
Musiikkiarkistoihin tutustumassa 

 

Osallistuin hiljattain fil. lis. Seija Lappalaisen johtamalle Suomen musiikinhistorian 
lähdekurssille, jossa vierailtiin pääkaupunkiseudun arkistoissa. Kohteina olivat mm. 
Teatterimuseon arkisto, Kansallisarkisto sekä Yleisradion nuotisto ja äänilevystö.  

Oli hauska huomata, että kirjasto- ja arkistolaitosta yhdistää moni seikka, joista suinkaan 
merkityksettömin ei ole tiedon etsiminen eikä varsinkaan sen löytämisen riemu. Yhteistä on 
myös dokumentoinnin tarve sekä yllättäen aineiston erilaisuudesta riippumaton kuvailun 
samankaltaisuuteen pyrkiminen. 

Luetteloinnissa paljon kirjavuutta 

Yleisradion nuotiston luettelointi on lähellä tavanomaista kirjastoluettelointia, jossa mukana 
ovat mm. UDK-luokat ja yhtenäistetyt nimekkeet. Kaupunginorkesterin nuotiston käyttämä 
saksalainen Opas 7.0 -ohjelma taas poikkeaa aivan valtavassa määrin esimerkiksi VTLS:stä 
ja Voyagerista; tietokantaan voidaan syöttää esittävien taiteilijoiden ruokavalioita ja agenttien 
yhteystietoja, konserttien ohjelmistoa ja muuta mitä mielikuvituksekkainta. Opasin 
tarkoituksena onkin toimia käyttöliittymänä kaikkeen orkesteritoiminnan hallinnointiin, ei 
vain nuottiluettelointiin. 

Yleisradion äänilevystön Fono-tietokanta on tullut tutuksi varsinkin siitä tehtyjen Viola-
konversioiden yhteydessä. Koska tiedontallennus Fonoon eroaa monin tavoin Suomalaisten 
luettelointisääntöjen käytännöistä, on Viola-konversiossa tullut vastaan monia ongelmia 
alkaen julkaisumaan ja osakenttien 260 a ja b puuttumisesta ja päätyen hassuihin 
huomautuksiin, kuten "Erillinen esittelylehtinen levystön aulassa." 

Svenska litteratursällskapetin upeat kokoelmat puuttuvat harmillisesti esimerkiksi Lindasta 
ja Violasta. Sitä oudompaa onkin, että SLS:n aikomuksena on avata erillinen tietokanta 
Runebergin sävellyksistä ja hänen runoihinsa tehdyistä lauluista, vaikka samat tiedot tulevat 
olemaan myös Violassa . . . 

Monet tiedonlähteet asiakkaan saavuttamattomissa 

Yhteistyön puute on nähtävillä useammankin instituution toiminnassa. Oli kyse sitten 
rahoituksen puutteesta tai jostakin muusta, niin eniten tilanteesta kärsivät kuitenkin asiakkaat, 
joilta monet tiedonlähteet jäävät helposti saavuttamatta. 

Vielä eräs seikka sai jälleen vahvistusta ajatuksissani: Suomesta puuttuu keskitetty 
musiikkikirjasto, jollainen löytyy esimerkiksi Ruotsista (Statens musikbibliotek). HYK:n 
musiikkikirjaston linjaukset ovat siinä määrin toisenlaiset, että sen pitäisi joko kokea 
laajeneminen tai sitten tarvittaisiin uusi, erillinen organisaatio.  

On paljon musiikkiaineistoa, jonka saatavuus tutkijoille on jatkuvasti heikko; oopperoiden 
partituureja löytyy pääasiassa Oopperan nuotistosta, joka on varsin suljettu, ja jonkin verran 



Sibelius-akatemiasta. Samoin ulkomaisia äänitteitä on vaikea saada käsiinsä. - Ja meillä on 
vielä pitkä matka edessä, jos aiomme edes lähimain pyrkiä saavuttamaan Washingtonin 
Kongressin kirjastoa, jossa yksinomaan "music collections . . . are estimated to contain 
approximately ten million items." 
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