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Viikin tiedekirjaston vanhan metsäkirjallisuuden kolmivuotinen digitointihanke
käynnistyi vuonna 2003 kun Metsämiesten Säätiö myönsi tiedekirjastolle
apurahan hankkeen toteuttamiseksi. Apurahan ja tiedekirjaston oman
rahoituksen turvin aloitettiin tiedekirjaston kokoelmissa olevien vanhoja
kotimaisten metsäalan julkaisujen digitointiprosessi.
Hankkeen ensimmäinen erä, yhteensä 20 julkaisua, digitoitiin Helsingin
yliopiston kirjaston Mikkelin mikrokuvaus ja konservointilaitoksessa syksyllä
2003. Digitoinnissa kustakin julkaisusta tuotettiin kuvatiedostot, joista osalle
tehtiin tekstintunnistus. Verkossa aineisto on julkaistu PDF-muodossa.
Digitointihankkeella kaksi keskeistä tavoitetta
•
•

digitoida tiedekirjaston kokoelmista vanhoja kotimaisia metsä- ja
puualan julkaisuja
tuottaa digitoitu aineisto Internetiin, missä se on kaikkien saatavilla ja
vapaassa käytössä

Hankkeen puitteissa aineisto on luetteloitu HELKA- ja eVIIKKI tietokantoihin, parantaen siten oleellisesti aineiston löytyvyyttä. Sittemmin
digitoinnissa tuotettuihin tiedostoihin on
lisätty myös kuvailutiedot (metadata) ja
tiedostot on tallennettu digitaalisen
aineiston hallintajärjestelmään (DSpace)
OAI-standardin mukaisesti.
Vanhat arvokkaat metsä- ja puualan
julkaisut esille
Julkaisujen digitoiminen tiedekirjaston
omista kokoelmista tuo selkeitä hyötyjä:
Digitoitavan aineiston valinnassa
voidaan priorisoida haluttuja julkaisuja,
kuten metsäalaan liittyvää aineistoa.
Sekä aineiston valinta että sen
sisällönkuvailu perustuvat tiedekirjaston
henkilökunnan asiantuntemukseen.
Digitointihankkeen myötä vanhat
arvokkaat metsä- ja puualan julkaisut

saadaan esille ja hyödynnettäviksi valtakunnallisten ja kansainvälisten
hakupalveluiden kautta.
Digitointi on monitahoinen prosessi

sisältäen lukuisia erilaisia työvaiheita. Viikin tiedekirjaston hankkeessa
keskeisiä työvaiheita ovat olleet:
•
•
•
•

aineiston (julkaisujen) valinta
tekijänoikeuksien selvittäminen ja julkaisulupien hankkiminen
aineiston lähettäminen digitoitavaksi
digitoidun aineiston hallinta, mm. tiedostojen tallentaminen
palvelimelle, julkaiseminen verkossa ja luetteloiminen HELKAan.

Työprosessiin on kuulunut myös digitoidun aineiston digitointilaadun
arvioiminen, minkä pohjalta hankkeelle on tuotettu laatukriteerit.
Digitointihankkeen laatuoletuksena on tuottaa käyttäjäystävällistä,
vaivattomasti luettavaa ja alkuperäistä tuntumaa kunnioittavaa aineistoa
kustannustehokkaasti.
Vanhan metsäkirjallisuuden digitointihankkeen yhdyshenkilöinä Viikin
tiedekirjastossa toimivat kehityspäällikkö Kimmo Koskinen, sekä
tietoasiantuntijat Liisa Siipilehto ja Kristiina Pirnes. Digitointihankkeelle on
laadittu oma hankkeesta kertova esite, sekä hankkeen vaiheista ja
ajankohtaisesta tilanteesta tiedottava www-sivusto.
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