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Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 
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Helsingin 

kaupunginkirjasto 

hallinnoi, mukana myös 

Espoo, Inari, Tampere ja 

Vihti 
 

Tutkimuskirjastot: 

Entresse, Lappeenranta, 

Malmi, Seinäjoki, Vihti 

sekä Sampola, Joensuu 

ja Vallila 
 



- Kirjastot on rakennettu perinteistä kirjaston käyttöä ajatellen – mutta toimivat 

nykyään kohtaamis- ja tapahtumapaikkoina. 

 

- Kirjastot on suunniteltu esteettömiksi, helposti lähestyttäviksi, kestäviksi, 

helposti siivottaviksi, paloturvallisiksi… jolloin äänikin pääsee kantamaan 

vapaasti. 

 

- Asiakkaiden käyttäytymiskoodi on muuttunut – julkisilla paikoilla käyttäydytään 

eri tavalla kuin ennen. 

 

- Uusi teknologia muuttaa ääniympäristöä – mm. puhelin kulkee nyt mukana. 

 

. 



Tutkimuksen kolme keskeistä ongelmaa 

- Kirjastorakennusten akustiset ominaisuudet: kirjastosalien suurin ongelma on kaikuvuus, 

mutta sen korjaaminen on kallista. Myös arkkitehtuuri on usein ongelma. 

 

- Asiakkaiden odotukset ja toiveet: Melusta valitetaan ja hiljaisuutta vaaditaan, mutta 

kirjaston toivotaan olevan myös kaupunginosan olohuoneita ja tarjoavan mahdollisuuden 

kohtaamisiin. 

 

- Asiakkaiden odotukset ja käyttäytymiskehys: voivatko kirjastot vaikuttaa asiakkaiden 

odotuksiin ja käyttäytymiseen kirjastossa? 

  



Tutkimuksen kulku kevät 2016 

- Akustiset mittaukset ja kirjastojen kuuntelut sekä asiakaskyselyt: Malmi, Entresse, Vihti, 

Lappeenranta, Seinäjoki (Minna Santaholma, Meri Kytö, Informatum Research) 

 

- Yhteistä kaikille kirjastoille on kaikuvuus ja se, ettei äänimaisemia ole suunniteltu tiloja 

suunnitellessa. Arkkitehtuuri vaikeuttaa parannuksia – mutta pienilläkin muutoksilla on 

vaikutusta!  

 

- Asiakaskyselyistä saatiin uutta tietoa. 

  



Tutkimuksen jatko 2016-2017 

Akustiset parannustyöt 

 

Taidetta ja keskusteluja Entressessä, Sampolassa ja Vallilasta 22.11.2016 

   Ääntä vaimentavat teokset, rauhoittavat viestit tilassa 

 Keskustelun avaaminen ja asiakkaiden äänimaisemaa koskevan tietoisuuden parantaminen 

 

 

Seminaari 9. – 10.2.2017 Helsingissä 

Loppuraportti  

 

  



Tavoite ja miten tutkimus tehtiin 

• Tutkimuksen tausta ja tavoite 
• Helsingin kaupunginkirjasto teetti osana hallinnoimaansa 

”Yleisten kirjastojen muuttuva äänimaisema” -tutkimushanketta 
asiakastutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
asiakkaiden kirjastojen tunnelmaan, äänimaisemaan ja erilaisiin 
tiloihin kohdistamia odotuksia ja toiveita. 

• Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Informatum 
Research Oy toteuttamalla asiakashaastattelut sekä 
ohjelmoimalla verkkokyselyn ja analysoimalla tutkimusaineistot 
sekä koostamalla niistä raportit. 

• Miten tutkimus tehtiin 
• Tutkimus koostui asiakashaastatteluista kirjastoissa ja 

sähköisestä kyselystä kirjastojen verkkosivuilla. 

• Verkkokysely oli avoinna 2.5.-2.6.2016 ja asiakkaita haastateltiin 
11.5.-30.5.2016. Haastatteluita tehtiin valituissa kirjastoissa 
(samat kuin akustiikkatutkimuksessa) eri päivinä ja kellonaikoina.  

• Haastatteluaineisto koostuu yhteensä 250 haastattelusta, joiden 
jakautuminen kirjastoittain on esitetty vieressä olevassa 
taulukossa.  

 

• Haastattelusta kieltäytyi 25 % haastateltavaksi pyydetyistä. 

 

 

 

 

 

 

• Verkkokyselyyn vastauksia saatiin yhteensä 271 erilaisilta 
kirjaston käyttäjiltä, eri puolilta Suomea ja eri kirjastoja koskien. 
31 % osallistuneista vastasi kyselyyn kirjastossa.  

• Haastatellut ja verkkokyselyyn vastanneet ovat taustoiltaan 
varsin samankaltaisia. Yli 65–vuotiaita vastaajia on 
verkkokyselyyn vastanneissa vähemmän kuin haastatelluissa. 
Vastaavasti eri elämäntilanteissa olevista eläkeläisiä on 
verkkokyselyyn vastanneissa haastateltuja vähemmän. Tämä on 
tyypillistä sähköisille kyselyille. 

Kirjasto 

Haastatteluiden 

määrä (kpl)

Haastatteluiden 

määrä (%)

Entresse 50 20 %

Lappeenranta 50 20 %

Malmi 50 20 %

Seinäjoki 50 20 %

Vihti 50 20 %

Yhteensä 250 100 %



Miten hyvin viihdyt tässä kirjastossa / 
kirjastossa, jossa useimmin käyt? 

Haastatellut toteavat selkeästi verkkokyselyyn 
vastanneita useammin viihtyvänsä kirjastossa erittäin 

hyvin. Erityisen hyvin viihtyvät haastatteluun 
vastanneet naiset, kotiäidit tai –isät ja kaveriporukalla 
tai lapsen kanssa kirjastossa olleet. On tyypillistä, että 
henkilökohtaisesti haastateltaessa ihmiset vastaavat 

verkkokyselyä positiivisemmin. 

Verkkokyselyyn on osallistunut haastatteluita 
enemmän asiakkaita, jotka vastaavat viihtymistä 
koskevaan kysymykseen neutraalisti tai toteavat 

viihtyvänsä jopa melko tai erittäin huonosti. Nämä 
vastaajat ovat muita useammin pääkaupunkiseudulta, 

50-65-vuotiaita ja miehiä. He kokevat muita 
useammin kirjaston äänimaailman neutraaliksi tai 

melko tai erittäin häiritseväksi. 



Millä sanoilla kuvailisit kirjastoa, jossa viihdyt – 
Sanapilvi avoimista vastauksista (kaikki kirjastot) 

Sana ”rauhallinen” poistettu, jotta muut 
vastaukset erottuvat paremmin 

Sanapilven avulla voidaan esittää 
visuaalisesti havainnollisessa muodossa 
haastateltujen avoimia vastauksia. Mitä 
suurempana sana näkyy sanapilvessä sitä 
useammin se on esiintynyt vastauksissa.  



Millaiseksi kirjaston äänimaailma koettiin? 

Haastatellut kokevat kirjaston äänimaailman yleensä melko tai 
erittäin miellyttäväksi. 65-74-vuotiaat pitävät äänimaailmaa 
muita useammin erittäin miellyttävänä. Haastatellut nuoret 
(15-18-vuotiaat) taas pitivät muita useimmin äänimaailmaa 

melko häiritsevänä. 

Verkkokyselyn vastauksissa on huomattavasti 
haastatteluvastauksia enemmän vaihtelua. Useimmin 

kirjaston äänimaailmaa pidetään melko miellyttävänä, mutta 
seuraavaksi useimmin se koetaan neutraaliksi. Kirjaston 

äänimaailma koetaan myös useammin melko häiritseväksi 
kuin erittäin miellyttäväksi.  

 

Toisin kuin haastatteluiden tuloksissa verkkokyselyyn 
vastanneet 65-74-vuotiaat kokevat kirjastojen äänimaailman 

muita useammin melko häiritseväksi. Heidän avoimessa 
palautteessaan korostuu jonkin verran se, että he tulevat 

kirjastoon hoitamaan asiat, eivät niinkään viihtymään. 
Lisäksi meteli vaikuttaa heillä kirjastossa viihtymiseen. 



Verkkokysely: Mitkä äänet kuuluvat ja eivät 
kuulu kirjaston arkipäivään? 

% 

Ne vastaajat, jotka kokevat 
äänimaailman erittäin tai melko 
häiritseväksi vastaavat 
huomattavasti keskimääräistä 
useammin, että lasten, nuorten ja 
aikuisten äänet eivät kuulu 
kirjaston arkipäivään. Myös 
pikkulasten ja tapahtumien ääniä 
kohtaan nämä vastaajat ovat 
kielteisempiä. 
 
Pääkaupunkiseudulla ollaan muuta 
Suomea useammin sitä mieltä, 
etteivät eri ikäisten äänet kuulu 
kirjaston arkipäivään. Ulkoa tulevia 
ääniä taas siedetään pääkaupunki-
seudulla muuta Suomea paremmin. n=271 



Ihanteellinen kirjasto – väittämien 
tärkeysjärjestys keskiarvon mukaan 

Asteikko 1-5, jossa 5 = erittäin tärkeä … 1 = ei ollenkaan tärkeä 

Sekä haastateltujen että verkkokyselyyn 
vastanneiden tärkeimpänä ja toisiksi 
tärkeimpänä pitämät asiat ovat samat.  
 
Kuitenkin verkkokyselyyn vastanneet 
korostavat näitä tärkeimpiä asioita eli 
lainaamista ja mahdollisuutta rauhalliseen 
asiointiin, työskentelyyn ja lukemiseen 
haastateltuja enemmän. Haastatelluista 
useammat pitävät tärkeinä myös toimintaa 
lapsille ja nuorille, elävää tapahtumien 
täyttämää tilaa ja mahdollisuutta tavata 
toisia ja viettää aikaa. 



Mitä asiakas tuli tekemään – kaikki tekemiset 
kirjastoittain 

Seinäjoella lainaaminen yms. on 
vähäisemmässä asemassa  kuin 
muissa kirjastoissa. Sen sijaan 
siellä korostuvat lukeminen ja 
ajanvietto sekä osallistuminen 
tapahtumiin tms. 
 
Lappeenrannassa opiskellaan 
muita kirjastoja useammin. 

Mitä seuraavista tulit tällä kertaa 

tekemään kirjastossa?

Entresse % 

(n=50)

Lappeenranta 

% (n=50)

Malmi % 

(n=50)

Seinäjoki % 

(n=50)

Vihti % 

(n=50)
Lainaamaan, palauttamaan, varaamaan 

tai uusimaan kirjoja tai lehtiä
76 % 66 % 80 % 46 % 78 %

Lainaamaan musiikkia 2 % - 4 % - 2 %

Lainaamaan jotain muuta 2 % 12 % - 2 % 18 %

Lukemaan kirjaston kirjoja tai lehtiä 26 % 28 % 28 % 62 % 16 %

Kuuntelemaan musiikkia - - - 2 % -

Soittamaan tai laulamaan - - - - 2 %

Opiskelemaan 8 % 32 % 10 % 8 % 2 %
Työskentelemään tai käyttämään 

omaa laitetta
4 % 6 % 6 % 8 % 2 %

Käyttämään kirjaston tietokonetta tai 

muuta laitetta
8 % 6 % 14 % 10 % 2 %

Tapaamaan muita ihmisiä 8 % 2 % 2 % 8 % 2 %
Osallistumaan tapahtumaan, 

koulutukseen tai opastukseen tai 

katsomaan näyttelyä

- - 2 % 4 % -

Pelaamaan - - 2 % - -

Viettämään aikaa muuten vain 6 % 10 % 12 % 30 % 12 %

Jotakin muuta 20 % 10 % 30 % 28 % 10 %

En osaa sanoa - - - - -



- Kaikille avoimia, ilmaisia ja hiljaisia tiloja ei kaupungeista juuri löydy – 

vaikka tarve olisi suuri 

 

…mutta ei myöskään kaikille avoimia, ilmaisia kohtaamispaikkoja – vaikka 

tarve olisi yhtä suuri. 

 

 

Ero näiden välillä on ehkä vain muutama desibeli. Olisiko siis yhdistäminen 

mahdollista? 

  


