
Pukkilan kirjaston digitointitilan käyttösäännöt 

1. Pukkilan kunnankirjaston lehtilukusalissa oleva digitointitila on tarkoitettu asiakkaiden 

omatoimiseen VHS-kasettien digitointiin sekä valokuvien, diakuvien ja negatiivien 

skannaamiseen digitaaliseen muotoon. Digitointitilassa asiakkaan käytettävissä ovat 

ohjelmistot kuvan- ja äänenkäsittelyyn. 

2. Digitointitila on käytettävissä kirjaston aukioloaikoina. Käyttö on maksutonta. Aika 

suositellaan varattavaksi etukäteen. Tilaa saa käyttää myös ilman etukäteisvarausta, jos 

muita varauksia ei ole. Varauksen voi tehdä puhelimitse numerosta 0400 376 276 tai 

kirjaston lainaustiskiltä. Digitointitilan varaaminen edellyttää voimassaolevaa kirjastokorttia 

ja vähintään 15 vuoden ikää. 

3. Digitointitilan voi varata 1-4 tunniksi kerrallaan. Uuden ajan voi varata, kun edellinen on 

käytetty loppuun. Digitointi kestää siirrettävän tallenteen pituuden verran, minkä lisäksi on 

varattava aikaa valmistelu- ja lopputoimenpiteisiin. Esimerkiksi 60 minuutin tallenteen 

digitointiin on varattava digitointiaikaa kaksi tuntia. Tallennus pitää suunnitella niin, että 

digitointi on valmis varausajan loppuun mennessä. 

4. Digitoidun materiaalin tallentamiseen tarvitaan tarkoitukseen sopivia CD- tai DVD-levyjä 

tai jokin muu ulkoinen tallennusalusta kuten muistitikku tai ulkoinen kovalevy. Työasema 

on yhdistetty internetiin. Aineiston väliaikainen tallentaminen työaseman kiintolevylle on 

sallittua. DVD-levyjä sekä muistitikkuja voi tarvittaessa ostaa myös kirjastosta. 

5. Asiakas digitoi omatoimisesti. Digitointitilassa on sitä varten kirjalliset digitointiohjeet. 

Ensimmäisen käynnin yhteydessä kirjaston henkilökunta opastaa alkuun digitointilaitteiden 

käytössä. Kirjasto voi tarvittaessa järjestää henkilökohtaisia opastustunteja. Opastustunti 

on varattava etukäteen. Kirjasto ei tarjoa koulutusta kuvankäsittelyssä eikä ääni- tai 

videoeditoinnissa. 

6. Digitointitilassa voi oleskella korkeintaan kaksi henkilöä yhtä aikaa. Tilaan ei saa viedä 

ruokia tai juomia.  

7. Digitointitilassa tulee noudattaa kirjaston käyttösääntöjä ja yleisiä hyviä käytöstapoja. 

Mikäli asiakas havaitsee laitteistossa vikoja tai ongelmia, hänen tulee ilmoittaa niistä 

henkilökunnalle. Asiakas on myös velvollinen korvaamaan laitteille hänen varauksensa 

aikana huolimattomuudesta, ilkivallasta tai käyttösääntöjen vastaisesta toiminnasta 

aiheutuneet vahingot. 

8. Kopioinnissa ja tallennuksessa on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kirjasto 

ei vastaa asiakkaan 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. 

9. Kirjasto voi kieltää näitä sääntöjä rikkoneelta henkilöltä digitointitilan käytön 

vastaisuudessa 


