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Tänä vuonna 
690-vuotispäivät
Parisen vuotta sitten löydettiin vanhin asiakirja, mikä 
koskee Vantaata: Helsingon laki 14.9.1331.

Pysyvät asutus 1000 vuotta sitten Hämeestä

1200-luvulla ruotsalainen kolonisaatio Uplannista, ei 
Helsinglandista, 1500-luvulla ruotsalaisenemmistö

Maaltamuutto 60-luvulta lähtien on vähentänyt 
ruotsinkieliset 2,4 prosenttiin.

Viime aikoina vieraskielisten määrä kasvanut suhteessa 
eniten 20.2 % (2018)



5 7 8 9 11 18 22 24
32

15

42

72

130

152

176

200

232

267

1805 1865 1880 1890 1900 1910 1920 1930 940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Vantaan väkiluvun kehitys
Aineiston määrä lisääntyy samassa suhteessa

väkiluku /1000

Nyt IV suurin. 
Tampereella 
asukkaita 4200 
enemmän, 
ohittaa 
lähivuosina

2040-luvulla 
300’000 ylitys

Helsingin pitäjä         Helsingin maalaiskunta          Vantaan kauppala 1972-73        kaupunki 1974

Alueluovutukset: Tuusulaan osia 1643, 
Oulunkylä ja Kulosaari 1920, Huopalahti 
1921, etelä-Vantaa 1946, Vuosaari 1966, 
meriyhteys 2009. Korso liitettiin 1954.



Kaupunginarkisto

Kaupunginarkisto muutti 2019 Koivukylään, jossa on kahdessa 
kerroksessa arkistoja. Yläkerrassa on potilasarkisto, joka on 
valmiiksi eriytetty maakuntia varten alakerran hallinnon 
arkistosta. Valokuva-aineisto kaupunginmuseossa.

Hallinnon aineistoa on lähes 4 hyllykilometriä.

Kaupunginarkisto@vantaa.fi
Hosantie 2 ovi 13
Koivukylä



Paperiton kaupunki

Asiakirjat ovat vuodesta 2013 sähköisenä lukuunottamatta
pöytäkirjoja ja sopimuksia. Sähköinen allekirjoitus otetaan käyttöön 
tänä vuonna, joten pitkäaikaisesti säilytettävää paperiaineistoa ei 
enää pitäisi syntyä

Meiltä löytyy jo sähköisenä:

Rakennusvalvonnan digitointi -> lupapiste.fi

- Mm. rakennuspiirustuksia

SSHY:n digitointi aloitettiin reilu vuosi sitten -> sukuhistoria.fi.

- Veronkantoluettelot

- Vanha kouluaineisto (mm. todistukset)

- Hallinnon aineisto (mm. vanhat pöytäkirjat)

HRI Helsinki Region infoshare -> hri.fi

- 239 dataa joissa mainitaan Vantaa (mm. väestötilastoja)



Digitointi 
alkamassa

Digitointisuunnitelma vasta alullaan

- Aineiston järjestäminen digikuntoon ja järjestykseen

- Omatarvedigitointi (vai ulkoistaminen)

- Minkälainen kalusto ja tekijätiimi tarvitaan

- Riittävän hyvä jälki, sillä aineisto tullaan hävittämään

- Julkaiseminen vaatii jälkikäsittelyä (avoin data vs. 
bulkki)

Apuna

- Sähköinen arkisto (kilpailutuksessa)



Julkaisupaikka 
ohjaa laatua

Missä julkaistaan

- Avoin data HRI

- Sähköinen arkisto

- Kotisivut

- Paikan päällä arkistossa

Tekijöistä myös kiinni

- Joukkoistaminen?



Apua henkilötietoja
Julkaiseminen netissä vaati
henkilötietovapaata
aineistoa

Sitä on ennen vuotta 1921 
ja vuoden 2018 jälkeen
laaditut asiakirjat. 

Katosiko tutkijoilta
viimeinen vuosisata
jonnekin?

Valtiopäivämiesvaalit: 
vaaliluettelo 1919



Sutattavaa tietoa 1900-
luvun pöytäkirjoissa?

Kunnallislautakunnan 
kokous 14.4.1919



Metatiedottaminen vie aikaa

Yksittäisiä 
asiakirjoja sieltä 
täältä. Miten 
metatiedottaisit
esim. tämän 
asiakirjan?

Suunnitelma 
käyttää 
metsäorvokkia 
Vantaan 
”logona”.



Aineisto sekalaista

Löytyy pitkiä sarjoja kuten pöytäkirjoja 
kunnan perustamisesta lähtien
Mutta myös lyhytaikaisia lautakuntia ja 
toimikuntia

Lautakunnista on säilytetty olennainen 
materiaali.



Sisältöluku 
oleellista

Hakurobottien pitää päästä myös asiakirjan sisään.

Kuinka pitkä matka esim. Transkribuksella on ymmärtää 
pikakirjoitusta?

Elintarvelautakunta, 
kirjekonsepteja 1917



Kaikkea ei 
ole tarkoitus 
oikolukea

Ohessa historiatoimikunnan aineistoa 
(Helsingin pitäjän historia II–III, Markku 
Kuisman muistiinpanoja)



Älä sano näitä 
sanoja

Tutkijat innostuvat jos löytyy jotain tiettyyn aikakauteen 
sidottuja sanoja ja sanontoja. Niitä ei tarvitse sutata.

Voidaanko koneellista suttaamista hakkeroida?



Digitoinnin tavoite

Motto: Mitä enemmän aineistoa on tarjolla
helposti, sitä enemmän sitä käytetään

Tukee kaupungin tavoitteita

- päätösten avoimuus

- läpinäkyvyys

Pitkä matka avoimeen dataan mutta olemme
tulossa <3

Kaupunginarkiston uusi 
digitointitila odottaa tekijöitä



Kiitos

arto.hautala@vantaa.fi
kaupunginarkisto@vantaa.fi


