
Ääni%eiden	  digitoin,	  
Kansalliskirjastossa	  



Kansalliskirjaston	  äänitekokoelma	  
•  KK:lla	  laaja	  kokoelma,	  n.	  160	  000	  äänite%ä	  

–  Suomen	  suurin	  julkinen	  äänitekokoelma	  	  
–  Vuodesta	  1981	  vapaakappalelaki	  AV-‐aineistolle,	  yksi	  kappale	  

julkaisusta	  KK:lle	  	  
–  Myös	  Jyväskylän	  yliopiston	  kirjastossa	  on	  ääni%eiden	  vapaakappaleita	  

(1981-‐2008)	  
•  KK:n	  tehtävä	  on	  säily%ää	  suomalainen	  julkaistu	  kul%uuriperintö	  

–  Fyysiset	  äänitallenteet	  säilytetään	  op,maalisissa	  olosuhteissa	  KK:n	  
luolavarastossa	  

–  Digitoin,	  sil,	  tällä	  hetkellä	  ainoa	  tapa	  taata	  niiden	  säilyvyys	  
•  KK:n	  äänitekokoelma	  ka%aa	  yli	  sata	  vuo%a	  	  

–  Lukuisia	  eri	  ääniteformaa%eja	  
–  Haaste	  digitoinnille:	  onko	  tulevaisuudessa	  käytössä	  toimintakuntoisia	  

toistolai%eita	  



Esimerkkejä	  ääni%eistä	  
•  Musiikkituotanto	  
–  Isot	  levy-‐yh,öt	  	  

•  pääosin	  myös	  itse	  digitoineet	  kokoelmansa	  
– Omakustanteet	  	  

•  Äänikirjat	  
•  Äänilehdet	  
•  Seurakun,en	  julkaisut	  
•  Opetusmateriaalit	  (kielikurssit	  ym.)	  
•  Liikuntaääni%eet	  
•  Luonnonäänet	  (lintukase,t	  ym.)	  



KK:n	  digitoin,studiot	  

•  Helsinki	  
– Kansalliskirjaston	  Musiikkikirjasto	  
– ProTools-‐järjestelmä	  
– erikoisdigitoin,	  (78	  kierroksen	  levyt	  ym.)	  

•  Mikkeli	  
– Kansalliskirjaston	  Digitoin,keskus	  
– Noa-‐massadigitoin,järjestelmä	  suurten	  volyymien	  
samanaikaiseen	  digitoin,in	  

– Erityises,	  c-‐kaseYen	  digitoin,	  



Digitoitavan	  aineiston	  valinta	  

1.	  Digitoidaan	  tutkijoiden	  ja	  käy%äjien	  toivomia	  
aineistoja	  (usein	  yksi%äisiä	  ääni%eitä)	  
2.	  Digitoidaan	  systemaaYses,	  laajoja	  
kokonaisuuksia	  
– Etusijalla	  huonos,	  säilyvät	  ääniteformaa,t	  ja	  
marginaaliset	  aineistot	  	  
•  Ei	  kannata	  ensimmäisenä	  digitoida	  aineistoja,	  jotka	  
ovat	  saatavilla	  muutenkin	  (Spo,fy,	  iTunes)	  
•  Ääni%eiden	  ”pitkän	  hännän”	  säily%äminen	  tärkeämpää	  



Asiakas,laukset	  (Helsinki)	  
-‐  Digitoidaan	  ,lausten	  mukaan	  
-‐  Nopea	  toimitus,	  korvaava	  

tallenne	  asiakkaan	  käy%öön	  
musiikkikirjaston	  ,loissa	  

SystemaaYnen	  digitoin,	  
-‐  Suunnitelmallisuus	  
-‐  Laajat	  kokonaisuudet:	  

-‐  ”Vuosisadan	  äänet”	  
-‐  ”Ainutkertaiset	  C-‐kase,t”	  

3.	  Pitkäaikaissäilytys	  

KK:n	  äänitedigitoin,prosessi	  

4.	  Käy%öönsaa%aminen	  

2.	  Digitoin,	  

1.	  Kuvailu,etojen	  täydennys	  



1.	  Kuvailu,etojen	  täydennys	  

•  Ääni%eiden	  kuvailu,edot	  ovat	  Kansalliskirjaston	  
kahdessa	  ,etokannassa:	  
– Musiikkiääni%eet:	  Viola	  –	  Suomen	  Kansallisdiskografia	  
–  Puheääni%eet:	  Fennica	  –	  Suomen	  Kansallisbibliografia	  

•  Tietokannat	  kansalaisten	  vapaassa	  käytössä	  
–  Violassa	  ,etueita	  1	  014	  367	  (joulukuu	  2012)	  

•  Myös	  nuo,t	  Violassa,	  kuitenkin	  suurin	  osa	  ennen	  1976	  
julkaistuista	  suomalaisista	  nuoYjulkaisuista	  puu%uu	  
Violasta.	  

•  Nuo%eja	  ei	  ole	  vielä	  digitoitu	  
–  Fennicassa	  ,etueita	  n.	  920	  687	  	  (joulukuu	  2012)	  



2.	  Äänitedigitoin,	  

•  Digitoinnissa	  syntyy	  arkisto-‐	  ja	  käy%ökopio	  
– Arkistokopio	  BWF	  (Broadcast	  Waveform)	  

•  Tekninen	  laatu	  vähintään	  96/24	  analogisille	  materiaaleille	  
–  Käy%ökopio	  MP3	  	  

•  Myös	  ääni%een	  kannet	  digitoidaan	  
•  Tekninen	  metadata	  	  
– Miten	  digitoin,	  on	  tehty:	  lai%eet,	  laatu	  

•  EBU	  Tech	  3285	  –	  Supplement	  2,	  Capturing	  report	  
•  Tallennetaan	  sekä	  ääni,edostoon	  e%ä	  erilliseen	  XML-‐
,edostoon	  



3.	  Pitkäaikaissäilytys	  

•  Kansallinen	  PAS-‐järjestelmä	  tulossa	  vasta	  
muutaman	  vuoden	  päästä	  
– Suunni%elusta	  vastaa	  Tieteen	  ,etotekniikan	  
keskus	  CSC	  

•  KK:lla	  oma	  ”PAS”	  digitoidulle	  ääniteaineistolle	  
ylimenokauden	  ajan	  

•  Digitoitua	  ääniteaineistoa	  tällä	  hetkellä	  noin	  
24	  TT	  



Raita-‐,etokanta	   Vapaakappaletyöasemat	  

Digitaalinen	  käy%ökopio	  (MP3)	  

Tekijänoikeusvapaat	  ääni%eet	   Tekijänoikeuden	  alaiset	  ääni%eet	  

4.	  Digitoitujen	  ääni%eiden	  
käy%öönsaa%aminen	  verkossa	  

•  Raita-‐,etokanta	  on	  
käyte%ävissä	  vapaas,	  verkon	  
välityksellä.	  

•  Vuoden	  2013	  alussa	  Raidassa	  
on	  kuunneltavissa	  474	  
kappale%a.	  Määrä	  kasvaa	  
sitä	  mukaa,	  kun	  teoksia	  
”vapautuu”.	  

•  Vapaakappaletyöasemia	  on	  
käytössä	  KK:ssa	  ja	  joissakin	  
vapaakappalekirjastoissa.	  

•  Vuoden	  2013	  alussa	  
vapaakappaletyöasemissa	  on	  
kuunneltavissa	  n.	  34	  000	  
kappale%a.	  

•  Täydentyy	  digitoinnin	  myötä.	  



KDK	  ja	  Finna	  
•  Kansallinen	  digitaalinen	  kirjasto	  
•  ”tavoi%eena	  varmistaa	  kul%uurin	  ja	  ,eteen	  
digitaalisten	  ,etovarantojen	  tehokas	  ja	  laadukas	  
hallinta,	  jakelu	  ja	  pitkäaikaissäilytys.”	  

•  ”Finna	  on	  kirjastojen,	  arkistojen	  ja	  museoiden	  
yhteinen	  helppokäy%öinen	  verkkopalvelu,	  joka	  
tarjoaa	  pääsyn	  muis,organisaa,oiden	  kaikkiin	  
aineistoihin	  ja	  palveluihin.”	  

•  ”Kansalliskirjasto	  on	  verkkopalvelun	  ylläpitäjä	  ja	  
vastaa	  sen	  kehi%ämisestä	  ja	  yhteistyöverkoston	  
rakentamisesta.”	  









Verkkomusiikkipalvelut	  vs.	  KK	  
•  Musiikkiaineiston	  helppo	  saatavuus	  kaupallisista	  palveluista	  (esim.	  Spo,fy	  

ja	  muut	  suoratoistopalvelut)	  
–  KK:n	  vapaakappaletyöasemat	  saatetaan	  nähdä	  vaivalloisina	  uusiin	  palveluihin	  

verra%una:	  Miksi	  yhden	  ar,s,n	  tuotanto	  on	  ”vapaas,”	  verkossa,	  mu%a	  toista	  
ar,s,a	  kuullakseen	  on	  matkuste%ava	  kirjastoon,	  jossa	  on	  
vapaakappaletyöasema?	  

•  Kaupallisten	  palveluiden	  tarjonta	  kuitenkin	  vain	  osa	  suomalaisesta	  
äänitetuotannosta	  
–  KK:n	  tehtävä	  säily%ää	  kaikki	  julkaistu	  aineisto	  ja	  saa%aa	  se	  käyte%äväksi	  =>	  

”ääni%eiden	  pitkä	  häntä”	  
•  Kaupallisissa	  palveluissa	  musiikin	  kuvailu,edot	  puu%eellisia	  

–  ei	  juuri	  mitään	  ,etoa	  musiikin	  tekijöistä,	  Violassa	  sen	  sijaan	  
kansallisdiskografia-‐tasoiset	  meta,edot	  

•  Luote%avuus	  
–  Mistä	  saa	  ,etää,	  miten	  ääni,edostot	  on	  luotu,	  mistä	  digitoin,	  on	  tehty,	  

ovatko	  digitaaliset	  kokonaisuudet	  alkuperäisen	  mukaisia	  vai	  keinotekoisia?	  
–  Onko	  äänite	  kuultavissa	  vielä	  vuoden	  päästä	  =>	  muu%uvat	  lisenssisopimukset?	  



Tulevaisuus	  
•  Kansalliskirjaston	  ja	  Helsingin	  yliopiston	  yhteinen	  
professuuri	  täytetään	  2013	  
– Ala	  ”Digitaalisten	  aineistojen	  tutkimus”	  
–  Suuntautuu	  erityises,	  kieliaineistoihin,	  mu%a	  
mahdollises,	  myös	  ääni%eisiin	  
•  Tiedonlouhinta	  digitoidusta	  äänestä	  ja	  musiikista	  
•  Löyde%ävyyden	  ja	  käyte%ävyyden	  parantaminen	  

•  NuoYen	  digitoin,	  
–  ”NuoY-‐OCR”?	  
– Missä	  muodossa	  digitoidut	  nuo,t	  kanna%aa	  
tallentaa?	  


