
Äänitteiden laadukas 
itsepalveludigitointi 

Digitoimistossa

Janne Mäkelä & Jouni Eerola
Suomen Jazz & Pop Arkisto

Musiikkikirjastot verkossa 20.4.2012





Mitä on Digitoimisto?

Suomen Jazz & Pop Arkiston ja Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen asiakashanke 2010–2012
Mahdollisuus digitoida ohjattuna itsepalveluna 
ääniteaineistoja
Lisämahdollisuus: pitkäaikaissäilytys LTO-
varmistusnauhoille
Toimisto sijaitsee JAPAn tiloissa ja on auki arkisin klo 10–16
Vastuullista toimintaa, ks.

www.jazzpoparkisto.net/digitoimisto-ohje.php

http://www.jazzpoparkisto.net/digitoimisto-ohje.php
http://www.jazzpoparkisto.net/digitoimisto-ohje.php


Miksi Digitoimisto?

Muistiorganisaatioilla ja yksityishenkilöillä paljon 
tuhoutumisvaarassa olevaa aineistoa
Vanhat toistolaitteet kiven alla
Muistiorganisaatioille tärkeää saada ”bitit talteen” 
ennen siirtymistä Kansallisen digitaalisen kirjaston 
PAS-järjestelmään 2017
Mahdollisuus levittää digitointitietoa, esim. 
Digiwiki ja Outi Puustisen Äänitedigitoinnin 
alkeet



Tiedotus & uutisointi

Digiwiki-lista, Arkistolaitoksen 
postituslista,  Museoposti-lista, 
kirjastojen tapahtumakalenteri
Tekniikan Maailma 7/2011

www.tekniikanmaailma.fi/

Intervalli 1/2011
www.kaapeli.fi/~musakir/interval/



Digitointi & toiminta

Itsepalveludigitointia
opastusta aina tarjolla

Järjestettyjä koulutuspäiviä 23. ja 28.3.2011 sekä 
29.3. ja 3.5.2012

touko–kesäkuussa lisää koulutusta
Aineiston säilytysmahdollisuus LTO3-nauhalla 
vuoteen 2017 asti

KDKn PAS-järjestelmään asti



Asiakaskokemukset

Ahkerimmat asiakkaat museoita
Rahoituksen puute tai aineiston vähyys 
ulkoistamisen esteenä
Omassa organisaatiossa ei digitointia 
mahdollistavaa laitteistoa tai tietotaitoa



Asiakaskokemukset

Aineisto enimmäkseen vuosien varrella kertyneitä 
haastattelunauhoja

avokelanauhoja, c-kasetteja, mikrokasetteja
kyselyitä esim. lankanauhurien toiminnasta

Vanhimmat nauhat 1950-luvun lopulta
kunto vaihtelevaa
sisältö saatava talteen ennen nauhojen tuhoutumista
käytettävyyden ja tietopalvelun helpottaminen tai 
jopa takaaminen



Asiakaskokemukset

Valmiiden käytänteiden puute haastavaa
luettelointi ja metatiedot
nauhojen ja tiedostojen nimeäminen
aineiston säilyttäminen ja hallinta

Digitoimistolle tarvetta myös jatkossa
aineistoa tulee ajoittain lisää
henkilökohtainen opastus madaltaa digitointiprojektien 
aloituskynnystä
helpottaa myös ulkoistamista, kun on tietoa 
vaatimuksista ja toimenpiteistä





Laitteisto

PC-tietokone, Windows XP
Sound Forge 9

Viritinvahvistin Denon AVR-1802
AD-muunnin ja äänikortti

TC Electronic Finalizer Express & 
M-Audio Delta DiO 2496



Laitteisto

Nauhureita Kotuksesta ja JAPAsta
LTO3-nauhuri Kotuksesta

Avokelanauhureita
Otari MX-55 (stereo/neljäsosaraita)
Revox B77 MKII (stereo)
Tandberg 3500X (neljäsosaraita)





Laitteisto

C-kasettinauhureita

Pioneer CT-S670D

Denon DRW-585

Sony TC-KB920S

Yamaha KX-380

Technics M205



Laitteisto

DAT
Sony DTC-670
Sony DTC-ZE700 (xxx)

ADAT
Alesis Black Face
Alesis Silver Face

MiniDisc
Sony MZ-N710
Sony MDS-JE500 (xxx)



Laitteisto



Laitteisto

Mini- ja 
mikrokasettisoittimet

Philips 302 & 304

Olympus 
Pearlcorder J500

Vinyylilevysoitin

Dual CS 505-4



Laadukas digitointi? 

Esimerkkidigitointi: kymmenen kertaa yksi kappale

kolme eri nauhuria ja vaihtelevat asetukset, mutta

ei jälkikäsittelyä!

Bongaa virhe (tai useampi...)

1,9 sekunnin mittainen 3d-spektogrammi 0–8000 Hz 
taajuusalueelta (kitaran C + ”Naa-na-n[aa]”)

spektrit 24 bit 48 kHz monotiedostoista: Spectutilsilla 
mahdollista kuvata vain yksi kanava

ääninäyte: 256 kbit/s AAC-pakattu 48 kHz, stereo

Kymmenen dian jälkeen lista nauhureista ja asetuksista























Laadukas digitointi? 

1. Denon: azimuth OK, arkistokelpoinen digitointi – (kuultiin kokonaan)

2. Denon: azimuth OK, Dolby B -kohinanvaimennus – (kuultiin alku)

3. Denon: azimuth OK, Dolby C -kohinanvaimennus – (kuultiin loppu)

4. Technics: azimuth OK, arkistokelpoinen digitointi – (kuultiin alku)

5. Technics: azimuth OK, nauhan huojunta – (kuultiin loppu)

6. Technics: azimuth OK, 0 dB-tason ajoittainen ylitys – (kuultiin alku)

7. Technics: azimuth OK, 0 dB-tason miltei jatkuva ylitys – (kuultiin loppu)

8. Technics: azimuth pielessä, gain säädetty +4 dB (ei 0 dB-tason ylitystä) – (kuultiin 
alku)

9. Technics: azimuth todella pielessä, gain säädetty +10 dB (ei 0 dB-tason ylitystä) – 
(kuultiin loppu)

10. Yamaha: azimuth OK, arkistokelpoinen digitointi – (kuultiin kokonaan)



Laadukas digitointi? 

Hieman erilaiset kuvaajat

sama tiedosto

sama kohta

magnitudiasteikon muuttuminen hämää hieman

järjestys ja asetukset edellisen dian mukaan























Laadukas digitointi? 

Seuraavat kuvaajat tehty Sonic Visualizerilla

2d-spektogrammi: 1. OK – 9. ei

1. Denon: azimuth OK, arkistokelpoinen digitointi

9. Technics: azimuth todella pielessä, gain säädetty +10 dB 
(ei 0 dB-tason ylitystä)

Verhokäyrä 0,025 sekunnin ajalta (kuvaajassa noin 1200 
näytettä): 4. OK – 7. ei

4. Technics: azimuth OK, arkistokelpoinen digitointi

7. Technics: azimuth OK, 0 dB-tason miltei jatkuva ylitys



1. Denon: arkistokelpoinen, 0–16,5 s



9. Technics: azimuth todella pielessä, 0–16,5 s



4. Technics: verhokäyrä, ei 0 dB-tason ylitystä



7. Technics: verhokäyrä 0 dB-tason ylitys



Digitointia kirjastoissa

Mitä JAPA voi tarjota?

laitteisto

tietotaito/koulutus

Digitoimiston palvelut avoimia kaikille

digitointi, säilytys, opastus



Digitointia kirjastoissa

Mitä kirjastot tarvitsevat?

???



Linkit

www.jazzpoparkisto.net/digitoimisto.php

www.jazzpoparkisto.net/tiedostot/digitoimisto/digitoimiston_koulutus.pdf

www.digiwiki.fi/fi/index.php?title=Äänitteiden_digitointi

Äänitedigitoinnin alkeet (pdf-tiedosto)

www.kansanmusiikki-instituutti.fi/pdf/KIJ68web.pdf

Kotus, MetaMaker

www.kotus.fi/?s=4110

Spectutils (Gnu Octave, Gnuplot ja AquaTerm tai X11) ja Sonic Visualizer

www.music.helsinki.fi/research/spectutils/

www.sonicvisualiser.org/

http://www.jazzpoparkisto.net/digitoimisto.php
http://www.jazzpoparkisto.net/digitoimisto.php
http://www.jazzpoparkisto.net/tiedostot/digitoimisto/digitoimiston_koulutus.pdf
http://www.jazzpoparkisto.net/tiedostot/digitoimisto/digitoimiston_koulutus.pdf
http://www.digiwiki.fi/fi/index.php?title=
http://www.digiwiki.fi/fi/index.php?title=
http://www.kansanmusiikki-instituutti.fi/pdf/KIJ68web.pdf
http://www.kansanmusiikki-instituutti.fi/pdf/KIJ68web.pdf
http://www.kotus.fi/?s=4110
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Lisätiedot & ajanvaraukset

Janne Mäkelä – hallinto

janne@jazzpoparkisto.net

p. 09 757 0040

Jouni Eerola – ajanvaraukset ja tekniikka

jouni@jazzpoparkisto.net

p. 041 740 2500
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