
KIRJAN KORJAUS JA KIRJAN KORJAUS JA 
KKÄÄSITTELYSITTELY

Matti LaitinenMatti Laitinen
Oulun yliopiston kirjastoOulun yliopiston kirjasto

KirjansitomoKirjansitomo



Kirjasta on huolehdittavaKirjasta on huolehdittava

•• Kirja, Kirja, 
hiljainenhiljainen
ystystäävvääsisi
ja tja täärkerkeää
tytyöövväälineesilineesi



Asiakkaan informointi kirjan Asiakkaan informointi kirjan 
oikeista koikeista kääsittelytavoistasittelytavoista

- Kirjaston internetsivuilla
- Asiakkaille jaettavissa ohjeissa

ja pr-aineistossa



Kirjan sidostyypitKirjan sidostyypit

Kirjan yleisimmät sidostyypit:
- Pehmeäkantinen liimasidottu
- Pehmeäkantinen lankasidottu
- Kovakantinen liimasidottu
- Kovakantinen lankasidottu





Materiaalien tuntemusMateriaalien tuntemus



Kirjan materiaalitKirjan materiaalit

Kansimateriaali
- Pahvi

Ylivetomateriaalit
- Paperi
- Synteettiset materiaalit
- Kangas
- Nahka



Kirjan materiaalitKirjan materiaalit

Sisäosien materiaalit

- Etulehtipaperi
- Nitomalangat ja nitomatuet
- Selkäosan vahvikkeet
- Kapiteelinauhat



Kirjan vaarojaKirjan vaaroja



Vaurioiden estVaurioiden estääminenminen
• Vaaratilanteita:
- Kirjojen palautuslaatikot
- Kopiointilaitteet
- Kuljetus ja pakkaus
- Säilytys kirjastossa
- Säilytys hyllyissä
- Kirjojen pinoaminen kasoihin
- Pysyvät kirjanäyttelyt
- Kirjojen siivous



LLäämpmpöö, valo ja muutokset, valo ja muutokset

- Lämpötila noin 19 C o

- Suhteellinen kosteus 45 %
- Muutokset mahdollisimman tasaisia
- Valon haitallisuus huomioitava



Rikkoutuneet kirjatRikkoutuneet kirjat

Kun asiakas palauttaa kirjan
- Virkailija tekee alustavan tarkistuksen
- Huomioidaan myös muut kirjaston ohjeet



Teipattu kirja Teipattu kirja 

- Kirja teippailtu kokonaan
- Puoleksi teippailtu
- Vain muutama sivu

- Teippiä ei saa käyttää!
- Asiakkaita informoitava!



KotielKotielääinten vaurioittamat kirjatinten vaurioittamat kirjat

- Eläinten jyrsimät kirjat
- Sivuja repeytynyt huomattavasti tai      
muita suuria vaurioita on häiritsevästi

- Kirja ei ole enää luettavissa



Kirjan tekstin alleviivaukset Kirjan tekstin alleviivaukset 

- Kirja alleviivattu yms.
häiritsevästi kauttaaltaan

- Alleviivattu vain osittain, mutta
lukemista häiritsevästi

- Viivailtu, mutta luettavissa 



Likainen / kastunut / haiseva kirjaLikainen / kastunut / haiseva kirja

- Kuuluu korvattaviin 
kirjoihin



Liian kapeat marginaalit Liian kapeat marginaalit 

- Kapeat marginaalit kirjan selässä
estävät korjaamisen



KKääyttyttöökirjallisuuden / arvokkaan kirjallisuuden / arvokkaan 
materiaalin  korjaaminenmateriaalin  korjaaminen

- Käyttömateriaali on kulutustavaraa ja sen 
korjaaminen eroaa pysyvästi säilytettävien 
kirjojen korjaustavoista

- Arvokkaiden ja korvaamattomien kirjojen 
korjauksesta neuvotellaan aina erikseen 
sitomon henkilökunnan kanssa



Teknisiä ohjeita
sitomovastaaville



Uusi kirja kUusi kirja kääyttyttöökuntoonkuntoon

- Käyttökuntoon 
laittaminen lisää kirjan 
ikää jopa puolella

- Muovitus
- Saranan tai taipeen

käyttöönotto



SivurepeSivurepeäämien korjausmien korjaus

- Filmoplastia voidaan käyttää
harkitusti pieniin paikkauksiin

- Käyttökoulutus tarpeen



Vesivahinkojen ennakointiVesivahinkojen ennakointi

- Laadittava kriisisuunnitelma 
ennaltaehkäisyä ja 
evakuointiryhmän toimintaa 
varten

• Tarkkailu
- Hyllyjen päälliset
- Vuotavat katot yms.



Kun vesivahinko on tapahtunutKun vesivahinko on tapahtunut

- Ilmoitus sekä pienistä että suurista vuodoista 
etukäteen sovituille henkilöille

- Materiaalin siirtäminen pois vahinkoalueelta
- Lisävauriot on estettävä



Vesivaurioitunut kirjaVesivaurioitunut kirja

- Kansivauriot
- Lehdet liimaantuvat yhteen

- Kirja ei kuivu entiselleen
- Kirja homehtuu

• Toimenpiteet kirjastossa ja sitomossa



Paperin Paperin PhPh--arvoarvo
- Ph-arvo on mitattavissa

- Happaman paperin tunnusmerkit:
Sivujen väri muuttunut ruskehtavaksi 
Repeytyvät herkästi
Sivuja selattaessa paperi rikkoontuu

- Kirjan pelastaminen:
Konservointi ja restaurointi
Kopiointi tai digitointi
Alkuperäinen neutraaliin suojakoteloon



Kirjansitomoon Kirjansitomoon lläähetetthetettäävvää
aineistoaineisto

- Pääsääntöisesti kirjastoyksiköiden       
sitomovastaavat lähettävät
aineiston sitomoon



Kirjansitomoon lKirjansitomoon läähetetthetettäävvää
aineistoaineisto

- Mukaan aina työsaate
- Kirjan irtosivut numerojärjestykseen
- Puuttuvista sivuista mukaan kopiot
- Mallikirja mukana, jos halutaan teettää

samanlainen
- Erikoistapauksista neuvoteltava erikseen



Sitomon erikoistySitomon erikoistyöött



Sitomon erikoistySitomon erikoistyöött

• Juhla-adressit
• Koko- ja puolinahkasidokset 
• Juhlarasiat ja kotelot 
• Kirjojen syrjäkultaukset aidolla lehtikullalla
• Kultapainatukset lahjatavaroihin



Kuvia erikoistKuvia erikoistööististää



Kuvia erikoistKuvia erikoistööististää



Kuvia erikoistKuvia erikoistööististää
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