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Miksi Kokoelmakartta?

 Museokentän toiveesta ja tarpeesta lähtenyt kehitystyö (2013-)

 Tarve kokoelmatiedon kartoittamiseen ja esittelyyn

 Museon kokoelmaprofiili ja sen hahmottaminen

 Mikä karttuu aktiivisesti, mitä historiallisia/ passiivisia kokonaisuuksia on olemassa?

 Missä kokoelmat sijaitsevat

 Kokoelmat, joita ei vielä ole digitoitu ja/ tai jotka eivät vielä ole Finnassa

 Tarve sekä yksittäiseen museoon että koko kenttään liittyen

 Väline, jolla museo hahmottaa itselleen kokoelmaprofiilinsa

 Väline, jolla museot viestivät muille museoille omista kokoelmistaan

 Mahdollisuus lisätä museoiden kokoelmien tunnettavuutta ja yhteiskunnallista 
vaikutusta



TAKOWIKI

 V. 2015 luotiin TAKOWIKI alustaksi kokoelmakartoituksille

 Sai innostuneen vastaanoton – tarve työkalulle oli ilmeinen

 19 museota, 72 kokoelmakuvausta

 Konsepti osoittautui kuitenkin liian hankalaksi käyttää

 Sijainti eDuunin uumenissa todennäköinen osasyy käytön hankaluudelle

 TAKOWIKI osoitti kuitenkin työkalulle olevan tilausta

 Katseet kohti helpompaa ja käyttäjäystävällisempää ratkaisua

 TAKO:n ohjausryhmä alkoi miettiä uutta konseptia ja toteutusta TAKOWIKI:n
tilalle



TAKOWIKI:stä Kokoelmakarttaan

 Kesäkuussa 2018 perustettiin työryhmä työstämään valtakunnallisen 
tallennustyönjaon visualisointia

 Kun tallennustyönjaon visualisointi oli valmis, oli luontevaa jatkaa saman 
työryhmän voimin Kokoelmakartan suunnittelua ja toteuttamista

 Tallennustyönjaon visualisoinnin ja raportointityökalun toteutti Roope 
Tahvanainen Vividin Oy:stä

 Kokoelmakartan suunnittelu ja testaus toteutettiin vuoden 2019 aikana



Kokoelmakartan ydinteesit

 Kokoelmakartta on helppo käyttää ja täyttää

 Kokoelmakartta on visuaalinen ja havainnollinen

 Kokoelmakartta avaa kokoelmia yksittäisestä museosta koko suomalaiseen 
museokenttään

 Kokoelmakartta on suunnattu museoille, mutta sen avulla suuri yleisökin saa 
tietoa museoista ja kokoelmista

 Kokoelmakartta kehittyy museoiden tarpeiden mukaan. Nyt julkaistaan 
Kokoelmakartta v. 1.0

 Kokoelmakartta ja Finna täydentävät toisiaan ja luovat yhdessä monipuolisen 
kuvan suomalaisten museoiden hallinnoimasta kulttuuriperinnöstä



Kokoelmakartan sisältö

 Kokoelmakartta-kokonaisuus jakaantuu

 Kokoelmatietojen täyttölomakkeeseen

 Kokoelmakartan visualisointi- ja hakusivuun

 Tietojen täyttö yksinkertaisen verkkolomakkeen avulla

 Suojattu salasanalla, jonka saa tako@kansallismuseo.fi

 Kokoelmien visualisointi museo- ja kokoelmalähtöisesti

 Mahdollisuus hakea tietoa museoittain, kokoelmittain, asiasanoin

 Mukaan pääsevät kaikki ammatillisesti hoidetut museot

 TAKO-museoiden perustiedot ovat jo valmiina, muita museoita voidaan lisätä 
kysynnän mukaan

 Ei-ammatilliset museot mukaan myöhemmin



Käyttökoulutus

 Työpaja Kokoelmakartan käyttämiseen TAKO:n kevätseminaarissa 12.2.2020

 Kevään aikana järjestetään online-käyttökoulutusta (Skype, Teams)

 Koulutustilaisuuksien ajankohdista lisätietoja myöhemmin

 Tarpeen mukaan myös työpajatyyppistä käytöökoulutusta

 Ohjeistukseen kiinnitetty huomiota, pyritty tuottamaan sekä visualisointiin 
että täyttölomakkeeseen selkeät ja saavutettavat ohjeet

 Palvelulinja palvelee! tako@kansallismuseo.fi



Kokoelmakartan toteuttajat ja 
mahdollistajat

 Kokoelmakartan työryhmä:

 Teemu Ahola, Tampereen museot; Marjo Ahonen, Suomen käsityön museo; Miikka 
Haimila, Museovirasto; Risto Hakomäki; Suomen kansallismuseo; Johanna Jakomaa, 
Satakunnan Museo; Sari Kainulainen, Lahden kaupunginmuseo; Kimmo Kestinen, 
Työväenmuseo Werstas; Tiina Kiiskinen, Marianne Koski; Museovirasto; Hotelli- ja 
ravintolamuseo; Anu Niemelä, Museovirasto; Leena Paaskoski, Lusto – Suomen 
Metsämuseo; Roope Tahvanainen, Vividin Oy; Merja Vilhunen, Designmuseo

 Kokoelmakartta on toteutettu TAKO-verkoston ja Museoviraston yhteistyönä

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut hankkeen toteutusta



Tervetuloa mukaan!

 Kokoelmakartta löytyy osoitteesta:

tako.nba.fi/kokoelmakartta

 Kokoelmakartan täyttölomake löytyy osoitteesta:

tako.nba.fi/kokoelmakartta/lomake


