoon 26.2.2018.
Ylöskirjattu puhelinkeskustelu
maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen–ent. VR:n
sähkömies Vesa Kauhanen, 6.3.2018.
Puhelinkeskustelu maakuntamuseotutkija Jorma
Hytönen–Esko Hirvonen/Savon radan museon
perinnekerho ja Pieksämäen Höyryveturiyhdistys
ry, 6.3.2018.
Ylöskirjattu puhelinsoitto arkistosihteeri Arja
Justander–maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen
16.4.2018.

Kotiseutumuseo Virtasalmelle, Helsingin Sanomat
23.6.1960.
Paljon arvokkaita esineitä Jäppilän
kotiseutumuseoon, Savon Sanomat 18.8.1963.
Museotoiminta motissa, Pieksämäen Lehti
29.3.1974, Tuomo Kaminen.
Museo ullakolla, Savon Sanomat 25.8.1974, Seija
Sainio.
Ahtaus rajoittaa museotoimintaa Pieksämäellä,
Keskisuomalainen 19?.6.1981, Marja Paavilainen.
Kotiseutumuseo avasi ovensa kesäksi,
Pieksämäen Lehti 17.5.1984.
Vanhasta asemasta toivotaan kotia Savon radan
museolle, Länsi-Savo 3.6.1984, Kirsi Kääriäinen.
Kotiseutumuseon tavarat laatikoihin
Pieksämäellä, Länsi-Savo 2.7.1985.
Huippunäyttelyt ohittavat Pieksämäen, LänsiSavo 3.7.1985.
Savon radan museolle tilat Pieksämäellä, Savon
Sanomat 17.8.1985.
Museojärjestelyjä, Savon Sanomat, 17.2.1986,
Eila Tikkanen
Museoesineiden keruu vauhtiin Pieksämäellä,
Länsi-Savo 24.3.1986.
Pieksämäelle museot vuosien kuluttua, Savon
Sanomat 16.6.1986, Merja Karjalainen.
Pieksämäki aloittaa museoesineiden keruun,
Savon Sanomat 23.6.1986.
Museoesineiden keruu aloitetaan, Pieksämäen
Lehti 20.6.1986.
Museokeräyksellä tavarat talteen Pieksämäellä,
Savon Sanomat 5.7.1986.

Lehdet
Pieksämäen museohanke, Savon Sanomat
13.3.1955.
Kotiseutumuseo Pieksämäellekin, Uusi Suomi
3.10.1955.
Savon Sanomat 19.11.1957.

Kaupunkiesineistöä talteen Pieksämäellä, LänsiSavo 22.5.1987.
Pieksämäki perustaa Savon radalle museon,
Keskisuomalainen 9.6.1987, Tuomo Toppinen.
Museonjohtajalle olisi Pieksämäellä töitä, LänsiSavo 31.8.1988.

Savon radan museo junailtu hyvään alkuun,
Tekniikan Waiheita 1/1988, Helena Hänninen.

Savon radan museo esittelee talvisotaa, Savon
Sanomat 4.7.2006, Jorma Hynninen.

Museo museoesineessä, Pieksämäen Lehti
26.5.1989, Seija Laitinen.

Pieksämäellä myyntiin parikymmentä rakennusta,
Pieksämäen Lehti 17.8.2007, Jari Valanta.

Pieksämäki tarvitsee museojohtajan
vastuunkantajaksi, Länsi-Savo 27.6.1989,
Annamaija Hirvaskero.

Pieksämäen kaupunki pohtii museoaseman
ostamista, Länsi-Savo 19.11.2008, Elina Salste.

Savon radan historia museoon Pieksämäelle,
Länsi-Savo syyskuu 1989, Seija Laitinen.
Savon rata avasi uuden aikakauden, Savon
Sanomat 27.9.1989.
Arvoveturi siirrettiin Savon radan museoon,
Länsi-Savo lokakuu 1989.
Savon radan museossa sydäntalven hiljaiseloa,
Länsi-Savo 19.1.1990.
Museotoiminta odottaa selkeää kannanottoa,
Savon Sanomat 30.10.1990, Juha Jäntti.
Esineistä tilapäisnäyttely, Pieksämäen Lehti
21.11.1990, Maria-Elina Taipale.

Hiki lentää tosimiesten työssä, Länsi-Savo
9.8.2009, Elina Salste.
Ratatyöläisten asuntovaunu museoon, Länsi-Savo
12.6.2010, Elina Salste.
Kuka omistaan menneisyyden?, Hiidenkivi
4/2011, Sini Hirvonen.
Museotoimintaa selvitetään, Pieksämäen Lehti
4.11.2011.
”Savon radan museosta vietiin kaksi
konepistoolia”. Länsi-Savon verkkolehti 3.1.2014,
<http://www.lansisavo.fi/uutiset/l%C3%A4hell%C3%A4/savonradan-museosta-vietiin-kaksi-konepistoolia92279, haettu 15.8.2017>, Johanna Vasara.

Museoesineiden palautus on hankala juttu, LänsiSavo 23.11.1994, Seija Laitinen.
Savon radan museo vie höyryaikaan, Länsi-Savo,
7.6.1995, Seija Laitinen.
Museon puute uhkaa hävittää Pieksämäen
paikallishistorian, Savon Sanomat 16.8.2000, Anu
Pulkkinen.
Ratamuseon palaneet esineet olivat
kulttuurihistoriallisesti korvaamattoman
arvokkaita, Pieksämäen Lehti 12.10.2005, Eeva
McLees.
Palaneet museoesineet olivat vakuuttamattomia,
Savon Sanomat 13.10.2005, Jorma Hynninen.
Mikään ei korvaa menetettyjä museoesineitä,
Länsi-Savo 15.10.2005, Elina Salste.
Savon radan museo kertoo myös talvisodasta,
Länsi-Savo 28.5.2006, Elina Salste.
Varkauden museo ja taidemuseo 50 vuotta,
Piippujen ympärillä 22.2.2006 (nro 1), Varkausseura ry:n kotiseutulehti.

Kirjallisuus
Sata vuotta rautakengän sakarassa, Pieksämäen
liikennepaikan, Savon radan ja sen poikkiratojen
historiaa, Helena Hänninen, Pieksämäki 1989.
Yhdistystoiminnan avaimet, Vantaa 2008, Pirjo
Rosengren–Annelina Törränen.
Opas paikallismuseon hoitoon, toim. Mirva
Mattila–Marianne Kaukonen–Ulla Salmela,
Helsinki 2005.

Muut
Savonlinnan maakuntamuseolle lähetetty kutsu
Nokkalan käräjä- ja maatalousmuseon avajaisiin,
28.7.1995, Laina Utriainen.
Siilinjärven vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja, §
40, Pöljän pysäkkimuseo/museon
lakkauttaminen, 13.12.2011,

<http://dakota.siilinjarvi.fi/D5Web/kokous/20111
561-2.PDF>.
Pieksämäen–Varkauden seudun museoyhteistyö,
esiselvitystyö, 2011, Mari Immonen, Varkauden
museot.
Suomen Rautatiemuseon johtajan Tiina Lehtisen
sähköpostiviesti maakuntamuseotutkija Jorma
Hytöselle, 10.8.2017.
Savon radan museon www-sivusto.
<http://www.savonradanmuseo.fi>. Haettu
15.8.2017.
Museosta poistetut esineet päätyvät tuhottaviksi
– kirpputoreja ei järjestetä.
<https://yle.fi/uutiset/3-8757354>. Haettu
18.8.2017.
”Kulttuuripolitiikan historiaa”, Humanistisen
ammattikorkeakoulun Jyväskylän alueyksikön
www-sivusto.
<https://kupolahumak.wordpress.com/suomenkulttuuripolitiikka/historia/>. Haettu 31.8.2017.
”Laki kuntien kulttuuritoiminnasta”, Finlexin
www-sivusto.
<http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1980/1980104
5>. Haettu 31.8.2017.
Sibelius-Akatemia www-sivusto.
<http://www2.siba.fi/shu>. Haettu 9.10.2017.
Museoviraston erikoisasiantuntija Marianne
Kosken sähköpostiviesti maakuntamuseotutkija
Jorma Hytöselle, 26.10.2017.
Pieksämäki-Seuran puheenjohtajan Asko
Hankilanojan sähköpostiviesti
maakuntamuseotutkija Jorma Hytöselle,
28.2.2018.
Purkautuneiden yhdistysten tietokanta – PURKKI.
<http://yhdistysrekisteri.prh.fi:9057/haku.htx?kie
li=1&purkautunut=1&lajittelu=1&nimi=fotokisko
&kotipaikka=&ensrek=&purklak=&purktapa=&va
paa=&reknro=&sb_haku=Hae>. Haettu
28.2.2018.
Mäntyharjun sivistyspalveluiden johtosääntö.
<https://hallinta-mantyharju.kunta-api.fi/wpcontent/uploads/2017/08/Sivistyspalveluiden-

johtos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6.pdf>. Haettu
16.4.2018.
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3.2 Museon tehtävä ja kokoelmatyö
(kartuttaminen, tallennus-suunnitelma,
tallennustavat, liittäminen ja säilytystilat)
4. Jäppilän kotiseutumuseo
4.1 Museon syntyhistoria sekä
kokoelmien kartunta ja sisältö

7. Kokoelmat inventoidaan, jonka yhteydessä ne valokuvataan digitaalisesti ja
kuntokartoitetaan. Samalla selvitetään alkuperäisten luettelointikonseptien ja diaarion
sijainti sekä ristiriidat esinekortiston numerointiin.
8. Inventoinnin yhteydessä parannetaan kokoelman säilytystiloja, jotta sen esineistö ei
enää jatkossa tuhoudu esim. esineiden päällekkäisestä tai lattialla säilytyksestä tai
muusta vastaavasta johtuen.

4. Inventoinnin yhteydessä parannetaan kokoelman säilytystiloja, jotta sen esineistö ei
enää jatkossa tuhoudu esim. esineiden päällekkäisestä tai lattialla säilytyksestä tai
muusta vastaavasta johtuen.
5. Inventoinnissa löytyneet luetteloimattomat objektit käydään läpi ja päätetään niiden
liittämisestä kokoelmaan tai poistamisesta kohdan 3.2. määrittelyn jälkeen.
Kokoelmaan liitettävät objektit luetteloidaan digitaalisesti: ensisijaisesti
tunnistusluetteloidaan, toissijaisesti tutkimusluetteloidaan.
6. Määritellään museon tehtävä ja kokoelmatyö.

3. Kokoelmat inventoidaan, jonka yhteydessä ne valokuvataan digitaalisesti ja
kuntokartoitetaan.

työllistetty/palkattu henkilö,
kaupungin museovastaava,
maakuntamuseotutkija
työllistetty/palkattu henkilö,
kaupungin museovastaava,
maakuntamuseotutkija

kaupungin museovastaava,
maakuntamuseotutkija

kaupungin museovastaava,
Pieksämäki-Seuran
arkistovastaava,
työllistetty/palkattu henkilö,
maakuntamuseotutkija
työllistetty/palkattu henkilö,
kaupungin museovastaava,
maakuntamuseotutkija
työllistetty/palkattu henkilö,
kaupungin museovastaava,
maakuntamuseotutkija
työllistetty/palkattu henkilö,
kaupungin museovastaava,
maakuntamuseotutkija

kaupungin museovastaava,
maakuntamuseotutkija

1. Kokoelmapoliittisen ohjelman tavoitteet ja toteuma (liite 2) edelliseltä vuodelta sekä
tulevan vuoden tavoitteet käydään läpi kaupungin museovastaavan tai
maakuntamuseotutkijan aloitteesta kerran alkuvuodesta kokouksessa tai
puhelimitse/sähköpostitse vähintään kaupungin ja maakuntamuseon kesken,
mahdollisuuksien mukaan yhdessä myös kolmannen sektorin kanssa. Kaupungin
museovastaava pitää kirjaa toteutumasta, ja toimittaa sen muille toimijoille
alkuvuodesta.
2. Selvitetään kotiseutuarkistossa säilytettävien luettelointitietojen koostumus ja
verrataan niitä maakuntamuseossa säilytteillä oleviin luettelointitietoihin.

2. Kokoelmatyön tavoite

3. Virtasalmen kotiseutumuseo
3.1 Museon syntyhistoria sekä
kokoelmien kartunta ja sisältö

VASTUUTAHO(T)

TAVOITE

LUKU

Listaus museosuunnitelman tavoitteista ja vastuutahoista

Liite 2

5.2 Museon tehtävä ja kokoelmatyö
(kartuttaminen, tallennussuunnitelma,
tallennustavat, liittäminen ja säilytystilat)
6. Savon radan museo
6.1 Museon syntyhistoria sekä
kokoelmien kartunta ja sisältö

4.2 Museon tehtävä ja kokoelmatyö
(kartuttaminen, tallennus-suunnitelma,
tallennustavat, liittäminen ja säilytystilat)
5. Pieksämäen kotiseutumuseo
5.1 Museon syntyhistoria sekä
kokoelmien kartunta ja sisältö

16. Selvitetään yhdessä Pieksämäen kaupungin ja VR-yhtymän lakimiesten kanssa,
miten 1.12.1986 päivättyä rautatiehallituksen kirjettä tulkitaan mainittujen objektien
omistusoikeuden suhteen? Samoin selvitetään, onko em. lahjakirja käsitelty kaupungin
toimielimissä eli onko kaupunki ottanut esineistön vastaan?
17. Kokoelmat inventoidaan, jossa tärkeimpänä tehtävänä on erotella Savon radan
museolle, lahjoitetut, ostetut ja deponoidut objektit. Deponoituja objekteja käsitellään
erillään museon muusta kokoelmasta.
18. Kokoelmien numerointi (numeron merkitseminen objektiin) muutetaan museoalan
yleisen normiston mukaiseksi kokoelmapoliittisen ohjelman hyväksymisen jälkeen
vastaanotettavien objektien osalta. Samalla tarkistetaan aiemmat numerointikäytännöt
ja tehdään tarvittavat muutokset, jos käytetyt numerointimenetelmät eivät ole
kestäviä.
19. Kokoelmiin liittyvät sähköiset tiedostot pyritään ensisijaisesti muuttamaan uudessa
ohjelmistossa/käyttöjärjestelmässä toimiviksi. Mikäli tämä ei onnistu, niin tiedot

12. Inventoinnin yhteydessä parannetaan kokoelman säilytystiloja, jotta sen esineistö ei
enää jatkossa tuhoudu esim. esineiden päällekkäisestä tai lattialla säilytyksestä tai
muusta vastaavasta johtuen.
13. Inventoinnissa löytyneet luetteloimattomat objektit käydään läpi ja päätetään
niiden liittämisestä kokoelmaan tai poistamisesta kohdan 5.2. määrittelyn jälkeen.
Kokoelmaan liitettävät objektit luetteloidaan digitaalisesti: ensisijaisesti
tunnistusluetteloidaan, toissijaisesti tutkimusluetteloidaan.
14. Selvitetään siirrettiinkö Nokkalaan aikoinaan kaupungin omistamaa esineistöä, ja
onko se palautunut kaupungin omistukseen.
15. Määritellään museon tehtävä ja kokoelmatyö.

11. Kokoelmat inventoidaan, jonka yhteydessä ne valokuvataan digitaalisesti ja
kuntokartoitetaan.

9. Inventoinnissa löytyneet luetteloimattomat objektit käydään läpi ja päätetään niiden
liittämisestä kokoelmaan tai poistamisesta kohdan 4.2. määrittelyn jälkeen.
Kokoelmaan liitettävät objektit luetteloidaan digitaalisesti: ensisijaisesti
tunnistusluetteloidaan, toissijaisesti tutkimusluetteloidaan.
10. Määritellään museon tehtävä ja kokoelmatyö.

Liite 2

Savon radan museon
perinnekerho, työllistetty/palkattu
henkilö

Savon radan museon
perinnekerho, työllistetty/palkattu
henkilö, maakuntamuseotutkija
Savon radan museon
perinnekerho, työllistetty/palkattu
henkilö, maakuntamuseotutkija

Pieksämäen kaupungin ja VRyhtymän lakimiehet, kaupungin
arkistosihteeri ja museovastaava

kaupungin museovastaava,
työllistetty/palkattu henkilö
kaupungin museovastaava,
maakuntamuseotutkija

työllistetty/palkattu henkilö,
kaupungin museovastaava,
maakuntamuseotutkija
työllistetty/palkattu henkilö,
maakuntamuseotutkija, kaupungin
museovastaava
työllistetty/palkattu henkilö,
maakuntamuseotutkija, kaupungin
museovastaava

kaupungin museovastaava,
maakuntamuseotutkija

työllistetty/palkattu henkilö,
kaupungin museovastaava,
maakuntamuseotutkija

6.2 Sivutoimisesti hoidettu kunnallinen
museo ja vapaaehtoistyö

skannataan tekstintunnistusohjelman (OCR) avulla muokattavaksi sähköiseksi tekstiksi,
mikäli menetelmä on toteuttamiskelpoinen.
20. Tulipalossa vaurioituneet ja kokoelmissa säilytettävät objektit arvoluokitetaan,
jonka jälkeen päätetään jatkotoimista. Maakuntamuseon konservaattori on ohjeistanut
puhdistamisesta kirjallisesti heinäkuussa 2011.
21. Kaikki museon ulkoalueella olevat rakenteet/rakennelmat käydään läpi ja
selvitetään sekä kirjataan ylös niihin liittyvät asiakirjat, niiden museostatus (laina,
deponointi, pysyvästi säilytettävä museoesine, käyttökokoelman esine) tai muu status
(muu esine, löytö, ei tietoa). Lainatuista/deponoiduista rakenteista/rakennelmista
tehdään sopimukset, jos niitä ei ole tehty. Mikäli alueella on muita, kuin
museostatuksen omaavia rakenteita/rakennelmia, niin kaupunki joutuu tekemään
päätökset niiden säilytyksestä/poistamisesta. Samalla kirjataan ylös, kuuluuko
rakenne/rakennelma aseman toiminta-aikaiseen kalustoon (vuoteen 1981 saakka), vai
onko se tuotu paikalle museotoiminnan aikana (vuoden 1981 jälkeen) ja milloin. Lisäksi
rakenteet/rakennelmat valokuvataan digitaalisesti siten, että niiden sijainti selviää
kuvista kiistattomasti. Raportti toimitetaan kaupungille ja maakuntamuseolle.
22. Museon ulkoalueella pysyvästi säilytettävien museostatuksen omaavien objektien
luettelointitiedot tarkistetaan tai niiden puuttuessa objektit luetteloidaan. Samalla
kerätään mahdollisimman tarkoin tiedot tehdyistä kunnostustöistä ja käytetyistä
materiaaleista.
23. Museon ulkoalueella olevat, pysyvästi säilytettävät, museostatuksen omaavat
objektit kuntokartoitetaan ja tarvittavilta osin niistä tehdään esim. värikerros- ja
maalinäytetutkimukset tms. kunnostustyön pohjaksi Suomen Rautatiemuseon ohjeiden
mukaan.
24. Museon ulkoalueella olevien, pysyvästi säilytettävien, museostatuksen omaavien
objektien pintakäsittely uusitaan tarvittavilta osin Suomen Rautatiemuseon ohjeiden
mukaan.
25. Selvitetään museon ulkoalueella olevien pysyvästi säilytettävien, museostatuksen
omaavien objektien suojaus tarvittavilta osin kiinteillä katoksilla (vrt. esim. Mikkelin
aseman Marskin salonkivaunu) huomioiden alueelle voimassa olevat kaavat, kaupungin
rakennusjärjestys, RKY-status ja rautatiesopimus sekä tarvittavat lausunnot. Mikäli
mahdollista, suunnitellaan ja toteutetaan katokset.
26. Pieksämäen kaupungin hallintosääntöön, johtosääntöön tms. tehdään lisäys, että
kaikki kulttuurihistoriallisten museoiden kokoelmiin liittyvät asiat kuuluvat kaupungin
museovastaavan (kirjoitushetkellä kulttuurisuunnittelija) ratkaisuvaltaan. Esimerkiksi
Mäntyharjun sivistyspalveluiden johtosäännössä todetaan museokokoelmien
täydentämisen, poiston sekä lahjoitusten kuuluvan kulttuurisihteerin ratkaisuvaltaan.
kaupungin museovastaava ja
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja,
maakuntamuseotutkija

Savon radan museon
perinnekerho, työllistetty/palkattu
henkilö, alan yritys
Savon radan museon
perinnekerho, kaupungin
tilapalvelu ja museovastaava,
maakuntamuseotutkija

Savon radan museon
perinnekerho, työllistetty/palkattu
henkilö, rakennuskonservaattori

Savon radan museon
perinnekerho, työllistetty/palkattu
henkilö

Savon radan museon
perinnekerho, työllistetty/palkattu
henkilö, maakuntamuseotutkija
Savon radan museon
perinnekerho, työllistetty/palkattu
henkilö
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6.6 Säilytystilat

6.4 Ilmiöiden, tietojen ja objektien
aktiivinen tallennussuunnitelma ja
tallennustavat
6.5. Kokoelmiin liittäminen

6.3 Museon tehtävä sekä kokoelmien
kartuttamisen perussäännöt

39. Esineistön nykyisiä säilytystiloja parannetaan eriyttämällä kokoelma- ja
käyttöesineet yms. sekä poistamalla kaikki museon toimintaan kuulumaton esineistö.
Jälkimmäisen kohdalla on todettava omistusoikeus ennen poistoa.

38. Määritellään objekteista kirjattavat luettelointitiedot ja digitointi.

35. Käyttö- ja esinekokoelman objektien vuosikartunta lähetetään tiedoksi Suomen
Rautatiemuseolle.
36. Otetaan käyttöön kokoelmien kartuntaa varten selventämä ”opetustaulu”, jossa
näkyvät vastaanoton perusedellytykset ja ajalliset/aihepiirilliset rajaukset, joista
muodostuu tallennuksen painopistesuunnat sekä arvoluokitus.
37. Selvitetään luetteloinnin tila.

29. Kesätyöntekijöitä ohjeistetaan kieltäytymään lahjoitusten vastaanotosta, ja heille
laaditaan kirjallinen ohje, jonka he antavat lahjoitusta tarjoavalle henkilölle.
30. Käyttökokoelman esineistöstä laaditaan valokuva- ja tekstilistaus, joka pidetään
ajan tasalla. Tarkistus alkuvuodesta tavoitteiden ja toteuman seurannan yhteydessä.
31. Suunnitellaan ja otetaan käyttöön vastaanottolomake, jolla objektit voidaan
kokoelmapoliittisen ohjelman hyväksymisen jälkeen laillisesti siirtää pysyvästi
säilytettävään kokoelmaan, käyttökokoelmaan, siirtoon toiselle museolle, hävitykseen
tai myyntiin. Lomakkeessa huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen ehtojen
täyttyminen.
32. Kaksiportainen vastaanotto vakinaistetaan perinnekerhon ja kaupungin väliseksi
pysyväksi käytännöksi.
33. Pysyvästi säilytettäviin kokoelmiin hankitut uudet objektit asetetaan julkisiksi
perustietoineen (esim. www-sivu), mikä toimii samalla tiedotteena, että tietojen
keräyksenä objektista.
34. Käyttö- ja esinekokoelman objektien vuosikartunnusta (lukumäärä) pidetään kirjaa.

28. Perinnekerho nimeää keskuudestaan ”vastaanottovastaavat”.

27. Kootaan yhteen kaikki kokoelmien vastaanottoon/luovutukseen liittyvät asiakirjat.

Savon radan museon
perinnekerho,
maakuntamuseotutkija
kaupungin museovastaava, Savon
radan museon perinnekerho,
maakuntamuseotutkija
Savon radan museon
perinnekerho, kaupunki

Savon radan museon
perinnekerho, kaupungin
museovastaava
Savon radan museon
perinnekerho
maakuntamuseotutkija

kaupungin museovastaava, Savon
radan museon perinnekerho
Savon radan museon
perinnekerho
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kaupungin museovastaava, Savon
radan museon perinnekerho
Savon radan museon
perinnekerho
maakuntamuseotutkija, Savon
radan museon perinnekerho
Savon radan museon
perinnekerho
maakuntamuseotutkija, kaupungin
museovastaava ja lakimies, Savon
radan museon perinnekerho

11. Kokoelmapoistot

10. Konservointi

48. Mahdollisuuksien mukaan käytetään hyväksi Savonrannan Säimenen myllymuseon
pajan teräsesineiden puhdistuksesta syksyllä 2017 saatuja kokemuksia, jotka tulevat
sisältymään maakuntamuseon metallin puhdistus -ohjeeseen (valmistuu arviolta v.
2019).
49. Tehdään poistopöytäkirjan mallipohja.

45. Selvitetään onko Jäppilän, Virtasalmen ja Pieksämäen kotiseutumuseoiden sekä
Savon radan museon keruutoiminnasta säilynyt asiakirjoja koskien keräyksen
erikoisaloja ja painopisteitä. Erityisesti selvitetään mahdolliset vastaukset Mikkelin
läänin maakuntaliiton asiaa koskevaan tiedusteluun 1970-luvulla. Mikäli tällaisia
asiakirjoja löytyy Mikkelin maakunta-arkistosta, niin niitä verrataan kokoelmiin eli
näkyvätkö mainitut painopisteet kokoelmassa. Mikäli näkyvät, niin vanhan kartunnan
arvoluokitus tehdään asiakirjan perusteella. Mikäli mainittuja painopisteitä ei näy tai
asiakirjoja ei löydy, niin arvoluokitus tehdään kokoelmien inventoinnista muodostuneen
kokonaiskäsityksen perusteella.
46. Selvitetään käytössä oleva sähköinen tallennus ja objektien digitointi, ja tehdään
tarpeen tullen muutokset työtavoissa, jotta päästäisiin voimassaolevien arkisto/museoalan suositusten tasolle tai mahdollisimman lähelle niitä.
47. Esineiden puhdistukset yms. merkitään joko luettelointitietoihin tai erilliseen
listaukseen.

8.2 Vanha kartunta

9. Kokoelmien luettelointi ja digitointi

43. Uuden esinekartunnan arvoluokitus vakinaistetaan normaaliksi toimenpiteeksi.
Ehdotuksen arvoluokituksesta tekee objektin vastaanottaja, ja sen hyväksyy kaupungin
museovastaava. Ristiriitatilanteissa asiat pyritään ratkomaan neuvottelemalla, mutta
lopullinen päätös jää kaupungin museovastaavalle.
44. Jokaisen museon Helmet-luokkaan lisätään 1–3 objektia/objektiryhmää v. 2028
loppuun mennessä kaupungin museovastaavan päätöksellä.

8. Arvoluokitus
8.1 Uusi kartunta

7. Päätös Pieksämäen museoiden
kokoelmien kartuttamisesta

41. Kotiseutuarkistoon sijoitetun aineiston arkistoluettelojen ajantasaisuus tarkistetaan
ja tarpeen tullen päivitetään sekä päätetään kirjallisuuden tms. arkistoon
kuulumattoman aineiston säilyttämispaikasta.
42. Päätetään Jäppilän, Virtasalmen ja Pieksämäen kotiseutumuseoiden kokoelmien
kartuttamisesta (lautakunnan päätös).

40. Kartoitetaan kaupungin kiinteistöt, ja etsitään paremmat säilytystilat sille
kokoelman osalla, joka ei ole näytteillä.

maakuntamuseotutkija

Savon radan museon
perinnekerho,
maakuntamuseotutkija
Savon radan museon
perinnekerho, työllistetty/palkattu
henkilö
maakuntamuseotutkija

Savon radan museon
perinnekerho, työllistetty/palkattu
henkilö, kaupungin
museovastaava
maakuntamuseotutkija, kaupungin
museovastaava, Pieksämäki-Seura
ry, Savon radan museon
perinnekerho
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kaupungin tilapalvelu ja
museovastaava, Savon radan
museon perinnekerho
kaupungin arkistosihteeri, Savon
radan museon perinnekerho,
Pieksämäki-Seura ry
kaupungin museovastaava,
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja,
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Savon radan museon
perinnekerho, kaupungin
museovastaava

12. Lainaaminen

50. Tehdään juridisesti pätevä lainaustodistus Pieksämäen kaupungin museoiden
kokoelmista.
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maakuntamuseotutkija, kaupungin
museovastaava ja lakimies

Liite 3
Ohjeet esinenumeron merkitsemiseen

Lähde: Opas paikallismuseon hoitoon, toim. Mirva Mattila–Marianne Kaukonen–Ulla Salmela, Helsinki 2005, s. 68.

