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Jyväskylän kaupungin arkistotietojärjestelmän käyttöohje 

 

Yleistä 

 

Jyväskylän kaupunginarkiston arkistotietojärjestelmä sisältää viitetiedot kaupunginarkistossa säilytettävästä 

aineistosta. Arkisto muodostuu Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan, Korpilahden ja Säynätsa-

lon kuntien arkistokokonaisuuksista. Arkistotietojärjestelmään tallennetaan myös kaupunginarkiston digi-

toidut aineistot. Tähän mennessä tietokantaan on tallennettu rakennusvalvonnan rakennuspiirustuksia, Jy-

väskylän kaupungin kunnalliskertomukset ja valtuusmiesten pöytäkirjoja sekä Jyväskylän maalaiskunnan 

kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen vanhimpia pöytäkirjoja. Verkon kautta katseltavissa ovat 100 vuotta 

vanhemmat pöytäkirjat. Uudempia digitoituja pöytäkirjoja voi tulla tutkimaan kaupunginarkiston päät-

teeltä. Digitoituja aineistoja voi käyttää tieteelliseen tutkimukseen tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Piirustus-

ten mahdolliseen jatkokäyttöön saattaa liittyä tekijän- tai omistusoikeudellisia kysymyksiä, jotka tulee sel-

vittää tarvittaessa ao. osapuolten kanssa. Lähteenä tulee mainita Jyväskylän kaupunginarkisto. 

 

Aineiston haku 

 

Aineiston haku tapahtuu Haku-välilehden kautta. Vapaateksti -kenttään annettuja hakusanoja haetaan ai-

neiston otsikoista, aiheista ja vapaamuotoisista kuvauksista. Mikäli kohta ”Etsi dokumenttien sisällöstä” on 

valittu, haku kohdistuu myös digitoitujen dokumenttien sisältöön. 

 

Kuva 1. Hakulomake, jossa myös hakuhistoria näkyy oikealla. 
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Jokerihaku suoritetaan lisäämällä * (tähtimerkki) hakusanan eteen ja/tai perään. Hakusanaa muistuttavia 

sanoja haetaan lisäämällä ~-merkki hakusanan loppuun. Kahden hakusanan väliin voi laittaa OR/NOT-täs-

mennyksen. OR-tarkennuksella määritetään hakukohteet sisältämään jompikumpi hakusanoista, ja NOT-

tarkennuksella sulkemaan pois NOT-sanan jälkeen tulevan sanan.  

 

Alasvetovalikoista haun voi kohdistaa tiettyyn arkistokokonaisuuteen, tehtäväalaan (luokitus) tai alueeseen 

(kaupunginosa). Hakua voi rajata myös asiakirjan lajin perusteella. Muihin kenttiin annettuja tietoja hae-

taan niiden nimen mukaisesta metatiedosta. 

 

Hakuhistorian kautta on mahdollista siirtyä aiempaan hakuun klikkaamalla hakusanaa. Aiempaa hakua voi 

muokata klikkaamalla kynä -ikonia Hakuhistoria-ikkunan oikeassa reunassa halutun hakusanan perässä. 

 

Hakutulokset 

 

Hakutulokset-sivun yläkulmassa on toimintoja hakutuloksen rajaamista varten. Rajaa hakutulosta -painik-

keen avulla hakua voi rajata tyypin ja luokituksen perusteella. Muokkaa hakua -painike vie takaisin hakulo-

makkeelle, jossa hakutekijöitä voi muuttaa. Hakutulosta voidaan järjestää otsikkoriviä klikkaamalla. Valitun 

sarakkeen eli nimekkeen, rajavuoden tai relevanssin vasemmassa laidassa näkyy tällöin pieni sininen kolmio 

osoittamassa järjestettävän kentän ja järjestyksen suunnan. 

 

 
Kuva 2. Hakutulosnäkymä. 
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Haluttua kohdetta klikkaamalla pääsee katselemaan sen sisältöä tarkemmin. 

 

 

 
  

Kuva 3. Valitun arkiston tiedot. 
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Hakutuloksesta voi siirtää arkistoyksikköjä myöhemmin saman istunnon aikana katsottavaksi kori-toimin-

nolla. 

 

 
Kuva 4. Arkistoyksiköt voidaan siirtää koriin arkistoyksikön rivillä olevaa ikonia klikkaamalla. 

 

Aineistoon voi tutustua myös Selaus-osion kautta. Tällöin aineisto näkyy puurakenteessa, joka helpottaa 

materiaalin luokituksen hahmottamisessa. Vasemmanpuoleista pientä nuolta klikkaamalla saa näkyviin ar-

kistojen eri tasoja. 

 

 
Kuva 5. Selausnäkymä. 
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