
 

 

Turun kaupunginkirjasto / Kokoelmapalvelut  Muistio 
Työryhmä Aki Pyykkö, Erja Metsälä, Kaisa Hypén 
 
 

KELLUTUS 
 

Vaski-kirjastoissa harkitaan musiikkiaineistojen (äänilevyt, nuotit) kelluttamista yli kuntarajojen. Al-
le on kerätty tähän liittyviä kysymyksiä ja huomioita sekä tilastoja Vaskien musiikkikokoelmista ja 
niiden käytöstä. 

 
 

 Kaikki kirjastot ja musat mukana? 
 

• ovatko kaikki Vaski-kirjastot mukana kellutuksessa, voiko osa kirjastoista jäädä kellunnan ulko-
puolelle  

o kaikissa Vaski-kirjastoissa on musiikkikokoelmia 

o vuonna 2019 kaikkiin Vaski-kirjastoihin Kustavia lukuun ottamatta hankittiin nuotteja, 
cd-levyjä ei hankittu näihin kuntiin: Kustavi, Mynämäki, Pyhäranta, Sauvo, Taivassalo, 
Vehmaa 

• kelluuko kaikki musiikkiaineisto, rajataanko jotain pois, esim. 
o varastokokoelma 
o Turun Säveltäjät-sijainti, jos ei ratkaistavissa muulla tavoin? 
o boksit (tilalliset syyt, mahdollisesti myös LP:t?) 
o lastenmusiikki? 
o soittimet 
o muiden Vaskien erikoiskokoelmat, -toiveet? 

• tavoitteena se, että kokoelma pidettäisiin yhteistyössä monipuolisena ja asiakkaiden kysyntään 
vastaavana. Vaskin musiikkityöryhmä valmistelee kokoelmalinjausta. 

 

 
Luokitus, hyllypaikat, sijainnit 

 

• kellutus edellyttää, että käytetyt hyllypaikat ja sijainnit ovat kaikissa kirjastossa samat → har-
monisointi 

• luokituksen taso: osassa kirjastoja riittää 78, isommissa tarvitaan todella tarkka luokka. Ison kir-
jaston ongelmana se, että kelluu aineistoa, jossa on vain pääluokka. Pienessä kirjastossa ei hai-
tanne, vaikka olisi tarkka luokka ja hyllytys pääluokan mukaan? 

• tarkempi listaus niistä aineistoista, jotka ovat eri luokissa eri kirjastoissa: arvion mukaan näitä 

on noin 12 400 nidettä 

• Yhtenäistäminen: 

o muut kirjastot muuttavat luokkansa Turun luokan mukaiseksi 
o ne levyt, joita ei Turussa mutta on muissa Vaskeissa: verrataan Salon, Raision, Naanta-

lin tai Kaarinan kokoelmiin. Näiden osalta Salon luokka dominoi? 
o niiden niteiden kokonaismäärä, joita ei löydy näistäkään kirjastoista, sovitaan, miten 

niiden luokka määritellään 

• mitä tehdään kirjastokohtaisille sijainneille, esim. Turun ”säveltäjät”. Voidaanko ratkaista muul-
la tavoin (ei sijaintina)? 

• niteissä käytetyt merkinnät: onko kirjastokohtaisia eroja tai erityismerkintöjä. Jatkossa merkin-
töjen pitää olla samat 

 
 

Uutuusaineiston valinta, hankinta ja käsittely 
 

• Espoo & Vantaa: kaiken aineiston kellutus kuntarajojen yli: nyt molemmilla omat valinnat & ni-
teiden käsittely, malli työläs; ovat kuitenkin sinällään tyytyväisiä yhteiskellutukseen 



 

 

• Miika Miettunen, Espoo: ”Kun pääsette seutukellutusta suunnittelemaan puhtaalta pöydäl-

tä, kannattaa tehdä hyvin kaikki mikä meillä voisi olla paremmin       Vaikka minäkin olen 
tosi tyytyväinen yhteiskellutukseen, asiallisesti ottaen pitäisi olla ’no-brainer’ että on 
- kattava yhteisvalinta 
- yhteinen aineiston käyttökuntoon saattaminen 
- yhteiset merkinnät” 

• Jos noudatetaan Miikan ehdotusta 
o keskitetty / osittain hajautettu valinta, keskitetty tilaaminen ja niteiden käsittely 

▪ valintaa tehdään kirjastoissa / työryhmässä / keskitetysti yhdessä kirjastossa, 
tilataan ja niteet käsitellään keskitetysti yhdessä kirjastossa sovittavalla tavalla 

▪ missä ja millä resurssilla / miten korvataan lisätyö 
▪ arvio hankittavan aineiston määrästä ja aineistomäärärahasta 

o kustannusten jako kuten muutenkin Vaskissa, kustannuksia aineistosta, työpanoksesta  
 

Hankinnat 2019    

    

  Hankintamäärät kpl Hankinnan arvo € 

cd-levyt Turku 1653                            25 608  

 Salo 499                              7 322  

 muut Vaskit 858                            12 485  
 yhteensä 3 010                             45 415  
    

nuotit Turku 513                              9 117  
 Salo 144                              2 843  

 muut Vaskit 309                              5 110  

 yhteensä 966                            17 070  

    

Nimekkeet, joita ei ole tullut Turkuun mutta on hankittu muihin Vaskeihin 

    

cd-levyt 318   

nuotit 113   

    

 
 
 

Kellutuksen pelisäännöt 
 

• Tasapainotus, aineistopyynnöt, kasautuminen, kuivuminen… miten hoidetaan nämä? 
o tilastoista ennakoivaa arviota siitä, mihin aineistoa tulee kasautumaan ja mitkä kirjastot 

kuivuvat: 
 



 

 

 
 

o Vaski-tasoinen Teams-kanava kellutukselle? Espoo & Vantaa: Yammer 
o muiden aineistoja saa poistaa (näin myös Espoossa ja Vantaalla) 

• Ei-varattujen uutuuksien jakelu: määritellään jakelun periaatteet 

 

KIRJASTOJÄRJESTELMÄ 
 

Koha-kirjastoista yksikään ei tiettävästi tällä hetkellä kelluta yli kuntarajojen, Oulussa on käytössä 
kunnan sisäinen kellutus. 
 
Kohassa kellutus määritellään yksikkökohtaisesti, jolloin kuntatasolla ei edes ole merkitystä. Halutut 
kellutusparametrit voidaan määritellä (vähintäänkin) aineistolajin ja osaston perusteella. Näin ollen 
Kohan käyttöönotosta ei seuraa mitään teknisiä esteitä kellunnan käyttöönotolle. 

 
(Asiasta on konsultoitu Koha-projektiryhmän turkulaisia edustajia.) 

 

MUSIIKKIKOKOELMAT, HANKINTA, LAINAUS 

 
Vaski-kirjastojen musiikkikokoelmat 2019 
 



 

 

  
 
 
Vaski-kirjastojen musiikkihankinnat 2015-19 
 



 

 

 
 
 
Vaski-kirjastojen musiikin ensilainat 2015-19 
 

 
 
 
 
 


