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Turun yliopiston kirjasto



Aloita tutustuminen kirjastoon tästä:
Mene kirjaston www-sivuille
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto

ja lue siellä läpi Uuden utuopiskelijan kirjasto-opas
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto/asiakkaana-kirjastossa/uuden-
utuopiskelijan-kirjasto-opas



Turun yliopiston kirjastossa on monta kirjastoyksikköä
• aineistot, lainauskäytännöt ja aukioloajat vaihtelevat

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tieteenalakirjasto
on Teutorin kirjasto

Turun yliopiston kirjasto



• Historia-, kulttuuri- ja taideaineiden painetut aineistot
(kurssikirjat, lehdet, tutkimuskirjallisuus) sekä
lääketieteellisen aineistot

• Lainaus ja palautus automaateilla

• Monitoimilaite kopiointiin ja tulostukseen

• Ryhmätyötiloja, lukupaikkoja ja hiljainen lukutila

Teutorin kirjastossa on:



Lukuvuoden aikana (29.8.-):

ma – to 8:15 - 18
pe 8:15 - 16
la – su suljettu

Omatoimikäyttö ma-pe 8:15 - 10

Kirjanpalautusluukku aukioloaikojen
ulkopuolella tapahtuvaa palautusta varten
kirjaston ulko-oven vasemmalla puolella

Verkkoaineistot saatavilla 24/7

Teutorin kirjaston aukioloajat



• Kirjastokorttia tarvitset painetun aineiston varaamiseen ja lainaamiseen

• Voit hankkia kirjastokortin
• täyttämällä www-sivuilla kirjastokortin tilauslomakkeen -> nouto valitsemastasi kirjaston

asiakaspalvelupisteestä TAI
• kirjaston asiakaspalvelupisteestä kun lainaat ensimmäistä kertaa
• Huom! kirjastokorttina voit alkaa käyttää myös minkä tahansa muun suomalaisen kirjaston

korttia, jossa on viivakoodi > käy aktivoimassa kirjastokorttisi kirjaston
asiakaspalvelupisteessä

• Opiskelijoilla kirjastokortin saaminen edellyttää yliopistoon ilmoittautumista. Muistathan
ottaa mukaan myös henkilöllisyystodistuksen korttia noutaessasi!

• Kun olet saanut fyysisen kirjastokorttisi, voit ottaa käyttöösi myös sähköisen
kirjastokortin. Ohjeet löytyvät kirjaston www-sivuilta.

• Lainaaja on aina vastuussa kaikesta kortillaan lainaamastaan aineistosta

Kirjastokortti



• Kirjastotietokannan nimi on Volter https://utuvolter.fi/

• Volterista löytyvät niin painetut kuin e-aineistotkin

• Volterissa voit kirjautuneena tehdä varauksia painettuun aineistoon, ja
mm. määrittää PIN-koodisi lainausautomaateille

• kirjaudu UTU-tunnuksellasi

Volter





• Kirjat 28 vrk (automaattinen uusinta vuoden ajan eli uusimme lainasi
automaattisesti, mikäli lainaan ei ole varausta etkä ole lainakiellossa)

• Kurssikirjat 14 vrk (automaattinen uusinta puolen vuoden ajan), yö- ja
viikonloppulainat (ei uusintaa)

• Lehdet 14 vrk (automaattinen uusinta vuoden ajan)

• E-aineistoilla ei yleensä laina-aikaa, mutta osalla esim. e-kurssikirjoista
on

Laina-ajat



Volterissa näkyy, mistä aineisto löytyy:

Teutori = rakennus, jossa kirjasto sijaitsee
Lyi = kirjan hyllyluokka
Vad = kirjan aakkostus hyllyluokassa



• Sijaitsevat Teutorin kirjaston kellarikerroksessa ja ovat
aakkosjärjestyksessä tekijän/kirjan nimen mukaan

• hyllysijainti: Teutori Kurssik Xxx
• samoissa aakkosissa ovat lääketieteellisen kurssikirjat

• Laina-aika on kaksi viikkoa, automaattinen uusinta 6 kk

• Kurssikirjoilla on myös yö- ja viikonloppulainakappaleita
• niitä saat lainaan aikaisintaan 3 h ennen sulkemisaikaa – palauta

samaan kirjastoon seuraavana arkipäivänä klo 10 mennessä

Painetut kurssikirjat



• Yleiskokoelmien kirjat: 0,30 € / kirja / päivä (enintään 6 € / kirja)

• Kurssikirjat: 1 € / kirja / päivä (enintään 10 €)

• Yö- ja viikonloppulainat: 10 € (!)

• Lainakieltoon joutuu, kun maksuja on kertynyt yli 10 € tai kun laina on
myöhässä 28 vrk.

• Hinnasto löytyy kirjaston verkkosivuilta
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto/kirjaston-palveluhinnasto

• Muista siis palauttaa lainasi ajoissa!

Myöhästymismaksut



• Varauksen voit tehdä kirjaan, jonka kaikki kappaleet ovat lainassa

• Myös hyllyssä olevan yleiskokoelman kirjan voit varata etukäteen.
Nopeampi tapa on kuitenkin hakea kirja suoraan hyllystä.

• Varaus on maksuton

• Kun varaamasi kirja on lainattavissa, saat siitä ilmoituksen sähköpostilla
ja varaus näkyy myös lainaajatiedoissasi

• Muista perua varauksesi, jos et enää tarvitsekaan varaamaasi kirjaa

Kirjojen varaaminen



• Historia-, kulttuuri- ja taideaineiden e-aineistoihin (e-kirjat, e-lehdet,
sivustolinkit jne.) pääset tutustumaan kirjaston kokoamassa
tieteenalaoppaassa:

https://utuguides.fi/hkt

• Voit käyttää e-aineistoja sekä yliopistolla että kotona: etäkäyttö
kirjautumalla oppaan linkistä avautuvassa kirjautumisikkunassa tai
Volterissa Turun yliopiston käyttäjätunnuksella ja –salasanalla

overkkoaineistojen käyttöön et tarvitse kirjastokorttia

E-aineistot



Muutama kuva Teutorin kirjastosta:

IT-luokat Sammio (103) ja Huopatossu (104),
e-tenttitila, kahvila ym.



Kellarikerrokseen on asiakaspalvelun lisäksi sijoitettu

kurssikirjat, yleiskokoelman kirjojen hyllyluokat 1-7, lehdet ja sarjat
(ja lääketieteellisen aineistot)



1. kerroksessa ovat

historia-, kulttuuri- ja taideaineiden yleiskokoelman kirjat eli
painettu tutkimuskirjallisuus



1. kerroksen parvella perimmäisenä on

hiljainen lukutila, jossa vain luetaan eikä käytetä laitteita



Teutorin kirjaston humanistiset aineistot muuttavat Arcanumiin
aikataulun mukaan alkuvuodesta 2023: seuraa kirjaston
tiedotusta!

Kirjaston WWW-sivut: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto
Facebook: https://www.facebook.com/LibUniTurku/
Twitter: https://twitter.com/libuniturku
Instagram: https://www.instagram.com/libuniturku/

Muutto Arcanumiin



• Feeniks-kirjasto
• Kielten tieteenala-aineistot ja vapaakappalekokoelma https://utuguides.fi/kulttuuriaineistot

• Sanomalehti- ja pienpainatepalvelut, Raisio
• Paljon käyttökelpoista alkuperäisaineistoa humanistiseen tutkimukseen

• Educariumin kirjasto, Kauppakorkean kirjasto, Quantumin kirjasto, Calonian kirjasto
• Muiden tieteenalojen kirjastoja, silti voi löytyä omaa alaasi sivuavaa aineistoa

• Porin yliopistokeskuksen kirjasto, Rauman opettajankoulutuslaitoksen kirjasto
• Porissa on erityisesti kulttuurin tutkimuksen aineistoja, kampusten välinen lainaus kaukopalvelun

kautta

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto/aukioloajat-yhteystiedot
https://helppopas.fi/map/turun-yliopisto

Yliopiston muut kirjastoyksiköt ovat



Åbo Akademin kirjasto:
https://www.abo.fi/fi/kirjasto/
• Voit käydä aktivoimassa Turun yliopiston kirjastokorttisi toimimaan myös Åbo Akademin kirjastossa,

ota kirjastokortti ja henkilöllisyystodistus mukaan!

Turun AMK:n kirjasto:
http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/kirjasto/turun-amkn-kirjasto/
• Voit käydä aktivoimassa Turun yliopiston kirjastokorttisi toimimaan myös AMK:n kirjastossa, ota

kirjastokortti ja henkilöllisyystodistus mukaan!

Turun kaupunginkirjasto (Vaski-kirjastot):
https://vaski.finna.fi/
• Kaupunginkirjastoon tarvitset erillisen kirjastokortin

Muista myös muut Turun kirjastot



Tärkeät kirjaston linkit ja osoitteet vielä koottuna:

Kirjaston nettisivut ja kirjastochat: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto

Uuden utuopiskelijan kirjasto-opas: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto/asiakkaana-kirjastossa/uuden-utuopiskelijan-
kirjasto-opas

HKT-aineistojen opas: https://utuguides.fi/hkt

Kirjastotietokanta Volter: https://utuvolter.fi/

Asiakaspalvelu ja lainojen uusinta: kirjasto@utu.fi

Tietopalvelu: tietopalvelu@utu.fi

Facebook: https://www.facebook.com/LibUniTurku/

Twitter: https://twitter.com/libuniturku

Instagram: https://www.instagram.com/libuniturku/



Menestystä
opintoihin!
toivottaa kirjaston väki


