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Musiikkikirjastot.fi | VAKE

Musiikkiaineistojen varastointityöryhmä | YKN



Antti Heikkinen | Oulun kaupunginkirjasto

Minttu Hurme | Kansalliskirjasto

Sirpa Janhonen | Varastokirjasto

Miika Miettunen | Espoon kaupunginkirjasto

Sini Neuvonen | Espoon kaupunginkirjasto

Lea Tastula | Tampereen kaupunginkirjasto

Tuomas Pelttari | Turun kaupunginkirjasto



Turun kaupunginkirjasto testasi CD-aineistojen datasiirtoa Melindan 

kautta. Niin sanottu LowTag-menetelmä otettiin käyttöön 

Varastokirjaston ja Vaskin välillä. 

Äänitteiden siirto toimii niin, että Melinda-tietue muokataan kuntoon 

lähettäjäkirjastossa ennen aineistokuorman lähettämistä.







Ylivoimaisesti kysytyin palvelu eli lainaus muuttuu 

olennaisesti: osalle aineistosta uusi sijainti 

Varastokirjastossa.



Annetaanko hyvää vai huonoa palvelua?

Miksi kaukolaina maksaa?

** ** ** **

Kotikirjastossa ei voida varastoida kaikkea

Aineistoa voi hakea ja paikantaa VaariFinnasta ja Finna.fi:stä

Aineisto säilyy kaukolainattavana

Aineistolinkit haltuun ja jakoon…



Musiikkikirjastot.fi ja VaariFinna

9.9.2020

LP   |   Nuotit   |   CD

17 200 |  14 400 |  5 400



Kirjastojen tilasuunnittelu ja uudet palvelut luovat muutosta

aineistot ja kirjaston omat varastotilat

soittohuoneet ja soittimet

äänitystilat ja laitteet

soitinlainaus

eKirjasto

kokoontumistilat

keikat ja yleisötilaisuudet

harrastaminen

opiskelu jne.



Keskittäminen auttaa – mutta ei yksin ohjaa – vähemmän 

kiertävän aineiston hallinnassa. 

Varastointi on vastuuta, koska kuratoitu aineisto 

varastoidaan itseohjautuvasti. Sisältövastuu on lähettäjällä.



”Kesän 2020 alussa yhden varastointiaskeleen ottaa 

Espoon kaupunginkirjasto, joka valmistelee CD-aineistojen 

koe-erää Varastokirjastoon.”



”Työn alla on myös ratkaisu, jolla saadaan Koha-kirjastot 

mukaan LowTag-menetelmään.”



Oulun kaupunginkirjasto odottaa yhä Kohan sovittamista LowTag-

menetelmään ja Melinda-soveltuvuuteen

Turun kaupunginkirjasto jatkaa siirtoja Varastokirjastoon

Tampereen kaupunginkirjasto ei aktiivisesti pienennä äänitekokoelmaa



Espoon kaupunginkirjaston toinen koe-erä (84 CD-levyä) käsiteltiin 

Varastokirjastossa elo-syyskuussa. 

Toimistopäällikkö Sirpa Janhonen, Varastokirjasto:

”Voitte jatkaa LowTag-merkintää ns. vakiintuneena toimintona.

…Varastokirjastoon lähetettävistä määristä on hyvä keskustella YKN:n 

musiikkityöryhmän seuraavassa kokouksessa.”



Vasta pieni osa yleisistä kirjastoista voi varastoida äänitteitä 

Varastokirjastoon. 

Seutukirjastot tarvitsevat tukea valtakunnalliseen varastointiin. 

Esimerkiksi AKE-kirjastojen apu pienempien kuntien suuntaan on tärkeää.



Kirjastonhoitajuutta ja varastoinnin buustia tarvitaan nyt, 

koska tulevaisuuden tarpeet ovat tuntemattomat. 



Miten turvataan paikallisten ja seudullisten musiikkikokoelmien

syvyys, laatu ja laajuus 10 ja 15 vuoden päästä? 

Valtakunnallisen varastoinnin tuella.





Varastokirjastossa 2.3.2017. Kuva: Erkki Lounasvuori.
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