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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

”Reaalimaailma” siirtyy verkkoon 
 Verkkoaineistojen ja verkossa tapahtuvan 

aktiivisuuden määrä kasvaa räjähdysmäisen nopeasti 
 Yhä suurempi osa myös ihmisten arkipäiväisestä 

elämästä tapahtuu ainakin osittain verkossa 
– Monet aiemmin verkon ulkopuolella tapahtuneet asiat 

siirtyneet nopeasti verkkoon  
– Samalla syntynyt kokonaan uusia ilmiöitä joita ei ole 

aiemmin ollut olemassa  
– Uutiset ja mielipiteet leviävät nopeasti verkossa, samoin 

poliittinen propaganda 
 Miten kaikki tämä verkkomaailmassa tapahtuva tai 

ainakin sinne dokumentoituva aktiivisuus on tulevien 
tutkijasukupolvien tavoitettavissa? 
 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Verkkoarkistoinnin idea 
 Verkkoaineistoja voidaan kerätä joko luovutuksina tai haravoimalla 

– Haravointi toimii samoilla periaatteilla kuin Googlen kaltaisten hakupalveluiden 
tekemä verkkosisältöjen keruu ja indeksointi 

– Yksinkertaisimmillaan toimii siten että automaattinen hakurobotti poimii talteen 
verkkosivuja ja muita verkosta löytyviä tiedostoja seuraamalla sivuilla olevia linkkejä 

 Verkkoaineistojen pitkäaikaissäilytys ja pysyvä saatavuus 
– Hakukoneista poiketen verkkoaineistoon kerätyt aineistot kuitenkin tallennetaan 

pysyvästi ja ne pyritään pitämään saatavilla ja käyttökelpoisina myös tulevaisuudessa 
– Verkkoarkiston käyttöliittymässä voidaan selata (lähes) samanikäisiä sivuja ja liikkua 

ikään kuin paikalleen pysäytetyssä kuvassa jostain tietystä hetkestä  
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Ketkä arkistoivat? 
 Verkkoaineistoja keräävät ja tallentavat eri tarkoituksiin useat eri tahot: 

– Internet Archive 
– Eri maiden kansalliskirjastot ja muut julkishallinnolliset organisaatiot (usein 

lakisääteistä toimintaa) 
– Kaupalliset toimijat (mm. Google) 
– Tutkimusryhmät, yksityiset kansalaiset ym.  

 Kaikki kerätty aineisto ei välttämättä päädy julkisiin arkistoihin… 
 Lisäksi verkkosivustoja, jotka arkistoivat tehdyt muutokset (esim. Wikipedia ja wikit) 

– Myös visioita aikaulottuvuuden integroimisesta entistä syvemmälle verkkopalvelinten 
tarjoamiin toiminnallisuuksiin (ks. http://mementoweb.org/) 

http://mementoweb.org/
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Wayback Machine (Internet Archive) 

 Tunnetuinta globaalia verkkoarkistoa ylläpitää 
Internet Archive (http://archive.org) 

– Amerikkalaisen IT-miljonäärin Brewster 
Kahlen perustama  

– Internet Archivella verkkoarkiston lisäksi 
runsaasti muitakin vapaasti käytettäviä 
aineistoja, mm. digitoituja kirjoja ja musiikkia 

 Internet Archiven Wayback Machine -
käyttöliittymä sisältää vuodesta 1996 lähtien 
haravoituja verkkoaineistoja, joita voi hakea URL-
osoitteen perusteella 

http://archive.org/
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Internet Archive: rajoituksia ja ongelmia 

 Internet Archiven toiminnalla ei selkeää julkista mandaattia tai rahoitusta 
– Internet Archiven toiminta perustuu USA:n tekijänoikeuslainsäädännön fair use 

-periaatteeseen, ei olisi mahdollista esim. Suomessa 
– Tehnyt kuitenkin läheistä yhteistyötä eri maiden kansalliskirjastojen kanssa 

 Joutuu ottamaan aineiston julkaisijoiden näkemyksiä huomioon 
– Noudattaa esim. palvelinten robots.txt-tiedostoissa annettuja määräyksiä myös 

takautuvasti: jo kerättyä aineistoa poistuu saatavilta (ei todennäköisesti poisteta 
kokonaan!) erilaisten teknisten muutosten myötä 

 Tukee toisaalta myös käyttäjälähtöistä verkkoarkistointia ja haravoitujen 
teemakokonaisuuksien luomista (http://www.archive-it.org/) 

http://www.archive-it.org/
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Kansalliskirjasto ja verkkoaineistojen arkistointi 
 Laki kulttuuriaineistojen säilyttämisestä ja tallettamisesta (voimaan 2008 alkaen) 

– Suomessa julkaistujen tai suomalaiselle yleisölle suunnattujen verkkoaineistojen 
arkistointi Kansalliskirjaston tehtäväksi 

 Kirjaston näkökulmasta ”uusi vapaakappalelaki”, jatkoa aiemmalle painotuotteiden ja 
audiovisuaalisten aineistojen keräämiselle  

– Näkyy ajoittain toiminnan painotuksissa: saatetaan keskittyä perinteisiä kirjoja tai muita 
aiempia vapaakappaleaineistoja muistuttavien aineistojen (esim. julkishallinnon julkaisut) 
keräämiseen verkolle tyypillisten aineistotyyppien sijaan 

– Lakia valmisteltaessa esim. keskustelupalstat nousivat keskusteluissa esiin aineistona 
jonka keräämistä ei haluttu priorisoida: toisaalta keräämiselle ei varsinaista estettäkään 

– Kansalliskirjastolla varsin suuret vapaudet keräystavoitteiden (”edustava otos”) 
määrittelyssä 
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Aineiston keruu 
 Aineistoja kerätään sekä kustantajilta 

saatavina luovutuksina että 
verkkoharavoinnin avulla 

 Luovutuksina kerätään esim. verkossa 
julkaistua musiikkia tai e-kirjoja 

 Suurin osa aineistoista kerätään 
kuitenkin haravoimalla 

– Yleiset ”Suomi-keräykset” ja erilliset 
teemakeräykset (esim. vaalit, 
olympialaiset, blogit, 
seksuaalivähemmistöt, 
ilmastonmuutos, jne.) 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Suomalainen verkkoarkisto 

 Haravoitu aineisto kootaan 
Suomalaiseen verkkoarkistoon 

 Hyödyntää samanlaisia teknisiä 
ratkaisuja kuin Internet Archiven 
Wayback Machine 

 Hakuja mahdollista tehdä sekä 
URL:in perusteella että 
indeksoidusta sisällöstä 
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Käyttörajoituksia 
 Lainsäädännössä määritellyistä 

käyttörajoituksista tuli osin suurten 
mediayhtiöiden painostuksen 
tuloksena tiukemmat kuin 
etukäteen ennakoitiin 

 Aineistot käytettävissä vain 
vapaakappalekirjastoissa ja 
KAVA:ssa erillisiltä työasemilta 

 Verkon kautta käytettävissä vain 
verkkoarkiston hakemisto, 
http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/  

 

http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/
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Käyttörajoitusten vaikutus tutkimuskäyttöön 

 Tiukat käyttörajoitukset haittaavat oleellisesti aineistojen tutkimuskäyttöä 
– Aineistoja ei saa vapaakappaletyöasemillakaan kopioida digitaalisessa 

muodossa (tulostaminen ja valokuvaaminen ruudulta sallittua) 
– Esim. tietokantamuotoisten aineistojen ominaispiirteitä ei mahdollista 

hyödyntää 
– Tiedon louhinta laajoista datamassoista  (vapaakappalekirjastojen 

ulkopuolella?) edellyttäisi sopimuksia oikeudenhaltijoiden kanssa 
 Verkkoarkiston sisältämä aineisto alkaa vuodesta 2006 

– Mukana toki jo aiemmin julkaistuja aineistoja, mutta nämä haravoitu vasta 
myöhemmin 

– Suomalaisen Internetin varhaishistoria jää osin hämärän peittoon?  
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Verkkoarkisto ja sananvapauden rajat 

 Verkkoarkistoon kerätään 
pääsääntöisesti kaikki aineistot 
lapsi- ja väkivaltapornoa tai 
verkkoon vahingossa 
päätyneitä henkilösuojan 
kannalta sensitiivisiä aineistoja 
lukuun ottamatta 

 Toisaalta äskettäin saatiin 
toisenlainenkin esimerkki 
aineistojen poistamisesta 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Verkkoarkistoinnin haasteita (1): Mistä lähdetään 
liikkeelle, miten syvälle mennään ja kuinka usein? 
 Joudutaan tekemään valintoja sen suhteen miltä sivuilta lähdetään liikkeelle, 

miten paljon sivuja kerralla haravoidaan talteen ja miten usein haravointi 
toistetaan 

– Koko verkon kattava haravoiminen talteen käytännössä mahdotonta, ainakin 
ilman Google-luokan resursseja 

 Oikean syvyyden määritteleminen haastavaa: vaihtelee palvelimittain  
– Jos ei mennä tarpeeksi syvälle, oleelliset dokumentit eivät tule mukaan 
– Toisaalta arkistoon voi kertyä paljon roskaa 
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Esimerkki: Hommafoorumi (1) 
  Homma näyttäisi ensi silmäyksellä olevan melko hyvin hallussa… 
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Esimerkki: Hommafoorumi (2) 

 Mutta lähempi tarkastelu 
paljastaa, että arkistointi ei 
ole yltänyt foorumin 
viesteihin asti 

 Internet Archiven puolelta 
löytyisi tässä tapauksessa 
enemmän luettavaa… 
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Verkkoarkistoinnin haasteita (2): 
Verkon globaali luonne 

 Yhä suurempi osa suomalaisten 
tuottamista ja suomalaisille 
suunnatuista aineistoista 
muunmaalaisilla palvelimilla 

 Suomalaisten aineistojen löytäminen 
ja poimiminen talteen vaikeaa 

 Koti- ja ulkomaiset aineistot 
linkittyvät toisiinsa moniin eri tavoin: 
”suomalaisten” aineistojen 
suodattaminen erikseen rikkoo 
verkon perusluonteen  
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Verkkoarkistoinnin haasteita (3): Tekninen 
monimutkaistuminen  

 Nykyiset verkkopalvelut yhä monimutkaisempia teknisiä kokonaisuuksia 
– Samalla sivulla erilaisia koodinpätkiä, upotettuja videoita, riippuvuuksia 

toisilla palvelimilla sijaitsevista aineistoista ja ohjelmakoodeista 
– Koskee mm. monia suurten verkkomedioiden ja yritysten sivustoja 

 Hankalaa kerätä talteen ja säilyttää toimivana kokonaisuutena 
– Joskus sivut toimivat vain osittain, osa ei toimi käytännössä ollenkaan 
– Pitäisikö sivuista ottaa tallentamisen yhteydessä saman tien myös 

kuvankaappaus alkuperäisen ilmiasun säilyttämiseksi? 
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Esimerkki: Helsingin  
Sanomat (1) 

 Vuonna 2006 lehden 
verkkosivut olivat vielä 
melko yksinkertaiset  
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Esimerkki: Helsingin 
Sanomat (2) 
 Vuoden 2008 lehdessä 

ongelmia on näkyvissä jo 
enemmän 

 Uusimmissa lehdissä ei sitten 
enää olekaan kovin paljon 
näytettävää… 
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Verkkoarkistoinnin haasteita (4):  Käyttökokemus 

 Verkossa julkaistujen dokumenttien vs.  käyttökokemuksen säilyttäminen?  
– Vielä 1990-luvulla verkkosivut melko kiinteitä kokonaisuuksia, jotka 

näyttäytyivät kaikille käyttäjille samanlaisina 

 Verkkopalvelut yhä enemmän personoituja, erilaisia eri käyttäjille 
– Verkkopalvelut keräävät käyttäjistä ja näiden valinnoista dataa, jonka pohjalta 

pyritään tarjoamaan käyttäjille kiinnostavaa sisältöä (etenkin mainoksia) 
– Jopa Google-haun antamat tulokset vaihtelevat nykyään radikaalistikin useiden 

eri tekijöiden vaikutuksesta 
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Verkkoarkistoinnin haasteita (5): Aidatut puutarhat 

 Vapaan verkon rinnalle kehittynyt erilaisia kaupallisia palveluita, joihin 
syntynyt/siirtynyt paljon sisältöä  

– Perustuvat usein sosiaalisten verkostojen rakentamiseen, monien sisältöjen 
käyttöoikeus usein rajattu tietylle käyttäjäjoukolle 

– Käyttöoikeudeltaan rajatun aineiston haravoiminen verkkoarkistoihin 
käytännössä vaikeaa tai jopa mahdotonta 

– Käyttäjillä vaihtelevat mahdollisuudet oman datansa tallentamiseen 
– Sama koskee myös mobiilimaailmassa yleistyneitä appseja, jotka osin 

syrjäyttämässä osittain vapaassa verkossa toimivia palveluita 
 Toisaalta Kongressin kirjasto (USA) sopinut Twitterin kanssa twiittien kattavasta 

arkistoinnista, eli arkistointi ei ole mahdotonta, jos vain poliittista tahtoa löytyy 
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Esimerkki: Facebook (1) 

 Internet Archive ei arkistoi 
Facebookissa sijaitsevia verkkosivuja 
lainkaan 

 Facebook kieltänyt palvelussaan 
sijaitsevien julkistenkin sivujen 
arkistoinnin robots.txt-tiedostossaan 
kesästä 2010 lähtien 

 Vaikuttaa takautuvasti myös aiemmin 
kerättyihin sivuihin 
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Esimerkki: Facebook (2) 

 Kansalliskirjaston verkkoarkisto ei 
sen sijaan aina noudata palvelinten 
robots.txt-tiedostojen määräyksiä 

 Arkistoon kerätty myös julkisia 
Facebook-sivuja, tosin varsin 
satunnaisesti 

 Oheinen sivu lienee päätynyt talteen 
vaalikeräyksen yhteydessä… 
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Verkkoarkeologiaa? 
 Käytännössä verkkoarkistot sisältävät aina vain otoksia verkossa saatavissa 

olleista dokumenteista ja näkymistä 
– Otokset väistämättä monin tavoin epätyydyttäviä ja satunnaisia 
– Oleellisia dokumentteja puuttuu, monet dokumentit rikki 
– Konteksteja ja dokumenttien välisiä yhteyksiä voi olla vaikea hahmottaa 

 Aineistojen tulkinta edellyttää lähdekritiikkiä; aikanaan olemassa olleen 
verkkotodellisuuden piirteitä joudutaan rekonstruoimaan eri 
lähdekokonaisuuksissa säilyneiden jäänteiden perusteella 

– Aineistoja käyttäviltä tutkijoilta vaaditaan vähintään verkkotekniikoiden ja 
verkkoarkistoinnin perusteiden tuntemista 
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Verkkoaineistojen arkistointi: vaikeaa, mutta erittäin 
tärkeää? 
 Kuten edellä on käynyt ilmi, verkkoaineistojen arkistoinnissa mahdotonta päästä 

lähelle minkäänlaista täydellisyyttä 
– Silti tärkeää aikakautemme kulttuuriperinnön säilymisen kannalta 
– Suurta osaa nyt keräämättä jäävistä lähteistä ei saada talteen enää jälkikäteen 

 Toistaiseksi suomalaiset tutkijat olleet hyvin passiivisia verkkoarkistoinnin suhteen 
– Tavallaan ymmärrettävää: Internet-aikakautta tutkitaan vielä vähän etenkään 

historiantutkimuksen piirissä, ja aineistojen käyttö siten lähes olematonta 
– Silti tutkijayhteisön panosta ja palautetta kaivattaisiin keskustelussa siitä, 

millaisia prioriteetteja verkkoaineistojen keruussa pitäisi olla ja missä kohdin 
toimintaa pitäisi kehittää 

– Tai no, kun nyt ensin edes olisi se keskustelu… 
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