
HUITTISTEN PÄÄKIRJASTON DIGITOINTITILAN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 

Digitointitila on tarkoitettu asiakkaiden omatoimiseen VHS-videokasettien, LP-levyjen ja C-kasettien 

digitointiin sekä valokuvien, diakuvien ja negatiivien skannaamiseen digitaaliseen muotoon. Tilassa ovat 

käytettävissä ohjelmistot kuvan- ja äänenkäsittelyyn sekä videoeditointiin. 

Digitointitila on käytettävissä kirjaston aukioloaikoina. Käyttö on maksutonta. Aika tilan käyttöön on 

varattava etukäteen henkilökohtaisesti kirjastosta tai puhelimitse numerosta 02 560 4321. Varaaminen 

edellyttää voimassaolevaa Satakirjastojen kirjastokorttia ja vähintään 15 vuoden ikää. Tilan voi varata 

kerrallaan enintään neljäksi tunniksi. Varaus peruuntuu, jos asiakas ei saavu 15 minuutin kuluessa 

varauksen alkamisesta. Uutta aikaa ei voi varata ennen kuin aiempi aika on käytetty loppuun. Digitointi 

kestää siirrettävän tallenteen pituuden verran. Tilan varaus tulee suunnitella siten, että digitointi on valmis 

kirjaston sulkemisaikaan mennessä. 

Aineistoa voi väliaikaisesti tallentaa tietokoneen kiintolevylle. Tietokoneen sulkeminen poistaa 

automaattisesti kaikki tallennetut tiedostot. Pysyvää tallentamista varten asiakkaan pitää tuoda 

muistitikku, CD- tai DVD-levyjä. Tarvittaessa kirjastosta voi ostaa omakustannehintaan DVD-R ja DVD-RW 

sekä CD-R ja CD-RW –levyjä tallentamista varten. 

Digitointi tapahtuu omatoimisesti. Kirjaston henkilökunta ei digitoi asiakkaan aineistoja. Ensimmäisen 

varauksen yhteydessä on mahdollista saada opastusta laitteiden käyttöön. Aika opastukseen on varattava 

etukäteen. Tilassa on ohjeita digitointia varten. Digitointitilan työasemien asetusten muuttaminen ja omien 

ohjelmistojen asentaminen on kielletty. 

Digitointitila on pieni, joten sinne mahtuu kerrallaan 2-4 henkilöä. Tilaan ei saa viedä ruokia tai juomia. 

Käyttövuoron päättyessä ohjelmat ja laitteet on suljettava. Käyttäjä on vastuussa tilan lukitsemisesta aina 

tilasta poistuessaan. 

Digitointitilassa tulee noudattaa tilan käyttösääntöjä. Mikäli asiakas havaitsee laitteistossa vikoja tai 

ongelmia, niistä tulee ilmoittaa henkilökunnalle. Asiakas on myös velvollinen korvaamaan, jos laitteille tai 

ohjelmille tehdään tahallista vahinkoa tai ilkivaltaa sinä aikana, kun asiakas on varannut tilan. 

Kopioinnissa ja tallennuksessa on noudatettava voimassaolevaa lainsäädäntöä. Laittoman aineiston käyttö 

ja katselu on kielletty. Kirjasto ei vastaa asiakkaiden töiden häviämisestä tai joutumisesta vääriin käsiin eikä 

laitteiden asiakkaan tallenteille tai tallennusvälineille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Kirjasto ei 

myöskään vastaa vahingoista, joita laitteilla voidaan aiheuttaa kolmannelle osapuolelle. 
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