KOKOELMANHOITO

Kuvansa kullakin – valokuva-arkiston hallinnan kysymyksiä
Kirjoittaja: Anne Isomursu
Julkaisija: Suomen valokuvataiteen museo
Julkaisuvuosi: 2011. Sivumäärä: 128
Valokuvauksena filmin valta-aika päättyi vuosituhannen vaihteessa, jonka jälkeen valokuvat ovat
syntyneet pääsääntöisesti digitaalisesti. Kuvansa kullakin – valokuva-arkistojen hallinnan
kysymyksiä on lukukirja filmiajan valokuva-arkistojen kanssa työskenteleville. Kirja lähestyy
arkistoja museotyön näkökulmasta mutta hyödyttää myös muita valokuvien kanssa toimivia.
Kuvansa kullakin – valokuva-arkistojen hallinnan kysymyksiä johdattaa filmiajan erityispiirteisiin ja
opastaa aineistojen käsittelyyn kokoelman esitutkimuksesta ja kokoelmaselvityksestä aina
digitoinnin periaatteisiin. Kirja on laajuudessaan ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys
valokuva-arkistotyön perusteista.
Kirjan kirjoittaja on Suomen valokuvataiteen museon
erikoistutkija Anne Isomursu. Valokuvien säilytys- ja
digitointikysymyksistä kirjoittavat museon
konservaattori Riitta Koskivirta, valokuvaaja Virve
Laustela ja informaatikko Juha Sulin.
Aiheina kirjassa mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

valokuvakokoelmien muodostuminen
kokoelmien hankinnasta päättäminen
valokuvakokoelman siirto museoon
kokoelmaselvitys ja sen tavoitteet
arkistojärjestyksen suunnittelu
yksittäisten valokuvien sisällön- ja
ulkoasunkuvailu
valokuvien säilytys ja suojamateriaalien valinta
valokuvan säilyvyyttä uhkaavat tekijät
digitoinnin suunnittelu
tuotenumero: 205700

à 25,00 € (22,73 €)
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The Artist's Handbook
Kirjoittaja: Pip Seymour
Julkaisija: Lee Press
Julkaisuvuosi: 2007. Sivumäärä: 520
The Artist's Handbook on kattava ammattitason tietopaketti taiteen tekemisessä käytetyistä
materiaaleista ja tekniikoista. Kirja opastaa laadukkaiden välineiden ja aineiden valinnassa. Ohjeita
tarjotaan esimerkiksi pigmenttien, paperien, liimojen ja lakkojen valmistukseen. Kirjassa
käsitellään myös taideteosten asianmukaista varastoimista ja säilyttämistä.
Aiheina kirjassa mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pigmentit
piirustusmateriaalit
munatempera
öljymaalaus
vesiväri- ja guassimaalaus
akryylimaalaus
pastellit
vahamaalaus
kalkkimaalaus, freskot
siveltimet
teosten varastointi ja säilytys
tuotenumero: 2992108

à 50,00 € (40,32 €)

Sivu 2 / 11

•

Termo- ja hygrometrit:
hiushygrometri
- aito hius
- ruostumaton teräs
- läpimitta: 10 cm
tuotenumero: 256617
à 99,00 € (79,84 €)

elektroninen lämpö- ja ilmankosteusmittari
- valmistaja saksalainen mittalaitteiden valmistukseen
erikoistunut yritys Dostmann Electonic GmbH.
- valmistuksessa noudatetaan DIN ISO 9001-standardia
- pienikokoinen ja kompakti koko: 52 x 39 x 15 mm
- huomaamaton vitriinissä; pakkauksessa on myös teippi
seinään kiinnitystä varten
- mittaskaala: -10°C – +60°C
tuotenumero: 256117
à 37,00 € (29,84 €)

•

Suojakäsineet museotyöskentelyyn, koot: S, M, L, XL
Käsineiden materiaali on polyamidi. Ne ovat kädessä keveät ja
herkkäotteiset. Käsineet sopivat yhtä lailla molempiin käsiin.
Voidaan pestä normaalisti.
Museo- ja arkistoaineiston käsittelyn lisäksi käsineitä voidaan
käyttää muiden suojakäsineiden alla lämmittämässä tai
imemässä kosteutta.

Tuotenumero: 28376100
à 2,10 € (1,69 €)
Mainitse tilauksen yhteydessä koko.

•

Antistaattiset käsineet, koot: S, M, L, XL
Kulutusta kestävien käsineiden valmistusmateriaali
on kolmikerroksinen yhdistelmäkuitu, jonka
pintakerros on polyamidia. Ominaisuudet kestävät
normaalin vesipesun. Käsineet helpottavat
sähköistyvien materiaalien käsittelyä.
Tuotenumero: 2837300
à 7,40 € (5,97 €)
Mainitse tilauksen yhteydessä koko.
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•

Sormisuojat. Valokuvien ja arkistomateriaalien käsittelyssä puuvillahanskat ovat usein
kömpelöt, kumihanskat taas hiostavat. Sormisuojien avulla selaat kokoelmaa ilman huolta
sormenjäljistä. Pakkauskoko: 100 kpl.
Koot S, M, L, XL
tuotenumero: 200086
à 5,20 € (4,19 €)
Mainitse tilauksen yhteydessä koko.

•

Vinyylikäsineet. Suojausluokka EN 455-1 ja 455-2: soveltuvat lääketieteelliseen käyttöön
sekä terveydenhuoltoon. Penetraatioluokka A.Q.L. 1.5 (läpitunkeutuvuus tarkoittaa sitä
kemikaalien ja mikro-organismien virtaa, joka tunkeutuu huokoisten materiaalien,
saumojen, pienten reikien tai materiaalien pikkuvirheiden
läpi)
- direktiivi 93/42/CEE
- puuteroitu maissijauheella
- pakkauskoko: 100 kpl
Koko M
tuotenumero: 230012
à 12,00 € (9,68 €)

•

Hengityssuojain
- Suojain venttiilillä. Suojaa myrkyttömiltä hienoilta pöly- ja kuituhiukkasilta ja höyryiltä.
APF 10 (Assigned protection factor).
- Suojain ilman venttiiliä. Suojaa kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta. APF 4

Suojain, jossa venttiili
Suojain, jossa ei venttiiliä

tuotenumero: 2145221
tuotenumero: 2145211

à 2,30 € (1,85 €)
à 1,45 € (1,17 €)
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•

Työtakki
Pitkähihainen, näppärikiinnitys edessä, kaulus. Kolme taskua ja lisäksi povitasku.
Materiaali: 65% polyesteriä, 35 % puuvillaa. Kestävä ja miellyttävä päällä.
koko

sivusauma

rinnanympärys

hihan
alasauma

S
M
L
XL

81
81
81
78

109
115
125
132

47
48
48
46

tuotenumero: 2150010

à 49,50 € (39,92 €)
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•

Suurennuslaitteet
o luuppi
Kätevän kokoinen luuppi kulkee mukana vaikka taskussa.
Linssin halkaisija on 24 mm. 8-kertainen suurennos tuo hyvin
yksityiskohdat esiin tarkasteltavan kohteen pinnalta.
Läpinäkyvä jalka sallii valon pääsyn tarkasteltavalle alueelle.
tuotenumero: 24198
hinta: à 13,50 € (10,89 €)

o taskumikroskooppi, 30 x suurennos
- erinomainen pintojen tarkasteluun
- valaistu
- tarkennuskiekko
- paristokäyttöinen
tuotenumero: 260230
hinta: à 191,00 € (154,03 €)

o otsalle kiinnitettävä suurentava lasi avuksi
tarkkaan työhön
- kaksinkertainen suurennos
- kevyt (142 g), hyvä käyttömukavuus: laite
voidaan nostaa ylös tarvittaessa
- sopii myös silmälasien käyttäjälle
- laitteeseen voidaan tilata myös
tehokkaammat linssit
tuotenumero: 28737744
hinta à 121,00 € (97,58 €)
2,75 x suurennos
tuotenumero: 28737775 (linssit erikseen tilattuna)
3,5 x suurennos
tuotenumero: 28737735 (linssit erikseen tilattuna)

o pinsetit, joissa suurennuslasi
- kaksinkertainen suurennos
- pituus 80 mm
tuotenumero 250013
à 15,80 € (12,74 €)
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•

Hyönteisansat
o Hyönteisansa AgriSense
Hyönteiskannan kartoittamiseen, tarpeellinen kun haluaan välttää turhaa tai virheellisesti
suunnattua kemiallista tuholaistorjuntaa. Asennetaan varastoihin tai näyttelytiloihin.
Kohde: ryömivät hyönteiset (esim. kuoriaiset)
pakkauskoko: 30 kpl

tuotenumero: 29751163

à 26,50 € (21,37 €)

o Koiansa (kuva ylhäällä oikealla)
Tehokas ansa lentävien hyönteisten pyydystämiseen ja hyönteisongelman kartoittamiseen.
Ansa perustuu feromonihoukuttimeen, ja se pyydystää sekä pienet että isot hyönteiset.
pakkauskoko: 1 kpl

tuotenumero: 29750030

à 11,55 € (9,31 €)

o Sokeritoukka-ansa
Boorihappoa sisältävä ansa houkuttelee ja nitistää
sokeritoukat siististi ja tehokkaasti.
Pakkauskoko: 24 kpl
tuotenumero: 23686047
à 37,80 € (30,48)
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A-D Strips 250 kpl
A-D Strips filmikokoelman tarkkailuun. A-D
Strips:it ovat indikaattoriväriaineella
päällystettyjä paperiliuskoja, joiden avulla
voidaan havainnoida ja mitata
asetaattinegatiivien ikääntymistä, ns.
etikkasyndroomaa. Negatiivi ja A-D Strip
asetetaan tiiviisti suljettavaan astiaan tai
pussiin, liuska reagoi negatiivistä erittyviin
happamiin aineisiin ja ilmaisee hajoamisen
ja happamuuden astetta asteikolla 0-3
muuttamalla väriä.
tuotenumero: 21140002
à 130,00 € (104,84 )

•

Kosteudenmittausliuskat
Nopea ja huokea tapa tarkistaa varaston tai näyttelytilan
suhteellinen ilmankosteus.
Pakkauskoko 5 kpl.
tuotenumero: 29313100
à 24,70 € (19,92 €)

•

pH-mittausliuskat (0-14)
pakkauskoko: 100 kpl
tuotenumero: 25392500
à 51,50 € (41,53 €)
pH-mittausliuskat (5-10)
pakkauskoko: 100 kpl
tuotenumero: 25392503
à 51,50 € (41,53 €)

•

Lineco pH-kynä
Kynällä voidaan testata paperituotteiden mahdollinen
happamuus. Piirrä viiva paperille ja seuraa viivan väriä, kun
se kuivuu.
tuotenumero: 25330023
à 15,30 € (12,34 €)
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Kaiser-merkintäkynä
Pysyvä, nuhraantumaton ja vedenpitävä jälki kaikille sileille
pinnoille (filmimateriaalit, lasi, muovi, metalli…)
väri: musta TUOTE LOPPU
tuotenumero: 28712040
à 5,80 € (4,68 €)
väri: vihreä
tuotenumero: 28712041
à 5,80 € (4,68 €)
väri: sininen TUOTE LOPPU
tuotenumero: 28712042
à 5,80 € (4,68 €)

•

Pilot Superfine-merkintäkynä

Terän leveys 0,5 mm- Alkoholipohjainen, ei sisällä ksyleeniä. Pysyvä jälki, ei nuhraannu.
Sopii sileille pinnoille kuten filmi, asetaatti, lasi, muovi, metalli. Väri: musta
tuotenumero: 26420050
à 6,30 € (5,08 €)

•

Valkoinen Pilot-merkintäkynä

Läpinäkymätön, peittävä muste, joka sopii tummalle
kirjoitusalustalle (paperi, kartonki, lasi, muovi, metalli, puu,
kivi). Vedenpitävä ja valoa kestävä pigmentti, joka sopii sekä
ulko- että sisäkäyttöön. Kärjen halkaisija 0,5-1,0 mm. Ei
sisällä ksyleeniä.
Ravista tussia korkki kiinni ennen käyttöä. Paina kärkeä
suttupaperiin 3-4 kertaa, niin että muste alkaa virtaamaan.
Kynä säilytetään vaakatasossa.
tuotenumero: 26422300
à 9,50 € (7,66 €)
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•

Esinekortit inventaarionumeroille ja muilla tiedoille
Paperi 225 g/m²: happovapaa, ei ligniiniä, kellertävä sävy.
Vahva puuvillalanka, jonka pituus 152 mm.
Pakkaus: 100 kpl.

- kortin koko 22 x 32 mm

- kortin koko 38 x 76 mm
- kortin koko 76 x 127 mm

•

tuotenumero: 26133222
tuotenumero: 26131530
tuotenumero: 26133050

à 10,00 € (8,06 €)
à 15,00 € (12,10 €)
à 35,00 € (28,23 €)

Laadukas ja tehokas uv-lamppu
- rungon päässä on/off-näppäin
- paristokäyttöinen (3 x AAA, kuuluvat hintaan)
- aallonpituus: ~ 385 nm
- 12 LED-valopistettä
- metallirunko
- rungon pituus: 9,5 cm
- rungon läpimitta: 2,9 cm
- paino 67 g
tuotenumero: 29460160
à 37,00 € (29,84 €)

•

uv-suojalasit
- käytettäviksi tilanteissa, joissa altistutaan
poikkeuksellisen suurelle määrälle ultraviolettisäteilyä
- suojaavat uv-säteilyltä alle 400 nm aallonpituuksilla
- tuote on CE-merkinnällä varustettu
tuotenumero: 29460400
à 15,80 € (12,74 €)
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Art-Sorb-arkit
Art-Sorb-arkeilla säädellään suljetun tilan, esim. kehyksen tai
vitriinin suhteellista kosteutta. Art-Sorb säilyttää suljetussa
ympäristössä suhteellisen kosteuden tasaisena, RH 50 %, imien
tai luovuttaen kosteutta. Arkit valmistetaan
polyetyleenikuiduista ja kosteutta säätelevästä Art-Sorbsilikaatista. Arkit säilyvät toimintakykyisinä todella pitkään ja
niitä voi leikata tarvittavaan kokoon. 500 x 500 x 2 mm.
tuotenumero: 28571919
à 49,00 € (39,52 €)

•

Hajunpoistaja kirjoille
Pelletit imevät hajuja ja kosteutta muun muassa
papereista ja tekstiileistä. Ne poistavat esimerkiksi
homeen ja tupakan hajua ja tunkkaisuutta. Pelletit
ovat reagoimattomia ja erittäin imukykyisiä. Ne on
valmistettu luonnonmateriaaleista ja ovat täysin
myrkyttömiä.
Pellettien käyttö on helppoa: kirja tai muu kohde
sekä kerros pellettejä suljetaan ilmatiiviiseen
säilytysastiaan kahden viikon ajaksi. Käsittelyä
voidaan jatkaa, kunnes haluttu tulos on savutettu.
tuotenumero: 21471600
à 24,00 € (19,35 €)

Suluissa arvonlisäveroton (24 %) hinta. Hinnasto 1.3.2020
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