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Tiivistelma 

Kauppa- ja teollisuusministerion polttotekniikan tutki
musohjelmaan Liekki osallistuvat koulutettiin kayttamaan
suorakayttoisia tiedonhakujarjestelmia Tampereen teknil
lisen korkeakoulun kirjaston Liekkitietoprojektissa. Kou
lutukseen osallistui 61 tutkijaa 32 Liekkiprojektista. 
Koulutustilaisuuksia jarjestettiin 17. Yhden tyopaivan 
mittainen koulutus jarjestettiin yleensa projektin ti
loissa. Koulutustilaisuus koostui 1-2 tunnin johdannosta
suorakayttoisiin tiedonhakujarjestelmiin, jonka jalkeen 
oli hakuharjoittelua paatteella. 

Haut arvioitiin kolmen eri nakokohdan mukaan: haun rele
vanttisuus, uusien relevanttien viitteiden osuus ja pal
jonko hausta oli halukas maksamaan. 

vastausten perusteella laskettiin uutuusarvo, mika on uu
sien viitteiden osuus relevanteista viitteista. Relevant
teja viitteita oli hauissa paljon, 29 vertailukelpoisessa
haussa keskimaarin 38 viitetta hakua kohden. vaihteluvali 
oli 2-265. Relevanteista viitteista uusia oli keskimaarin 
60%, vaihteluvalin ollessa 0-135. 

Maksuhalukkuudella yritettiin kuvata osaltaan haun onnis
tumista. Eroja on havaittavissa. Esimerkiksi tutkimuslai
toksissa tyoskentelevat ovat selvasti halukkaampia maksa
maan hausta kuin muut. Tama johtuu ilmeisesti aikaisem
mista kokemuksista ja yleensakin kustannustietoisuudesta. 

Tutkimukseen liittyneista haastatteluista noussut yleinen 
mielipide oli hyvin positiivinen. Kukaan ei huomauttanut 
oikeastaan mistaan. Muutama tutkija mainitsi olevansa 
koulutuksen jalkeen valmis tekemaan itse hakunsa. Yleensa 
haastatellut eivat kuitenkaan itse aiD tehda hakujaan, 
vaan sanoivat koulutuksen antaneen paremmat valmiudet ha
kujen tekemiseen yhdessa informaatikon kanssa. Koulutuk
sesta oli tutkijoiden mielesta myos hyotya aivan yleisel
la tiedon lisaamisen tasolla. Haastattelussa todettiin 
vastaavankaltaisen projektin tarpeellisuus myos muiden 
KTM:n tutkimusohjelmien kohdalla ja Liekissakin kenties 
vuosittain. 
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1. JOHDANTO 

Energiatutkimusohjelman tiedonhankinta uusin menetelmin
projektin tavoitteena oli parantaa kauppa- ja teollisuus
ministerion energiatutkimusohjelmiin kuuluvien projektien 
tiedonhankintaa. Erityisesti tarkoituksena oli lisata 
tietoa kansainvalisista energia-alan tietokannoista. Osa
tavoitteena oli lisata projektitutkijoiden tie~amysta 
tiedonhausta niin, etta he osittain pystyisivat itse suo
riutumaan tiedonhankinnastaan. 

Alustavan suunnitelman mukaan projekti koostui seuraavis
ta osakokonaisuuksista: 

1 	 Energia-alan tutkimusohjelmiin soveltuvien tie
tokantojen markkinoinnissa paatettiin kayttaa 
hyodyksi etupaassa energia-alan erikoistietokan
taa Energy Data Base. Tietokantoja valittaessa 
otettiin kuitenkin huomioon projektien monitie
teisyys ja sen tuomat erityistarpeet. 

2 	 Tietopalvelujen kayton koulutuksessa tutkijat 
pyrittiin perehdyttamaan suorakayttoisten haku
menetelmien kayttoon. Menetelmat sinansa eivat 
ole uusia, mutta tutkijoiden itsensa tekemat 
haut eivat ole kovinkaan yleisia. 

3 	 Liekkitutkimusohjelmaan kuuluvat tutkijat valit 
tiin projektin kohderyhmaksi. Ensinnakin silta 

alueelta on kaytettavissa hyvia ja laadukkaita 
tietokantoja ja toisekseen se oli projektiryh
malle tutuin alue. Nain varmistettiin hakujen 
tuloksellisuus ja voitiin paneutua koulutukseen 
ja tietokantojen markkinointiin. 

4 projektin kuluessa paatettiin arvioida tuloksia 
mahdollisimman monipuolisesti. Hyvin tarkeana 
mittana pidettiin maksuhalukkuutta ja sita, ai 
kooko tehda hakuja tulevaisuudessa. 
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Tietopalveluiden ja erityisesti tietokantojen kayttaja
koulutuksesta Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjas
tolla on kokemusta niin kaytannon toteuttamisessa kuin 
koulutuksen suunnittelussa. Paitsi korkeakoulun omille 
opiskelijoille ja tutkijoille on koulutusta jarjestetty 
myos paikalliselle elinkeinoelamalle samoin kuin lahiseu
dun teknillisille oppilaitoksille. 

Kirjaston aikaisempia kayttajakoulutusprojekteja ovat 
muun muassa Tiedonhaku - Avain teknistieteelliseen tie
toon -opetuspaketti [Haarala et al. 1986], kirjasto- ja 
tietopalveluiden asema yrittajakoulutuksessa [Lepisto 
1987] ja tilastollinen selvitys kayttajakoulutustilan
teesta Suomessa [Kayttajakoulutus ... 1987]. Liekkitie
toprojektin tyyppinen hanke on siten luonteva jatko ai 
kaisemmin tehdylle tyolle. 
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2. ENERGIA-ALAN TUTKIJOIDEN TIEDONHAKU 

2.1 Yleista tiedonhankinnasta 

Energia-alan tutkimus on monitieteista ja laaja-alaista 
ja nama ominaisuudet asettavatkin runsaasti vaatimuksia 
tutkimus- ja kehitystyossa kaytettavalle ja tarvittavalle 
tiedolle. Tietoa on hankittava muun muassa niin koti 
kuin ulkomaisestakin tutkimuksesta, erilaisista luvista 
ja saannoksista, taulukkotietoa aineiden kemiallisista ja 
fysikaalisista ominaisuuksista seka erilaisista lasken
taohjelmista. Muualla tapahtuvan tutkimuksen ja sen kehi
tyksen seuraaminen on suorastaan valttamatonta kunkin 
tutkijan oman tyon kannalta. Toisaalta samalla myos omas
ta tutkimustoiminnasta tiedottaminen on ensiarvoisen tar
keaa koko alan tiedeyhteisolle. 

Tutkimustyon eri vaiheissa tarvittava tieto on monenlais
tao Alussa kayttokelpoisin tieto liittyy yleensa ideoiden 
kehittelyyn ja kyseisen alan uusimman kehityksen seuraa
miseen. Taman jalkeen tiedon tarve monipuolistuu, ja itse 
kehittelyvaiheessa tarvittava tieto onkin usein monitie
teista. Monelta alalta kaivataan hyvinkin yksityiskoh
taista informaatiota. TaSSa vaiheessa oman organisaation 
sisalla oleva tieto ja yhteistyo laheisten kollegojen 
kanssa on kenties hedelmallisinta, mutta kaivataan run
saasti myos ulkopuolista tietoa. Tutkimuksen loppuvai
heessa astuu kuvaan jalleen alan yleinen ja uusin kehi
tyksen taso. Tietoa siita pyritaan hankkimaan mahdolli 
simman nopeasti ja kattavasti. Seka kotimaisen etta kan
sainvalisen tutkimuksen vertailu on valttamatonta oman 
tyon integroimisen kannalta. 

Tutkijan tOimeksiantajasta ja tutkimustyon luonteesta 
riippuen vaihtelee tutkimuksessa tarvittava ja siihen 
hankittava tiedon maara seka esimerkiksi tarvittavan tie
don "uutuus" tai laaja-alaisuus. Tyon tavoitteiden saa
vuttamiseksi saattaa riittaa selvitys jonkin kemiallisen 
yhdisteen kayttokokemuksista tietyssa teknisessa ymparis
tossa. Toisaalta, juuri tyon luonteesta riippuen saattaa 
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olla valttamatonta saada selvyys tietyn teknisen laitteen 
tuotekehityksesta alusta alkaen tai loytaa vanhalle mene
telmalle sen korvaaja. 

Yleisesti v01daan sanoa, etta raj01tuksia tiedon hankin
nalle ja sen saann111e asettavat erity1sesti kaytettavis
sa oleva aika, varat ja henkilomaara. Joissakin tapauk
sissa nopea tulos on ratkaisevaa ja joissakin taas aika 
ja rajalliset maararahat ovat toissijaisia uuden tiedon 
ja t1eteen kehittamisen rinnalla. 

2.1.1 Liekki-tutkimusohjelman tutkijoiden kirjal11suuden kaytto 

Liekk1tieto-projektin tavoitte1den tarkistamiseks1 ar
vioitiin Liekki-tutkimusohjelmaan kuuluvien eri tutki
musprojektien kirjallisuusv1itteet. Projektissa oli tar
koitus opastaa Liekki-tutkijat hakemaan tietoa nimenomaan 
ulkomaisista tietokannoista. 

Arviointia varten kirjallisuusviitteet luokitettiin sa
malla tavalla kuin opetusministerion yllapitamassa KOTA
tietokannassa, joka toimi1 korkeakoululaitosta koskevan 
suunnittelun, seurannan ja toiminnan arvioinnin apuvali 
neena ja yhtenaisena tietopohjana. Kaytetyt viitteet ovat 
pera1sin Liekki-tutk1musohjelman vuosikirjoista 1988, 

1989 ja 1990 [Hupa 1988, Hupa & Matinlinna 1989, Hupa & 

Matin11nna 1990]. Kirjallisuusviitteet luokitett1in joko 
Suomessa tai ulkomailla julkaistuihin kirjoituksiin. L1
saksi ne luokitett1in tieteel11sissa aikakauslehdissa il 
mestyneisiin julkaisuihin tai monografioihin, joita ovat 
kokoomateoksissa, konferenssijulkaisuissa julkaistuihin 
artikkeleihin ja korkeakoulujen omien sarjojen julkaisu1
hin seka muut yksitta1set kirjoitukset. 
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Taulukko 1. 

Liekki-tutkimusohjelman julkaisujen kirjallisuusviitteet. 

[Hupa 1988, Hupa & Matinlinna 1989, Hupa & Matinlinna 


1990] 


1988 1989 1990 

Ulkomaiset artikkelit 56,0 56,0 59,5 
Ulkomaiset monografiat 20,0 19,0 9,5 

Kotimaiset artikkelit 8,5 4,5 4,5 

Kotimaiset monografiat 15,5 20,5 26,5 

Ulkomaisen aineiston osuus on merkittava, joskin se on 
hieman laskenut vuodesta 1988 vuoteen 1990. Liekki-ohjel
man alkuvaiheessa lahdeaineisto on etupaassa ollut ulko
maista, mutta viela vuonna 1990 ulkomaista aineistoa on 
yli kaksi kolmasosaa. On siis erittain perusteltua opet
taa Liekki-tutkijat hakemaan itse tietoa ulkomaisista 
tietokannoista. Ulkomaisten lahdeviitteiden maaraa kay

tettiin myos koulutusvaiheessa motivointikeinona opetella 
haku ulkomaisista jarjestelmista. 

2.2 Tiedonhaku suorakayttoisista jarjestelmista 

Tiedon maara on lisaantynyt huomattavasti viime vuosikym
menina. Tietokoneet ovat helpottaneet ja nopeuttaneet 

tiedon loytymista. Itse alkuperaisaineiston saatavuus ja 

hankinta tuottavat sen sijaan usein ongelmia, joskin tie
tokannoista loytyvien aineistojen saatavuuteen on kiinni
tetty erityisesti huomiota. Nykyisin on kaytossa yli 
4 000 julkista suorakayttotietokantaa, joista 143 on suo
malaisia. 

Suorakayttoisten tietokantojen yleistymiseen ja kaytta

jien lisaantymiseen vaikuttivat lahinna lisaantyva uu

tuustiedontarve, mikrotietokoneiden maaran kasvu, tieto
liikenneverkkojen yleistyminen ja niiden kayton helpottu
minen seka tietotekniikan koulutus yleensa. Nykyisin suo
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rak§yttoisi§ tiedonhakuj§rjestelmi§ k§ytetaan joko kir
jastoissa tai tietopalveluissa niiden laitteilla ja 
yleens§ informaatikon avulla. Mutta on myos mahdollista, 
etta tiedon tarvitsija itse ottaa yhteytta modeemin avul
la puhelinverkon kautta joko oman toimipaikkansa keskus
koneeseen tai tietoliikenneverkon valityksell§ suoraan 
kaupallisiin tiedonhakuj§rjestelmiin. 

Hakujarjestelmat poikkeavat toisistaan merkitt§vasti eik§ 
niiden kayttama hakukieli ole aina sarna. ISO on standar
doinut tekstimuotoisen aineiston hakukielen Common Com
mand Languageksi (CCL). CD-ROM -hakujarjestelmiss§ on ko
mentosuuntautuneen kielen lisaksi k§ytossa valikko-ohjat
tuja hakumahdollisuuksia. J§rjestelmien moninaisuus on 
tiedon saannin ja runsauden kannalta hyva, mutta toisaal
ta myos hankaloittaa suorak§yttoisten tietojarjestelmien 
hyv§ksik§ytto§. Tosin tutkijat eivat muodosta kovin homo
geenista joukkoa, joten eri kayttajilla on omat suosik
kinsa. 

Hakuun sopivaa tietokantaa valittaessa kannattaa kiinnit 
t§a huomio tietokannan kattavuuteen, viitteiden julkaisu
tyyppiin, kieleen, tiedon tasoon, julkaisuaikaan ja vii 
veeseen julkaisuajan ja tietokannan viitetietojen p§ivi
tyksen v§lilla seka tietokannassa kaytettyyn luokitus
jarjestelmaan. Tietokannan sisalto on tietysti ensiarvoi
sen tarkea, mutta ei ole lainkaan varmaa, etta kaikki 
alan kirjallisuus loytaa tiensa tietokannan tuottajalle. 
Yleensa tarkeimmat kirjoitukset loytyvat monesta tieto
kannasta, mutta sen sijaan harvinaisemmat saattavat olla 
mukana vain yhdessa. Taydelliseen hakutulokseen paasemi
seksi pitaa hakea useasta eri tietokannasta. 

Energia-ala on hyvin monitieteinen. AlIa on luettelo 
alalIa kaytetyista keskeisimmista tietokannoista: 

APILIT 
API PAT 
CA Search 
Chemical Industry Notes 
Compendex plus 
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Corrosion 
EDF-DOC 
Electric Power Abstracts - EPIA 
Energy Database 
Energyline 
Environline 
Environmental Bibliography 
Inpadoc 
Inspec 
NEI 
NTIS 
paperchem 
Pascal 
PIE News 
Pollution Abstracts 
Power 
Predicast F&S Index 
Predicast Promt 
World Patent Index. 

Tiedonhaussa tulosten oikeaanosuvuus ja viitteiden loyty
vyys noudattaa monimutkaista kaavaa, johon vaikuttaa mm. 
tietokannan yleisyys, loydettyjen viitteiden tarkkuus ja 
saanti seka kokonaan loytymattomien viitteiden maara. Yk
sinkertaistaen voidaan sanoa, etta oikeaanosuvuus ja 
saanti ovat kaantaen verrannollisia ja haun kustannukset 
kasvavat lineaarisesti oikeaanosuvuuden lisaantyessa. 
Tietysti eroja loytyy eri suorakayttoisten tiedonhakujar
jestelmien kayttajissa, ja kokenut kayttaja saattaa loy
taa relevantteja viitteita enemman ja alhaisemmilla kus
tannuksilla kuin kokematon haun tekija. 

2.3 Suorakayttoisten tiedonhakujarjestelmien koulutus 

Tutkijoiden ja yleensa loppukayttajien tiedonhaku suora
kayttoisista jarjestelmista ei ole uutta. Jo 70-luvulla 
on Suomessa koulutettu kayttajia tekemaan itse hakuja 
[Haarala 1982, Haarala 1983]. Teknillisessa korkeakoulus
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sa Tenttu-jarjestelman koulutus jarjestettiin vuonna 1981 
seka opiskelijoille etta korkeakoulun henkilokunnalle. 
Henkilokunnan koulutus jarjestettiin yleensa paikan paal
la laboratorioissa, joissa myos laadittiin opaskansio 
tarpeellisine yhteydenotto-, komento- ja luokitusoppai
neen. Tenttu-jarjestelman kayttoon liittyvaa koulutusta 
ja tiedotusta on arvioitu myohemmin. Johtopaatoksena 
palmgren [1988] esittaa muun muassa laajempaa tiedotta
mista seka opasaineiston organisointia paremmin ajan ta
salla pysyvaksi. Teknillisessa korkeakoulussa on myos 
opetettu tutkijat itsenaiseen ulkomaisten tietokantojen 
kayttoon [Jarvinen 1989]. TUloksena oli, etta tietokanto
jen kaytto lisaantyi huomattavasti. Tutkijat olivat sita 
mielta, etta omakohtainen haku saastaa heidan aikaansa. 

Valtion teknillisessa tutkimuskeskuksessa on kokeiltu ha
kujen hajauttamista laboratorioihin [Salovaara 1990]. La
boratorion yksi tutkija opetettiin tekemaan hakuja muille 
tutkijoille. Tallainen hajautus nosti hakujen kysyntaa. 
Hakujen tekoa pidettiin kuitenkin vaikeana, mutta kaikki 

kokeiluun osallistuneet tutkijat kannattivat hajautuksen 
jatkamista. Salovaaran mukaan helpoin tapa on sijoittaa 
yksikoihin omat informaatikot kun taas vaikeampi ja hi
taampi tapa kouluttaa tutkijat suorakayttoisten tietokan
tojen kayttajiksi. Kayttajiksi kouluttaminen eli valmiuk
sien hankkiminen tulee maksamaan useita kymmenia tuhansia 
markkoja. 

Varsin pitkaan oletettiin, etta paaasiassa vain kirjasto
jen ja tietopalveluyksikoiden informaatikot tekisivat on
line-tiedonhakuja [Ketchell & Redalje 1988]. Tutkijoiden 
itsensa tekemat tiedonhaut ja heidan tiedonhaun koulutuk
sensa lisaantyi kuitenkin huomattavasti 80-luvulla mikro
tietokoneiden yleistyessa. Viela nykyisinkin tietopalve
lujen ammattilaiset ovat tiedonhakujarjestelmien paakayt
tajia, mutta loppukayttajien tekemien tiedonhakujen osuus 
kaikista hauista lisaantyy kaiken aikaa [Sullivan, Borg
man & Wippern 1990]. 

Ulkomailla on tehty runsaasti tutkimuksia loppukayttajien 
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tiedonhausta ja heidan tiedonhaun koulutuksestaan. Tutki
musten tulokset ovat olleet ristiriitaisia: Toisaalta 
koulutus ja tutkijoiden itsensa suorittamat tiedonhaut on 
koettu hyodyllisiksi ja onnistuneiksi, mutta toisaalta on 
todettu, etta vain pieni osa koulutetuista on halukas tai 
kokee itsensa patevaksi tekemaan online-tiedonhakujaan 
itse. Syina tahan nahdaan olevan koulutuksen puute tai 
vaillinaisuus seka ajankayttoongelmat. [Harman, 1986] 

Voidaan sanoa, etta yleensa tutkijoiden itsensa tekemien 
tietokonehakujen kustannukset ovat korkeammat, heidan ha
kuihinsa kuluu enemman aikaa ja heidan kayttamansa haku
menetelmat ovat yksinkertaisempia, kuin mikali haut suo
rittaisi alan ammattilainen. Toisaalta on myos todettu, 
etta joissakin tapauksissa tekemalla hakunsa itse tutkija 
loytaa tarvitsemansa viitteet nopeammin kuin jos haun 
suorittaisi informaatikko [Ostrum & Yoder, 1985]. 

Selva ero on havaittavissa myos koulutettujen informaa
tikkojen ja tutkijoiden hakukayttaytymisen valilla: Siina 
missa informaatikot pyrkivat tekemissaan hauissa mahdol
lisimman pitkalle tarkkuuteen, tutkijat ovat huolissaan 
joidenkin relevanttien viitteiden loytymattomyydesta itse 
suorittamisensa hakujen kohdalla. 

Yhteenvetona useiden tutkimusten tuloksena voidaan tode
ta, etta riittava koulutus on ensimmainen edellytys, jot 
ta tutkijat saadaan kiinnostumaan tiedonhakujen tekemi
sesta itse. Toisaalta, senkaan jalkeen ei ole varmaa, 
jatkavatko tutkijat hakujensa suorittamista. Tutkimustyon 
luonteesta johtuen hakuja ei tarvita jatkuvasti, ja siten 
tutkija ei saa riittavan lyhyin valiajoin kertausta haku
jen tekemisesta vaan koulutus saattaa unohtua. [Sullivan, 
Borgman & Wippern 1990, Harman 1986, Nicholas, Harris & 
Erbach 1986, Snow 1986]. On tosin esimerkkeja myos siita, 
kuinka suurten teollisuuslaitosten lahes koko henkilokun
ta on alkanut itse tehda tietokonehakuja riittavan pitkan 
ja perusteellisen koulutuksen seurauksena [Case & Borgman 
1986]. 
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Energia-alan tutkijoiden suorakayttoisten tiedonhakujar
jestelmien koulutuksesta mainittakoon Yhdysvaltojen De
partment of Energyn OAK-projekti (Online Access to Know
ledge), joka alkoi 1984. Projektin tarkoituksena oli pe
rehdyttaa tutkijat tiedonhakuun ja lisata tutkijoiden te
kemien tiedonhakujen maaraa helpottamalla prosessia eri 
tyisesti juuri kyseisille kayttajille muokatun tiedonha
kujarjestelman avulla. Osa projektiin osallistuneista ei 
ollut aikaisemmin tehnyt itse tiedonhakuja, osa puoles
taan oli, ja osa tutkituista oli informaatikoita. [Borg
man, Case & Meadow 1986, Case, Borgman & Meadow 1985, Ca
se & Borgman 1986, Cerny 1987] 

2.3.1 Liekki-tutkimusohjelman tutkijoiden tiedonhaku 

Muutamia energia-alalla toimivia tutkijoita haastateltiin 
heidan tiedonhankintansa kartoittamiseksi. Erityisesti 
kysyttiin heidan kokemuksiaan suorakayttoisista tiedonha
kujarjestelmista. Kyselyyn vastanneista 56 tutkijasta yli 
puolet oli kayttanyt jotain tiedonhakujarjestelmaa ja 
vain 26 ei ollut lainkaan kokemusta suorakayttoisesta 
tiedonhausta. Nelja oli kayttanyt useita hakujarjestelmia 
ja 17 yhta. Yhdeksan oli kayttanyt kirjastojarjestelmaa. 

Vanhemmilla tutkijoilla tuntui yleensa olleen omat ja hy
vaksi koetut tiedonhankintakanavansa, mutta vain jotkut 
olivat teettaneet hakuja tai kokivat senkaltaisen tiedon
haun tarpeelliseksi. Hakujen onnistumista pidettiin epa
varmana. Lisaksi hankaluuksia oli yleisesti aiheuttanut 
hakujen avulla kartoitetun alkuperaisaineiston saatavuus. 
Nuoret olivat sen sijaan hyvin kiinnostuneita uusista 
tiedonhankintamenetelmista, vaikkakin vain muutama oli 
itse hakuja tehnyt tai teettanyt niita. Yleisimpana syyna 
tiedonhakujen tekemattomyyteen tai teettamattomyyteen 
nuorempien tutkijoiden keskuudessa todettiin olevan tie
tamattomyyden ja kokemuksen puutteen. Myoskaan selvaa ja 
yksinkertaista opasta ei aiheesta tiedetty olevan. Kaikki 
suhtautuivat kuitenkin positiivisesti tiedonhakukoulutuk
seen. 
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3. LIEKKITIETO-PROJEKTI 

3.1 Alkuvaiheen suunnittelu 

Projekti k~ynnistyi varsinaisesti syksyll~ 1990. Kauppa
ja teollisuusministerion rahoittaman koulutusprojektin 
henkilostoon kuului projektinjohtajan lis~ksi Tampereen 
teknillisen korkeakoulun kirjaston tietopalvelusta kou
luttava informaatikko, tutkimusapulainen ja konsultti 
elinkeinoel~m~sta seka lyhytaikaisesti muuta henkilostoa. 

Koulutettaviksi projekteiksi valittiin kauppa- ja teolli 
suusministerion Liekki-tutkimusohjelmaan vuonna 1991 toi
mintaansa jatkavat tai aloittavat tutkimushankkeet. Liek
kitieto-projekti voitiin k~sittaa koostuvaksi useista 
osakokonaisuuksista, joita olivat tietopalvelujen ja 
energia-alan tutkimusohjelmiin soveltuvien tietokantojen 
markkinointi, tietopalvelujen kayton koulutus erityisai
heena uusien menetelmien kaytto, tiedonhakujen tekeminen 
ja lopuksi projektin evaluointi. Tutkijoiden varsinaista 
koulutusta varten p~~tettiin varata yksi koulutuspaiva 
kutakin organisaatiota kohti ja yksi maksuton tietokone
haku kullekin hankkeelle. Koulutustilaisuudet oli tarkoi
tus jarjestaa keva~n 1991 aikana. 

3.1.1 Mallihaku 

Liekki-tutkimusprojektien aiheisiin soveltuvien tietokan
tojen kartoittamiseksi tehtiin mallihaku useista eri 
energia-alan tietokannoista. Mallihakujen perusteella oli 
mahdollista valita sopivimmat tietokannat niiden esitte
lemiseksi ja markkinoimiseksi koulutuksen yhteydess~. 

Haun aiheena oli kivihiilen paineistettu poltto, joka on 
yksi tutkimusohjelman keskeisimmista tutkimuskohteista. 
Taulukossa 2 on esitetty mallihakujen frekvenssit eri 
tietokannoissa. 
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Mallihakujen A, B, C ja D logiikat: 

A 

coal and pressuri? and (combustion or firing or pyrolys. 

B 
-

coal and pressuri? and (combustion or firing or pyrolys: 
and energy and (production or supply) 

coal and ... pressur! ? and (combustion or firing or pyrolysj 
and (reaction and (rate or kinetics or mechamism) or 
reactivity) 

D 
--.. 

coal and pressuri? and (combustion or firing or pyrolysi 
and (air(w)pollution or emission) 

Eri tietokantojen valilla tutkittiin lisaksi niiden si 
saltamien viitteiden paallekaisyytta. Taulukot viitteid 
vastaavuudesta liitteessa 1. Tietokantojen valilIa ei 
nayta olevan merkittavia paallekaisyyksia, vaan hakuja 
tehtava taydellisen hakutuloksen saamiseksi useasta tie 
tokannasta. 
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Taulukko 2. 


Mallihakujen A, B, C ja D viitteiden maarat eri tietokan

noissa 

Tietokanta A B C D 

Apilit, 1964 143 7 11 32 

Apipat, 1964 72 2 6 3 

CA, 1967 386 0 14 106 

CIN, 1974 17 1 6 

Compendex plus 

1977 442 11 10 121 

Energy data base 

1974 1974 229 167 618 

EDF-DOC, 1972 23 4 6 

EPIA, 1975 14 2 9 

Energyline, 1970 III 2 1 50 

Enviroline, 1970 30 23 

Environmental 

bibliography, 1974 4 2 

Inpadoc 1 

Inspec, 1966 101 2 2 28 

NTIS, 1964 582 74 45 263 

PIE News, 1975 4 2 

Paperchem, 1967 5 1 1 

Pascal, 1983 82 5 27 

pollution abstracts 

1970 26 1 14 

Power, 1950 14 2 9 

PTS F & S Index 

1980 8 1 

PTS Prompt, 1972 130 10 1 41 

WPI, 1963-80 81 1 2 4 

WPIL, 1981 13 1 1 
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3.2 Koulutuksen suunnittelu 

Koulutus paatettiin toteuttaa alustavan suunnitelman mu
kaisesti jarjestamalla yksi koulutustilaisuus kullekin 
Liekki-tutkimusohjelmaan kuuluvalle projektille. Koulu
tuksen sisallon paakohdat koottiin myos koulutuskansioon, 
joka jaettiin kaikille koulutukseen osallistuneille. Tata 
kansiota muokattiin ensimmaisten koulutustilaisuuksien 
jalkeen paremmin koulutettavien tutkijoiden tarpeita vas
taavaksi. 

Varsinainen projektin koulutus alkoi ottamalla yhteytta 
puhelimitse kaikkiin Liekki-ohjelmassa vuonna 1991 mukana 
oleviin tutkimusprojekteihin. Projekteille valittiin yh
teyshenkilo. Tieto annettavasta koulutuksesta pyrittiin 
valittamaan aina taman avainhenkilon kautta koko projek
tille. Taman jalkeen projekteille lahetettiin lyhyt in
formaatioesite koulutuksen sisallosta. Koulutettavat pro
jektit paattivat itse ajankohdan, jolloin ne halusivat 
koulutuksen jarjestettavaksi. 

Ensimmaisen yhteyshenkiloon tapahtuneen yhteydenoton ja 
varsinaisen koulutustilaisuuden valiin jaanyt aika muo
dostui usein pitkaksi, eika kaikkia koulutustilaisuuksia 
siten ehdittykaan toteuttaa kevaan 1991 kuluessa. Syyna 
tahan oli yleensa Liekki-projektien ajanpuute ja projek
tien suuri tyontekijamaara seka siita aiheutunut sopivan 
ajankohdan loytymisen vaikeus. Koulutuksessa oli myos mu
kana projekteja, joiden tyontekijat toimivat eri organi
saatioissa, mika hidasti tiedonkulkua omalta osaltaan. 
Eri toimipaikkojen kirjastojen ja tietopalveluyksikoiden 
kanssa keskusteltiin etukateen koulutuksesta seka muuta
missa tapauksissa sovittiin tilojen vuokraamisesta ja 
tiedonhaussa tarvittavien tietoliikenneyhteyksien jarjes
tamisesta. 
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3.3 Koulutus 

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kullekin projektille 

tai projektin toteuttamisorganisaatiolle jarjestettiin 

yksi koulutustilaisuus. Koulutukseen osallistuneiden toi

mipaikkajako on esitetty taulukossa 3. Toimipaikat jaet

tiin kolmeen ryhmaan: korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin 

ja teollisuuteen. 


Taulukko 3. 

Tiedonhakukoulutukseen osallistuneiden toimipaikka 


Osallistujien maara 
N=61 % 

Korkeakoulut 28 46 
Teollisuus 24 39 
Tutkimuslaitokset 9 15 

Koulutukseen jatti osallistumatta 32 Liekki-projektista 
kaikkiaan kuusi projektia. Yksi edella mainituista pro
jekteista oli juuri ehtinyt hankkia STN-jarjestelman 
kayttooikeudet, johon oli kuulunut kahden koulutuspaivan 
mittainen perehdyttaminen. Loput viisi projektia eivat 
katsoneet koulutuksen olevan silloiseen projektin tilaan 
nahden tai projektin tavoitteiden toteuttamiseksi tar
peellinen. 

Koulutus jarjestettiin paasaantoisesti projektien tarjoa
missa tiloissa. Koulutustilaisuuksia oli yhteensa 17, ja 
koulutukseen osallistui 32 projektia. Koulutustilaisuuk
siin osallistui, yhteensa 61 tutkijaa keskimaarin yhdesta 
kuuteen tutkijaa koulutustilaisuutta kohti, keskiarvon 
ollessa noin nelja tutkijaa. Paaosa koulutuksesta jarjes
tettiin touko-kesakuussa 1991. 

Liitteessa 2 on esitetty Liekkitieto-koulutustilaisuuk
sien ajankohdat, koulutukseen osallistuneet organisaatiot 
ja koulutettujen tutkijoiden lukumaarat. 
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Koulutustilaisuudessa ensimmaisten 1 - 2 tunnin aikana 

annettiin tutkijoille perustietoa eri tiedonhakujarjes

telmista ja niiden kaytosta, tiedonhausta yleensa seka 

tiedonhaun rakentamisesta suorakayttoisiin jarjestelmiin. 

Koulutukseen osallistuneille jaetussa kansiossa oli li 

saksi suomenkielinen selostus usean energia-alalla kay

tettavan tietokannan sisallosta ja luonteesta. Taulukossa 

4 on esitetty eri koulutuksessa kaytetyt tietokannat. 

Varsinainen hakuun liittyva opastus tapahtui kuitenkin 

STN-jarjestelman ja Energy Data Basen avulla. Perehdytta

misen apuna kaytettiin piirtoheitinkalvoja. 


Taulukko 4. 

Koulutuksessa kaytetyt tietokannat 


Koulutus
tilaisuudet 

Energy 17 

CA 15 
NTIS 6 

Inspec 6 

Compendex 2 

Compuscience 2 

Energuline 2 

Paperchem 2 

Apilit 1 
CIN 1 
Energie 1 
Forhat 1 
FTN 1 
Math 1 
Metadex 1 
Ufordat 1 
Ulidat 1 

Projektit 

41 

30 

11 
8 

2 

2 

2 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Taman jalkeen koulutukseen osallistuneilla tutkijoilla 
oli mahdollisuus itse tehda hakuja valitsemistaan aiheis
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tao Useimrnat tutkijoista olivat sangen kokemattomia haku
jen teossa, ja hakujen muokkaamisesta ja tietokantojen 
valinnasta muodostuikin todellinen tiedonhaun suorittami
seen perehdyttava koulutuksen osuus. Harjoitteluaika 
vaihteli yhdesta viiteen tuntiin, keskimaarin se oli la
hes kolme tuntia koulutuspaivaa kohden. 

Hakujen aiheet yleisesti on esitetty liitteessa 3. Aiheet 
on jaoteltu Liekki-polttotekniikan tutkimusohjelman vuo
sikirjan projektien aihejaon mukaisesti [Liekki poltto

tekniikan tutkimusohjelman vuosikirja 1990]. Joistakin 
aiheista tehtiin useampia hakuja eri projekteissa. Mikali 
tutkijat eivat itse ehtineet saattaa loppuun tekemiaan 
hakuja, taydensi informaatikko kyseisia hakuja myohemrnin. 
Osa hauista vaati lisatyostamista, koska koulutustilai 
suuksissa ei ollut useinkaan mahdollista tarkistaa terme
ja tai kayttaa erilaisia tesauruksia ja sanastoja apuna 

hauissa. Koulutukseen osallistuneet tutkijat tarkistivat 
hakujen avulla loytyneiden viitteiden uutuuden heille it 
selleen seka niiden relevanttisuuden tutkimusaiheeseensa 
nahden. 

Koulutustilaisuudet kestivat kaiken kaikkiaan neljasta 
seitsemaan tuntia. Kouluttajana kaikissa tilaisuuksissa 
toimi sama informaatikko. 

Koulutustilaisuuksissa esille tulleista ongelmista mai
nittakoon tietoliikenneyhteyksien aiheuttamat vaikeudet. 
Kouluttajalla oli mukanaan mikrotietokone ja modeemi, 
jolla otettiin yhteys tietokantoihin. 
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4. HANKKEEN TARKASTELU 

4.1 Kyselyt ja haastattelut 

Liekkitietokoulutukseen osallistuvat velvoitettiin vas
taamaan kyselyyn ja arvioimaan tekemansa haku. 

Kyselylla pyrittiin selvittamaan aikaisempi hakukokemus 
ja onnistuminen tutkijana yleensa (liite 4). Tutkijana 
onnistumista mitattiin NCR-yhtioissa kehitetylla kyselyl
lao Tata pyrittiin kayttamaan motivointikeinona koulutuk
sen alkuminuutteina ja lisaksi haluttiin selvittaa onko 
tutkijana onnistumisella vaikutusta haun lopputulokseen 
tai maksuhalukkuuteen. 

Kaikki tutkijat eivat kuitenkaan vastanneet naihin kyse
lyihin eika nain ollen saada kattavaa kuvaa hakujen on
nistumisesta tai onnistumattomuudesta. Toisekseen tutki
jat eivat vastanneet kyselyihin siten, etta vastauksia 
voitaisiin verrata keskenaan. 

vastaavanlaisissa tapauksissa tulisikin kyselyt palauttaa 
heti koulutustilaisuudessa. Samoin hakujen arviointi pi
taisi tehda samanaikaisesti, koska niitakin tietoja oli 
vaikeata saada. 

4.2 Hakujen arviointi 

Haut pyydettiin arvioimaan kolmen eri nakokohdan mukaan: 
haun relevanttisuus, uusien relevanttien viitteiden osuus 
ja paljonko hausta oli halukas maksamaan. 

vastausten perusteella voidaan laskea uutuusarvo, mika 
uusien viitteiden osuus relevanteista viitteista (liite 
5). Relevantteja viitteita oli hauissa melkoisesti, 29 
vertailukelpoisessa haussa keskimaarin 38 viitetta hakua 
kohden. vaihteluvali oli 2-265. Relevanteista viitteista 
uusia oli keskimaarin 60%, vaihteluvalin ollessa 0-135. 
Talta kannalta katsottuna hanke puoltaa paikkaansa, koska 
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Liekki-tutkijoiden kaytt55n l5ydettiin merkittava maara 
uusia relevantteja viitteita. 

vahan tutkijapisteita saaneet eli nuoret tutkijat saivat 
keskimaaraista enemman uusia viitteita. uutuusarvo eli 
uusien relevanttien viitteiden maara kaikista relevan
teista viitteista ali 73%. Kuuden vertailukelpoisen haun 
uusien relevanttien viitteiden maara oli 163 eli keski
maarin 27. Varttuneilla tutkijoilla uutuusarvo ali olete
tusti keskiarvoa pienempi eli 50%. Yhdeksassa vertailu
kelpoisessa haussa keskimaarainen uusien viitteiden maara 
ali kuitenkin kahdeksan. 

Maksuhalukkuudella yritettiin kuvata osaltaan haun onnis
tumista. Jokaiselta kysyttiin paljoko han oli valmis mak
samaan hausta ja sita verrattiin hintaan, joka ali las
kettu tietopalvelun normaalein laskutusperustein. Tulok
set on esitetty kuvassa 4. Pienia eroja on havaittavissa. 
Esimerkiksi tutkimuslaitoksissa ty5skentelevat ovat sel 
vasti halukkaampia maksamaan hausta kuin muut. Tama joh
tuu ilmeisesti aikaisemmista kokemuksista ja yleensakin 
kustannustietoisuudesta. Vastaavanlaisissa teknillisessa 
korkeakoulussa tehdyissa tutkimuksissa kemistien ja sah
k5insin55rien keskuudessa maksuhalukkuus ali selvasti 
korkeampi [Haarala & T5rnudd, T5rnudd, Pusa, Haarala]. 

Koulutus maksoi projektia kohden noin 7 000 markkaa, mika 
on kohtuullinen summa, kun ottaa huomioon koulutuspaivan 
aikana tehdyt haut. Jokaiselle projektille tehtiin aina
kin yksi haku ja muutamille useampia. Tehtyjen hakujen 
keskimaarinen hinta ali 1 100 markkaa vaihteluvalin 01
lessa 300 - 3 000 markkaa. Tutkijat olivat halukkaita 
maksamaan hausta keskimaarin 960 markkaa vaihteluvalin 
ollessa 100 - 5 500 markkaa. 
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Kuva 4. 

Maksuhalukkuus toimipaikkojen mukaan eroteltuna 


Korkeakoulut 

lrustannukset 

• 	 =tutkija valmis maksamaan 
bausta. [FIM) 

o =baun todelliset lrustannukset. 
[FIM] 

3000 
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O~~~~~~~~~~~~ 
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Teollisuus 

lrustannukset 

• 	 = wtJeija valmis mak:samman 
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4.3 Loppuhaastattelu 

J~lkik~teen tehdyn puhelinhaastattelun tarkoituksena oli 
selvitt~~, oliko hausta ollut hyoty~ ja aikoiko tutkija 
t~rn~nkin jalkeen k~ytt~~ hakua suorak~yttoisist~ j~rjes
telrnista apuna tutkirnuksessaan. Sita tuleeko asiakas uu
delleen, on pidetty hyvana rnittana haun onnisturnisesta. 
Nain on pystytty luornaan asiakassuhde. Haastattelun teki 
tutkirnusapulainen, joka ei ollut rnukana opetustilantees
sa. 

Haastatteluista noussut yleinen rnielipide oli hyvin posi
tiivinen. Kukaan ei huornauttanut oikeastaan rnistaan. Muu
tarna tutkija rnainitsi olevansa koulutuksen jalkeen valrnis 
tekerna~n itse hakunsa. Yleensa haastatellut eivat kuiten
kaan itse aio tehda hakujaan, vaan sanoivat koulutuksen 
antaneen parernrnat valrniudet hakujen tekerniseen yhdess~ 
inforrnaatikon kanssa. 

Koulutuksesta oli tutkijoiden rnielesta rnyos aivan hyotya 
aivan yleisella tiedon lisaarnisen tasolla. Haastattelussa 
todettiin vastaavankaltaisen projektin tarpeellisuuden 
rnyos rnuiden KTM:n tutkirnusohjelrnien kohdalla ja Liekissa
kin kenties vuosittain. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPAATOKSET 

Suuri osa Liekki-polttotekniikan tutkimusohjelman projek

teista osallistui Liekkitietoprojektiin. Koulutus oli 

varsin onnistunutta ja hakujen tuloksena loydettiin mer
kittava maara uusia viitteita tutkimustyon avuksi. 

vastaavanlaista koulutusta olisi varmaan jarkevaa jarjes
taa myos muiden energiatutkimusohjelmien hankkeissa. Kes
kitetylla koulutuksen suunnittelulla pystytaan koulutus 

toteuttamaan suhteellisen edullisesti. 

Tiedonhakuoppaan laatiminen on ilmeisesti seuraava askel 

suorakayttoisten tietokantojen kayton markkinoinnissa. 

Myos muu kayttoa edistava aineisto kuten esimerkiksi ope

tusaineisto korkeakoulukirjastojen kayttajakoulutukseen 

olisi hyodyllista. 
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S5 
(n = (33) 

NTIS #21 
(n = 81) 11 

ENERGY 
S5 
(n = 133) 

11 

~ kama 
deto
lamta 

NTIS #22 
(n= IS) 

ENERGY 
56 
(n = 119) 

CA L14 
(n= 14) 

NTIS #22 
(n= 15) 

7 2 

ENERGY' 
S6 
(n = 119) 

7 5 

CA L14 
(n = 14) 

2 .5 

Reaktion kulku 
(C) 

~:~ ta 

NTIS #23 
(n= 134) 

ENERGY 
S7 
(n =358) 

CA LIS 
(n= 106) 

NTIS #23 
(n = 134) 47 12 

ENERGY 
S7 
(n =358) 

47 21 

CA LI5 
(n= 106) 12 21 

PUstOt 
(D) 





Liite 2 
Liekkitietokoulutuksen ajankohdat ja osallistuminen 

pruv:tm:.w.r:1 

7.3.199l 

14.3. 

23.4. 

26.4. 

3.5. 

9.5. 

17.5. 

20.5. 

21.5 

23.5 

27.5. 

30.5. 

11.6. 

17.6. 

20.6. 

14.8. 

21.8. 

koululuksccn osaHislunul yritys / oppilaitos 


Tampereen telcnillinen korlceakoulu / 

Wmpdtekniilcm l.airos 


Tampereen teknillinen korkeakoulu I 

Plasmatekniik:ln labornrorio 


Abo Akademi / 

Institutionen ror vanneteknik 


Oulun yliopisto I 

Kemian laitos 

Systeemitekniilcm labomrorio 


Abo Akademi / 

Forbranningskemiska forskm'gruppen 


VIT / L VI-laborawrio 

Teknillinen korkeakouiu / 

EnergiaraIouden ja voimalairosopin labomrorio 


Tampella Power Oy I Kehltyskeskus 


Tampella Power Oy 


VIT I Poltto- ja Uimpatekniik;m labomrorio 

EKONOOy 
Teknillinen korkeakouiu / 
L:tmpOvoimalaitosten koneiden laboratorio 

VIT / Polttotekniik;m labomtorio 
Tampereen tek:nillinen korkeakoulu / 
SmitOtekniik:ln laitos 

Oy Keskuslabomtorio 

Abo Akademi / 
FOrbrtiDningskemiska forskargruppen 

Neste Oy / 
Polttolabomtorio 

WUrtsilli Diesel International Ltd. / 
DieseJteknologia 

UimptSlaitosybdistyS ry. 

A. Ahlstrom Oy / 

Hans AhlstrOmin labomtorio 


koulutukseen osallistuneiden 
lukumi.lllr:1 

2 

2 

4 

1 
2 

4 

1 

3 

1 

5 

6 

1 

4 

2 

1 

4 

5 

1 

2 

4 

6 






TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Liite 3 

Kirjasto 
Liekkitietoprojekti 

LIEKKITIETO-KOULUTUSTlLAISUUKSISSA TEHTYJEN HAKUJEN AIHEPIIRIT 

Tutkimusohjelman koordinointi 
Maakaasun tutkimustoiminta 
Polttotekniikan tutkimusohjelmat 

Polttoprosessien mallitukset, virtaukset ja lammonsiirto 
Palamisen numeerinen mallintaminen 
Palamisen simulointi rinnakkaistietokonetta 
kayttaen 
Leijukerrospolton laskentaohjelmistot 
Epastationaari johtuminen putkivirtauksessa 

Palamisen kemia ja polttotekniikan palamiskayttaytyminen 
Raskaan oljyn palaminen 
Hiilipolypolton tuhkan kuonaavat ominaisuudet 

Palamisen kinetiikan mallintaminen 
Tuhkan sintraantumisominaisuudet 
Aerosolien muodostuminen kaasutuksessa 
Pelkistavissa olosuhteissa syntyvien rikkiyhdis
teiden poistaminen kaasusta 
Mustalipean poltto 
PCDD/PCDF-yhdisteiden mudostuminen kaasutuksen 
ja palamisen yhteydessa 
Mustalipearuiskutuksen pisarakoko 
Biolietteen poltto 
Kaasutuksen reaktiokinetiikka ja -mekanismit 
Mustalipean kaasutus ja palaminen 
Yhdyskuntajatteen poltossa syntyvien paastojen 
muodostuminen 
Kaasutuksen yhteydessa tapahtuvat kemialliset 
reaktiot 



Diagnostiikka ja analytiikka 
Optoakusitnen spektroskopia 
IR-kaasuspektroskopia 
Lamp5tilan mittaus FT-IR-tekniikalla 
Optisten laitteiden kaytt5 partikkelien nopeuden 
ja tiheyden mittaamisessa 

Paineistettu poltto 
Paineistetun polton SOx ja NOx -paast5jen vahen
taminen 
Paineistetun leijukerrospolton NOx- ja alaklime
tali- ja hiukkaspaast5jen muodostuminen 
Matalalamp5arvoisen polttoaineen paineistettu 
poltto ja kaasutus 
Kaasutuksen tuotekaasun puhdistaminen SOx- ja 
NOx -yhdisteista ja alkalimetalleista 

Soveltavat hankkeet 
Leijukerroskattilan toiminnan hallinta 
NOx-paast5jen vahentaminen polton vaiheistuksen 
avulal 
Predikatiivinen saat5 
Kalkin avulla tapahtuva rikinpoisto 
Oljyn poltossa syntyvien NOx- ja N20-paast5jen 
vahentamien selektiivisella, ei-katalyyttisella 
menetelmalla 
N20-paast5jen vahentaminen kiertoleijupoltossa 
Rikinpoiston yhteydessa tapahtuva NOx-yhdistei
den vahentaminen 



TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU LUte 4 
Kirjasto 

Liekkitieto 

KYSELY KOULUTUKSEEN OSALLISTUVILLE 

1 Oletko ldiyttlinyt aikaisemmin suoraldiyttoisia tiedonhakujarjestelmia? 

Kylla 0 
En 0 

los kylIa, niin mita jarjestelmHi? 

2 Millaisia kokemuksia on ollut naiden jarjestelmien ldiytOsta? 

Nimi _______________________________ 

Toimipaikka __________________________ 

Osoite _____________________________ 

Puhelinnumero ____________________ 



TAMPEREEN TEKNILLlNEN KORKEAKOULU 

Kirjasto 
Liekkitieto 

1 Miten hyvin arvioit olevasi ajan tasalla oman ammattialasi kehityksessH? 

ylimmHn 10 % joukossa 
yIimmHssH neIjHnneksessH 
keskivaiheilla 
alimmassa neIjHnneksessH 
alimman 10 % joukossa 

2 Kuinka usein muut tutkijat kHHntyvHt puoIeesi kysyHkseen ja keskustellak:seen 
teknisism asioista? 

hyvin usein 
usein 
satturnanvantisesti 
harvoin 
eikoskaan 

0 
0 

0 

0 
0 

o 
o 

o 
o 
o 

3 	 Kuinka monessajulkaisussa olet ollut tekijHnH viimeisten viiden vuoden aikana? 

en yhdessHkHHn 	 o 
1 - 2 	 o 
3-5 	 o 
6-9 	 o 
yli 9 	 o 

4 	 Montako esitelmHH oIet pitHnyt ammatillisissa tai tieteellisissH kokouksissa 
viimeisten viiden vuoden aikana? 

en yhtHHn o 
1- 2 o 
3-5 o 
6-9 o 
yli 9 o 



TAMPEREEN TEKNILLlNEN KORKEAKOULU 

Kirjasto 

Liekkitieto 

5 Montako patenttia on nimellHsi? 

ei yhtaan 
1 - 2 
3-5 
6-9 
yJi 9 

o o 
o 
o 
o 

6 Montako apurahaa tai muuta tunnustuspalkintoa olet saanut? 

en yhtaan 
1- 2 
3-5 
6-9 
yJi 9 

o 
o 
o o 
o 





Lllte 5 

Liekkltietokoulutuksessa tehtyjen hakujen uutuusarvo (uudet viit 
teet/relevantit viitteet) 

Haku 

Haku 1 

Haku2 

Haku3 

Haku4 

Haku5 

Haku6 

Haku7 

Haku 8 

Haku9 

Haku 10 

Haku 11 

Haku 12 

Haku 13 

Haku 14 

Haku 15 

Haku 16 

Haku 17 

Haku 18 

Haku19 

Haku 20 

Haku 21 

Haku 22 

Haku 23 

Haku24 

Haku 25 

Haku26 

Haku 27 

Haku 28 

Haku29 


Uudet viitteet I 

relevantit viitteet, [% ] 


25 

100 

83 

25 


100 

23 

50 

91 

86 

75 

71 

80 

13 

73 

33 

45 


0.5 

58 

o 

100 

27 


100 

80 

50 


100 

17 

50 


100 

80 


Relevantteja viitteftii keskimaarin = 38, vaihteluvaIi =2 - 265 

Uusia vutteitii keskimaarin = 19. vaihteluvaIi = 0 - 135 

Uudet viitteetl relevantit viitteet keskimruirin =60 %. vaihteluvWi =0 - 100 % 




