
Sähkö- ja tietoliikennetekniikan kirjasto

PL 3000 (Otakaari 5 A, huone G205a) ma-to 9-18
02015 TKK pe       9-15.30
Puh. (09) 451 2205
sahko.kirjasto@hut.fi
www.hut.fi/Yksikot/S-kirjasto

Palvelut

� Lainaus - lainaukseen tarvitaan kirjastokortti, jonka saa joko Pääkirjastosta tai Sähkö-
ja tietoliikennetekniikan kirjastosta. Muistathan henkilöllisyystodistuksen, kun haet
kirjastokorttia!

� Kaukopalvelu - Voit tilata kirjaston kautta aineistoa muista kirjastoista. Kätevimmin
teet sen www-tilauslomakkeella: http://lib.hut.fi/Palvelut/kaavake.html

� Lukusali - kirjaston lukusalissa on n. 40 lukupaikkaa. Lukusali on avoinna ma - to 9-
18, pe 9-15.30. Aukioloaikojen ulkopuolella Sähköosaston opiskelijat pääsevät
lukusaliin magneettiavaimella, jonka voi lunastaa Pääkirjastosta n. 40 euron panttia
vastaan. Magneettiavaimella lukusaliin pääsee: ma-pe 6.30- 22.00, la-su 6.30 - 20.00.

� Ryhmätyöhuoneet - Asiakkaiden käytössä on 2 ryhmätyöhuonetta: 1 lukusalissa
(huoneessa on asiakasmikro) ja 1 kirjastosalissa (piirtoheitin). Ryhmätyöhuoneita voi
varata käyttöönsä merkitsemällä nimensä huoneen oven varauslistaan.

� Asiakaspäätteet - Kirjastosalissa on 3 asiakaspäätettä ja lukusalissa 6. Kaikissa koneissa
on käyttöjärjestelmänä Windows NT. Microsoft Office-paketin lisäksi jokaiseen
koneeseen on asennettu erilaisia opiskelua tukevia ohjelmistoja, esim. MatLab.
Jokaisessa koneessa on Internet-yhteys. Kirjastossa on useita manuaalioppaita
MatLab-ohjelmien käyttöön.

Kokoelmat

Kirjastoon hankitaan aineistoa sähkö- ja tietoliikennetekniikan alalta. Kirjaston aineisto
on luetteloitu TEEMU-tietokantaan (teemu.linneanet.fi). 

� Lainattavat kirjat (laina-aika 4 viikkoa)
� Kurssikirjat (vain lukusalikäyttöön, mahdollisuus yö- ja viikonloppulainoihin).

Kaikki osaston opetusohjelmaan sisältyvien kurssien kurssikirjat ovat kirjastossa.
Kurssikirjojen lukusalikappaleet ovat erillisessä kurssikirjahyllyssä. Kurssikirjoista
on aina yleensä myös lainattavat kappaleet, jotka on sijoitettu lainattavien
kirjojen kokoelmaan.

� Käsikirjat (vain lukusalikäyttöön). Käsikirjoihin on sijoitettu mm. sanakirjoja ja
hakuteoksia.
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� Diplomi- ja lisensiaattityöt (laina-aika 2 viikkoa). Opinnäytteitä voi etsiä
TENTUN INSSI-tietokannasta: http://www.otalib.fi/tkk/inssi/

� Lehdet (laina-aika 1 viikko). Useimmat lehdet ovat saatavilla sekä painetussa että
elektronisessa muodossa. Elektronisten lehtien linkkiluettelo:
http://lib.hut.fi/Elehdet/hakemistot.html

� Opetusmonisteet (laina-aika 1 viikko). Kirjastoon hankitaan kaikki osaston
opetusohjelmaan kuuluvien kurssien opetusmonisteet. 

� Sarjat. Standardit ja väitöskirjat on sijoitettu sarjakokoelmaan. Väitöskirjojen
laina-aika on 4 viikkoa. Standardeja ei lainata.

� Muut erikoiskokoelmat. Osaston laboratorioilla on omat kokoelmansa, joita ei
yleensä lainata. Ne tunnistaa TEEMU-tietokannassa merkinnästä: S + Työ +
laboratorion nimi (Esim. S Työ Radiolab).

Tiedonhaku
� TKK:n kirjaston tarjoamat elektroniset aineistot:

http://lib.hut.fi/Tietokannat/
http://lib.hut.fi/Elehdet/

� Uusin tieto löytyy yleensä elektronisista lehdistä; aiheesta saa parhaimman
kokonaisuuden kokeilemalla useita hakuvaihtoehtoja ja eri hakusanoja.

� Viitetietokantojen etu on niiden laaja kattavuus: yhdellä hakutermin kirjoittamisella
käyttäjä saa käsityksen siitä, mitä aiheesta julkaistu ja ketkä aihetta ovat tutkineet.
Viitetietokannat sopivat myös epäselvien lähdeviitteiden tarkistamiseen:
viitetietokannasta selviää, missä lehdessä artikkeli on julkaistu. Hyviä viitetietokantoja
ovat mm
� Tekniikan yleistietokanta - EI Compendex web http://lib.hut.fi/Elehdet/Eivill2.html
� mm. tieto- ja sähkötekniikka, elektroniikka - INSPEC

http://lib.hut.fi/Tietokannat/inspec.html
� Kirjaston henkilökunta opastaa asiakkaita tiedonhaussa

Kirjaston www-sivuilta: http://www.hut.fi/Yksikot/S-kirjasto  sekä Pääkirjaston www-sivuilta
http://lib.hut.fi/ löydät lisää tietoa TKK:n kirjastojen palveluista. 
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