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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkielman aiheen valinta 

 

Tämän tutkimuksen aiheen valintaan vaikutti työllistymiseni Oulun 

kaupunginkirjastoon alkuvuodesta 2011. Olin jo aiemmin harkinnut tekeväni 

tutkimuksen jostain käytännönläheisestä, musiikkikirjastoihin liittyvästä aiheesta. 

Uudessa työpaikassa huomioni kiinnittyi nuottikokoelmaan ja aloin pohtimaan onko 

nuottien käyttöä tutkittu akateemisesti. Kävi ilmi että nuotit todella ovat aineistotyyppi, 

jonka kirjastokäyttöä ei ole paljon tutkittu. Nuottikokoelman evaluointi on hyödyllistä 

myös Oulun kaupunginkirjaston musiikkiosastolle, joka pyrkii tulevaisuudessa 

panostamaan nuottikokoelmansa kehittämiseen. Kehittämispyrkimyksien taustalla 

vaikuttavat äänitteiden lainauksen laskusuuntaus sekä toisaalta musiikin 

itseopiskeluaineiston kysynnän kasvu. 

 

Rajaus kevyeen musiikkiin tehtiin, koska populaarimusiikki on yleisten 

musiikkikirjastojen lainatuinta aineistoa. Lisäksi klassisen musiikin pitkä historia ja 

lukuisat alaluokat kirjaston luokitusjärjestelmässä tekisivät sen yksityiskohtaisesta 

tutkimisesta melko vaivalloista. Käsite kevyt musiikki kattaa tässä tutkimuksessa kaiken 

länsimaisen populaarimusiikin perinteen pohjalta ympäri maailmaa syntyneen musiikin. 

Siihen sisältyy siis pop-, rock-, viihde-, laulelma-, jazz-, blues-, gospel- ja 

kansanmusiikki, sekä kaikki näiden välimuodot ja alalajit. Synonyymina kevyen 

musiikin kanssa käytetään käsitettä populaarimusiikki. 

 

 

1.2 Tutkielman tarkoitus 

 

Tämän tutkimuksen aiheeksi valikoitui siis Oulun kaupunginkirjaston kevyen musiikin 

nuottikokoelman evaluointi. Nuottikokoelmia ja niiden määrällistä käyttöä kirjastoissa 

ei ole juurikaan tutkittu. Oli kiinnostavaa nähdä poikkeavatko tulokset kirja-aineistolle 

tehtyjen tutkimusten tuloksista. Nuottiaineiston merkittävä ominaispiirre on, että sen 

painokielellä ei ole aineiston käytön kannalta juurikaan merkitystä. Siksi hankinnassa ei 
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olla sidottuja suomenkielisten painosten ilmestymisiin, vaan aineisto voidaan hankkia 

käytännössä mistä tahansa. 

 

Kokoelmaa tutkittiin sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin, jotka 

täydentävät toisiaan tuoden tutkimukseen erilaisia näkökulmia. Tutkimuksen kohteina 

olivat erityyppisten nuottien määrällinen esiintyminen Oulun kokoelmassa, sekä 

kokoelman historiallinen edustavuus. Laajemman kokonaiskuvan saamiseksi suoritettiin 

benchmarking-tyyppinen vertailu Jyväskylän, Kööpenhaminan ja Rovaniemen 

kaupunginkirjastojen vastaaviin kokoelmiin. Lisäksi tutkittiin nuottien lainauskäyttöä ja 

lainatuimman nuottiaineiston erityispiirteitä Oulun kaupunginkirjastossa. 

 

Kevyt musiikki käsitetään yleensä suuren yleisön musiikiksi, vaikka se jakautuu 

jatkuvasti uusiksi alagenreiksi ja tyylisuuntauksiksi. Varsinkin viimeisten kahden 

vuosikymmenen aikana osa populaarimusiikin yleisöstä on jakautunut yhä 

marginaalisempiin alakulttuureihin. Nykyään myös vanhempi populaarimusiikki 

nähdään kulttuurisesti merkittävänä ja sen historiallinen asema on tunnustettu. 

Länsimaisen populaarimusiikin juuret ovat vahvasti Yhdysvalloissa sekä Iso-

Britanniassa, mikä näkyy englannin kielen ja kulttuurin valta-asemana 

populaarikulttuurissa. Kaikki nämä seikat on otettava huomioon kokoelman luomisessa 

suomalaiseen kirjastokäyttöön. 

 

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

 

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston musiikkiosaston sijasta käytetään 

lyhyempää muotoa Oulun kaupunginkirjasto. Paikoin voidaan puhua myös Oulun 

musiikkiosastosta. Sama pätee muihin tutkielmassa esillä oleviin kirjastoihin, 

puhuttaessa esimerkiksi Kööpenhaminan kaupunginkirjastosta tarkoitetaan 

Kööpenhaminan kaupunginkirjaston musiikkiosastoa ja nimenomaan kyseisen kirjaston 

nuottikokoelmaa. 
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Avokokoelmalla tarkoitetaan kirjaston musiikkiosastolla asiakkaille esillä olevaa 

lainattavaa nuottiaineistoa. Lainaustutkimus keskittyy avokokoelman nuottien 

tutkimiseen, koska varastoon siirrettäessä nuottien lainausmäärät yleensä laskevat ja 

varastonuottien mukaan ottaminen vääristäisi lainaustilastoja. 

 

Nuottinimekettä, nuottinidettä, nuottia ja nimekettä käytetään tässä tutkielmassa 

synonyymeinä. Yleisesti nide on luetteloitu kirjastojärjestelmään omalla 

nidetunnuksellaan, nimeke puolestaan voi kattaa alleen useita samansisältöisiä niteitä. 

Nuottiaineiston osalta suurimmalla osalla aineistoa on kirjastojärjestelmässä vain yksi 

nide. Poikkeustapauksista mainitaan erikseen asiayhteydessä. 

 

Edustavuus tarkoittaa listatutkimuksen yhteydessä käsiteltävän kokoelman osan 

tutkimuksessa saamaa prosenttilukua. Tämä luku määräytyy sen perusteella, monenko 

listatutkimuksen listalla olevan artistin tuotantoa löytyy kirjaston kokoelmasta 

nuottimuotoisena. 

 

Fastseller, bestseller, steadyseller –jaottelu on Niemen (1983) alun perin kirja-aineistoa 

myynnin perusteella kategorisoiva malli. Tässä tutkimuksessa käsitteitä fast-, best- ja 

steadyseller käytetään hieman väljemmin nuottiaineiston kirjastokäytön 

kategorisointiin. Niemen mukaan fastseller käy hyvin kaupaksi parin kuukauden ajan, 

mutta unohdetaan nopeasti julkaisunsa jälkeen. Bestseller taas määritellään vähintään 

yhden kirjasesongin (syksyn tai kevään) ajan vaikuttavaksi teokseksi, joka yleensä 

vetoaa ihmisiin kaikissa ikä- ja sosiaaliryhmissä. Steadyseller puolestaan on teos, jolla 

on jatkuvaa kysyntää läpi vuosien ja vuosikymmenten. (Niemi 1983, 9-13.) 

 

Lainatuimmat nuotit ovat tutkimusotoksen eniten vuoden 2013 aikana lainoja keränneet 

nimekkeet. Lainatuimpien nuottien joukko muodostui kattamaan 91 nimekettä jotka 

kävivät lainassa 10-17 kertaa tutkimusjakson aikana. 

 

Nollakiertoisilla nuoteilla tarkoitetaan tutkimusotoksen nuotteja jotka eivät ole käyneet 

lainassa kertaakaan tutkimusjakson (vuoden 2013) aikana. Tällaisia nuotteja oli noin 

kolmasosa tutkimusjoukon aineistosta. 
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Osalla nuoteista on erityinen kohdeinstrumentti, jolle nuotti on suunnattu. Se 

noteerataan jos aineisto on selkeästi suunnattu tietyllä soittimella soitettavaksi. 

 

Ikä lasketaan yksittäisen nuotin hankkimisvuodesta kokoelmaan, ei painamisvuodesta. 

 

Liiteaineistolla tarkoitetaan yleensä nuotin mukana kulkevaa säestyksellistä liite-CD:tä. 

Joissain harvoissa tapauksissa liiteaineisto voi olla myös muuntyyppistä, esimerkiksi 

tietokoneella käytettäviä ohjelmistoja ja multimediaa. 

 

Nuottityypeistä erotellaan kokoelma-, artisti-, albumi-, soitonopas-, säestys- ja 

teorianuotit. 

 

Kokoelmanuotti on useiden eri artistien musiikkia sisältävä nuotti. 

 

Artistinuotti on yhden artistin musiikkia sisältävä nuotti. 

 

Albuminuotti on yhden artistin tietyn albumin kaikki kappaleet sisältävä nuotti. 

 

Soitonopasnuotti on jollekin instrumentille soitonopetuksellista aineistoa sisältävä 

nuotti. 

 

Säestysnuotti on liite-CD:llä varustettu nuotti, jossa on mukana säestystausta. 

 

Teorianuotti on musiikinteoriaa pääasiassa nuottiesimerkein opettava teos. 
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2 KIRJASTOKOKOELMAT TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ 

 

2.1 Teoreettiset kokoelmatyön mallit 

 

Evans on kehittänyt tunnetun kokonaisvaltaisen mallin kirjastokokoelmien 

analysoimiseksi. Evansin mallissa kuusi peräkkäistä kokoelmatyön osa-aluetta 

vaikuttavat syklisesti toisiinsa ja täten koko kokoelman kehittymiseen. Nämä osa-alueet 

ovat:  

 

Yhteisöanalyysi -- Valintapolitiikka -- Valinta -- Hankinta -- Karsiminen -- Evaluointi 

(Evans 1995, 17–20) 

 

Kirjastokokoelman kehittäminen on siis Evansin mukaan sykli, joka jatkuu koko 

kirjaston elinkaaren ajan. Kehittäminen tapahtuu kirjastohenkilökunnan toimesta, ottaen 

jatkuvasti huomioon kirjastoa ympäröivän asiakaskunnan tiedostetut ja myös vielä 

tiedostamattomat tarpeet. Kokoelmatyötä tulisi siis tutkia kokonaisuutena, jonka osa-

alueet ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa toisiinsa. (Evans 1995, 17–25.) Tämän 

tutkimuksen kohdetta, Oulun kaupunginkirjaston kevyen musiikin nuottikokoelmaa, on 

eritelty Evansin mallin mukaisesti alaluvussa 2.5. 

 

Tämän tutkimuksen kannalta tärkeimmät kokoelman kehittämisen osa-alueet ovat 

valintapolitiikka ja valinta. Evansin (1995, 113-114) mukaan yleisten kirjastojen 

valintapolitiikka ohjailee monipuolisuuden ihanne. Aineistoa pyritään tarjoamaan koko 

yhteisön asukkaille etniseen taustaan, ikään tai ammattiin katsomatta. Kokoelmat eivät 

yleensä juurikaan kasva nidemääriltään koska rajoitetun tilan vuoksi vanhaa aineistoa 

joudutaan karsimaan uutuuksien tieltä. Viihdyttävyys ja uutuuksien nopea saaminen 

asiakkaiden lainattavaksi on tärkeää. Tämän vuoksi kirjaston henkilökunnan 

asiantuntemus tasapainoisen kokoelman luomisessa on keskeisessä roolissa. 

 

Toinen tapa tarkastella kokoelmatyötä osana koko kirjaston toimintaa on Lancasterin 

esittämä malli. Hänen mukaansa käsitteellisellä tasolla kirjaston kantavana 

toimintaideana on tiettyjen tulosten (outcomes) saavuttaminen. Käytännön 
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jokapäiväisen toiminnan tasolla kirjasto keskittyy resurssien (inputs) hankkimiseen, 

joista se jalostaa asiakkaidensa käyttöön palveluja (outputs). Resurssit arvioidaan sen 

perusteella kuinka hyvin ne pystyvät tyydyttämään asiakaskunnan tarpeita palveluiden 

muodossa. Palveluiden tehtävänä on puolestaan tuottaa niitä tuloksia joita varten 

kirjasto ylipäätään on olemassa, esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä. (Lancaster 1993, 1-

8.) 

 

Lancasterin (1993, 3-4) mallissa resursseja (määrärahat, kokoelmat, henkilöstö) 

mitataan määrällisin keinoin, kun taas palveluiden (esimerkiksi tietopalvelu) arviointiin 

tulee käyttää myös laadullisia menetelmiä. Jokaiselle kirjaston tarjoamalle palvelulle 

tulisi määritellä laadulliset kriteerit joiden mukaan niiden onnistumista mitataan. 

Kirjaston tuottamia tuloksia ja sen koko toiminnan pohjana olevaa vaikuttavuutta ei 

voida mitata suoraan, mutta palveluiden arvioimiskriteerejä voidaan käyttää hyvinä 

indikaattoreina tulosten saavuttamisesta. 

 

 

2.2 Kirjastokokoelmien lainauskäyttö 

 

 

Kirjastokokoelmien käytön painottumiseen liittyy kaksi lainalaisuutta, jotka ovat 

nousseet esiin useissa tutkimuksissa. Ensimmäinen on 80/20 – laki, jonka mukaan 20 

prosenttiin kokoelman aineistosta kohdistuu 80 prosenttia lainauskäytöstä. Toisin 

sanoen käyttö keskittyy erittäin vahvasti ”ydinkokoelmaan”. Toisen lain mukaan 

kysynnästä 90 prosenttia pystytään tyydyttämään suhteellisen kohtuullisilla 

kustannuksilla. Tämän jälkeen kustannuksellisia panostuksia vaaditaan yhä enemmän, 

mutta kysyntä ei enää tyydyty samassa suhteessa. (Wilèn & Kortelainen 2007, 25.) 

 

Edellisessä kappaleessa esiteltyjen lakien perusteella kokoelman kasvaessa lainamäärät 

suhteessa sen kokoon jatkuvasti vähenevät. Kokoelman optimaalinen koko, 

taloudellisuus ja hyödynnettävyys ovat siis vaikeasti määriteltäviä asioita. Niiden 

taustalla vaikuttavat esimerkiksi aineiston hankinta ja karsinta, hyllyjärjestys, aineiston 

kunto sekä ylläpito. (Wilèn & Kortelainen 2007, 25.) 
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Kun kokoelma kasvaa tarpeeksi suureksi, karsinnan merkitys korostuu suuresti. 

Karsinnalla saavutetaan useita hyötyjä kokoelman jokapäiväisessä käytössä. Ensinnäkin 

tutkimukset osoittavat lainamäärien nousevan ja asiakastyytyväisyyden kasvavan. 

Tällöin asiakkaat löytävät haluamansa aineiston nopeammin ja kokoelma näyttää heidän 

silmissään hoidetulta ja uudistuneelta. Lisäksi pienempi kokoelma säästää myös 

henkilökunnan aikaa ja vapauttaa tilaa uuden teknologian (esim. tietokoneet, 

lainausautomaatit) tarpeisiin. (Slote 1997, 4-5.) 

 

Kirjastokokoelmien käyttötutkimuksien ulkopuolelle jää usein aineiston sisäkäyttö. 

Tällä tarkoitetaan kirjastossa tapahtuvaa kokoelman käyttöä ja selailua, josta ei jää 

merkintää lainaustilastoihin. Erityisen tärkeää sisäkäyttö on tieteellisissä kirjastoissa. 

Sisäkäytön määrää on tutkittu pyytämällä asiakkaita jättämään käyttämänsä teokset 

kirjaston pöydille käytön jälkeen. Ongelmana sisäkäytön tutkimuksessa on asiakkaiden 

arvaamaton käytös, joka voi johtaa tulosten vääristymiseen. Lisäksi jotain pöydälle 

jätettyä teosta on voitu käyttää useamman kuin yhden asiakkaan toimesta. (Lancaster 

1993, 76–79.) Myös nuottiaineiston osalta sisäkäyttöä tapahtuu kohtuullisen paljon. 

Oulun kaupunginkirjaston musiikkiosastolla on asiakkaiden käytössä kopiokone, jolla 

he voivat omatoimisesti ottaa kopioita osaston aineistosta. Ajankäytöllisistä syistä 

johtuen sisäkäytön tutkiminen jää pois tästä tutkimuksesta. Arviolta suurin osa 

sisäkäytöstä kohdistuu kuitenkin lainatuimpaan nuottiaineistoon, joten tämän 

tutkimuksen tuloksiin sillä ei pitäisi olla merkittävää vaikutusta (Sutela 2010). 

 

Edellä esitetyt tutkimustulokset koskevat siis pääasiassa kirja-aineistoa. 

Nuottiaineistojen lainauskäyttöä kirjastoissa ei ole juuri tutkittu, varsinkaan 

kvantitatiivisilla lainaustutkimuksilla. Tämä tutkimus tuo siis osaltaan uutta tietoa siitä, 

käyttäytyvätkö nuotit kirjojen tapaan lainauskäytössä. Varsin kiinnostavaa on 

esimerkiksi havainnoida keskittyykö nuottien lainaus yhtä vahvasti vain pieneen osaan 

kokoelman nimekkeistä. On kuitenkin muistettava, että tämä tutkielma keskittyy vain 

yhden kirjaston kokoelmaan, minkä vuoksi vertailu muihin tutkimuksiin on vaikeaa. 

Kirjastojen nuottikokoelmat ovat yleensä paljon kirjakokoelmia pienempiä, ja hyvin 

harvoja nimekkeitä hankitaan nuottikokoelmaan enempää kuin yksi kappale. Lisäksi 
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tämä tutkimus kohdistuu kevyen musiikin nuotteihin, joiden voidaan olettaa olevan 

nuottikokoelman lainatuinta aineistoa. Vertailu klassisen musiikin nuotteihin jää tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle. Kaikki edellä mainitut tekijät tulee ottaa huomioon tuloksia 

tulkittaessa. 

 
Niemi (1983, 11–14) on tutkinut Suomen myydyimpiä kirjoja ja jakanut kirja-aineiston 

kolmeen kategoriaan: fastsellereihin, bestsellereihin ja steadysellereihin. Fastseller 

kiinnostaa ihmisiä kuukauden tai kaksi, mutta unohtuu nopeasti jättämättä pysyvää 

jälkeä kirjallisuuden historiaan. Bestseller on määrittelyn mukaan teos, jota myydään 

ainakin 10 000 kappaletta ja joka pysyy pinnalla yhden kirjasesongin ajan tai 

kauemmin. Bestsellerin saavuttaessa pysyvän kysynnän ja täten myös uusien 

sukupolvien suosion se muuttuu steadyselleriksi. Hyvä esimerkki steadysellerista on 

Väinö Linnan Tuntematon sotilas. (Niemi 1997, 11–14.) 

 

Edellisessä kappaleessa esitelty Niemen jaottelu soveltunee jossain määrin myös 

suosituimman aineiston tutkimiseen kirjastoympäristössä. Jaottelua on aiemmin 

käyttänyt ainakin Markku Kesti tutkiessaan Oulun kaupunginkirjaston lainatuimpia ja 

varatuimpia kirjanimikkeitä (Kesti 2006, 22–24). Nuottien lainamäärät jäävät tosin 

paljon jälkeen suosituimman kirja-aineiston lainamääristä. Tähän vaikuttaa se, että 

nuotit ovat paljon kaunokirjallisuutta marginaalisempi aineistotyyppi yleisissä 

kirjastoissa. Myös nuottiuutuuksien laina-ajat ovat pääsääntöisesti pidemmät, sillä 

vastahankittuja nuotteja ei lainata asiakkaille viikon pikalainoina. Lisäksi suositut 

kevyen musiikin teokset, joita kuunnellaan paljon ja lainataan CD-levyinä, eivät 

välttämättä ole nuottimuodossa yhtä suosittuja. Erityisesti pop-musiikin nuotit voivat 

usein olla tällaisia tapauksia (Sutela 2010). Tässä tutkimuksessa onkin mielenkiintoista 

havainnoida löytyykö kevyen musiikin nuoteista lainausmäärien perusteella fast-, best- 

tai steadyseller –kategorioita. 

 

 

 

 



12 
 

 

2.3 Aineiston valinta kokoelmaan 

 

Lancaster (1993, 64-65) huomauttaa että kokoelman pitkäjänteisessä kehittämisessä 

kirjastolla tulisi olla saatavilla muutakin tietoa käyttötilastojen lisäksi. Tärkeitä ovat 

etenkin tiedot kokoelman eri luokkien hankintamääristä sekä luokkien suhteellisten 

käyttömäärien kehittymisestä ajan kuluessa. Muita hyödyllisiä tietoja ovat 

luokkakohtaisen julkaisutoiminnan tarkastelu, kaukolainatilastot, aineiston ikäanalyysi 

sekä huomion kiinnittäminen hyllysaatavuuteen. Kaikkia Lancasterin tärkeinä pitämiä 

tietoja ei saada käytettäviksi Oulun kaupunginkirjaston nuottikokoelmaa tutkittaessa. 

Suurin hyöty kokoelman kehittämisen ja aineiston valinnan tueksi saataisiin, jos edellä 

mainitut tiedot kerättäisiin kirjastossa rutiininomaisesti esimerkiksi aina vuoden 

lopussa. 

 

Kevyen musiikin valinnasta kirjastoihin on kirjoitettu varsin vähän. Nuottiaineiston 

valinnasta ei senkään vertaa. Musiikin valintaan annettiin vielä 1950-luvulla tiukkoja 

ohjeistuksia, kun pyrkimyksenä oli ideologinen länsimaisen taidemusiikkiharrastuksen 

levittäminen Suomen kansan keskuuteen (Musiikkikirjastotoiminnan käsikirja 1986, 

23–27). Viimeisin musiikinlajien suositeltavia osuuksia kokoelmassa määrittävä 

ohjeistus on annettu vuonna 1974, jolloin populaarimusiikki oli jo syrjäyttänyt klassisen 

musiikin valta-asemaa kirjastokokoelmissa (Musiikkikirjastotoiminnan opas 1978, 78). 

Vanhentuneena tähänkään ohjeistukseen ei kuitenkaan kannata enää viitata. 

Kokoelmapoliittinen linjaus on yleisissä kirjastoissa ollut 1980-luvulta lähtien sellainen, 

että mitään musiikinlajia ei tulisi syrjiä (Musiikkikirjastotoiminnan käsikirja 1986, 29–

31). Viimeisten vuosikymmenten aikana on siirrytty vahvasti asiakas- ja 

talouskeskeiseen toimintamalliin, jossa asiakastyytyväisyys ja suuret lainamäärät ovat 

hyvän musiikkikokoelman tärkeimmät mittarit. Silti myös näkemykset 

kulttuuriperinnön vaalimisesta ja mahdollisimman monipuolisesta kirjastotarjonnasta 

elävät yhä rinnakkain nykyisen toimintamallin kanssa. (Talja 1998, 243.) 

 

Yleisemmin musiikin hankinnassa tulisi pyrkiä seuraaviin periaatteisiin: 

1) laatu 

2) monipuolisuus 
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3) musiikin lajien keskinäinen arvottamattomuus 

4) kansallisen ja kansainvälisen tasapainoinen vuorovaikutus 

5) paikallisten olosuhteiden huomioonottaminen 

(Musiikkikirjastotoiminnan käsikirja 1986, 50) 

 

Musiikkikokoelmaa kirjastoon kokoavan henkilön on ymmärrettävä millaisessa 

musiikkikulttuurissa kirjasto toimii ja miten väestörakenteen ominaisuudet vaikuttavat 

kokoelmatyössä. Tärkeää on myös tiedostaa kuinka resurssit ohjaavat käytännön 

valintatyötä. Lisäksi kannattaa pohtia miten lähialueen ulkopuolelta tulevat vaikutteet 

heijastuvat paikallisessa ympäristössä. (Musiikkikirjastotoiminnan käsikirja 1986, 51.) 

 

Musiikkikirjaston palveluita käyttävä asiakaskunta koostuu yleensä paikkakunnan 

ahkerimmista musiikin harrastajista, joten kokoelmaa tulee luoda heidän tarpeistaan 

lähtien. Musiikkivalintaa tehtäessä tulee kuitenkin huomioida myös ei-käyttäjät. Siksi 

kokoelmaa luodessa kannattaa ottaa huomioon myös vähemmän näkyvät tarpeet. 

Kirjastoa käyttämättömien ihmisten joukossa voi olla innokkaita musiikin harrastajia, 

jotka eivät jostain syystä ole kirjaston palveluita löytäneet. (Musiikkikirjastotoiminnan 

käsikirja 1986, 51–52.) 

 

Historiallista perspektiiviä kattavan kevyen musiikin nuottikokoelman luomisesta 

suhteutettuna koko julkaistuun aineistoon saadaan vuodelta 1973 peräisin olevasta 

yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta, joka keskittyi yhden amerikkalaisen vanhan musiikin 

yhdistyksen (Society for the preservation and encouragement of barber shop quartet 

singing in America) nuottikokoelmaan. Kokoelmia verrattiin arvovaltaiseen listaukseen 

vanhasta amerikkalaisesta populaarimusiikista. Tuloksien mukaan yhdistyksen 

kokoelmasta löytyi 86 prosenttia listauksen nimekkeistä. Tulosta pidettiin varsin 

hyvänä, koska kokoelma oli alun perin luotu pitkälti lahjoitusten pohjalta. Kokoelmaan 

kuului 35 311 nuottia, joka oli lopulta aika pieni osa Amerikassa vuosien 1895 ja 1945 

välillä julkaistuista yli miljoonasta nuottinimekkeestä. (Krummel 1973, 177-181.) 

Tutkimus osoittaa että valtavasta populaarimusiikin tarjonnasta vain pieni osa jää 

elämään historiallisesti merkittävänä jälkipolville. 
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2.4 YKL-luokitus yleisissä kirjastoissa 

 

Kevyen musiikin nuottiaineisto luokitetaan sisällön perusteella asianmukaisiin 

kirjastoluokkiin sekä asiasanoitetaan sisältöä kuvaavin termein. Luokituksen pohjana 

yleisissä kirjastoissa käytetään YKL-luokitusjärjestelmää, joka määrittelee 

kirjastoluokkien hierarkian ja suhteet (Verkko-YKL 2010). Sisällönkuvailussa 

käytetään pelkästään standardoituja sisällönkuvailutermejä, jotka on määritelty Suomen 

musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisemassa musiikin asiasanastossa. Sen viimeisin 

painettu versio on vuodelta 2005. Sanaston verkkoversio löytyy internetistä. (Muscilla 

2010.) Lisäksi nuottiaineiston bibliografiseen kuvailuun on olemassa yksityiskohtaiset 

ohjeet Kirjastopalvelu Oy:n 1990-luvulla julkaisemassa oppaassa. Se perustuu 

kansainväliseen bibliografisen kuvailun ohjeistoon ISBD(PM), jonka pyrkimyksenä on 

kansainvälinen yhteensopivuus. (Suomalaiset luettelointisäännöt - nuottijulkaisujen 

kuvailu 1991, 9.) 
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3 KIRJASTO- JA NUOTTIKOKOELMIEN TUTKIMUS 

 

Kokoelmien evaluointimenetelmät jakautuvat yleisesti kahteen eri kategoriaan, aineisto- 

ja asiakaskeskeisiin menetelmiin. Aineistokeskeiset menetelmät keskittyvät kokoelman 

ominaisuuksien, kuten koon, laadun tai monipuolisuuden tarkasteluun yleisellä tasolla. 

Asiakaskeskeiset menetelmät puolestaan tutkivat kokoelman asiakaskäyttöä 

määrällisesti tai laadullisesti. Tasapainoinen ja kattava kirjastokokoelma luodaan 

henkilökunnan ammattitaitoisilla valinnoilla ja arvioinnilla, joiden taustalla vaikuttavat 

monenlaisilla evaluointimenetelmillä kerätyt tiedot kokoelmasta. (Baker & Wallace 

2002, 197–198) 

 

Wilèn ja Kortelainen (2007, 117) antavat seuraavanlaisen yleisohjeen: ”Käytä aina 

vähintään kahta ja mieluimmin erityyppistä kvantitatiivista ja kvalitatiivista tietoa 

tuottavaa arviointimenetelmää”. Seuraavaksi käydään läpi kirjastokokoelmien 

evaluoinnissa yleisesti käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Menetelmien kuvauksien 

yhteydessä esitellään niitä hyödyntämällä saatuja tämän tutkimuksen kannalta 

relevantteja tutkimustuloksia. 

 

 

3.1 Aineistokeskeiset menetelmät 

 

3.1.1 Tilastomenetelmä 

 

Tilastomenetelmä voi käytännössä tarkoittaa kaikenlaisten tilastojen ja numerotietojen 

keräämistä kokoelmasta. Tilastomenetelmällä saatuja tietoja voidaan käyttää muiden 

arviointimenetelmien tukena, muttei milloinkaan yksinään kokoelman arvioinnissa. On 

myös muistettava, että tilastot eivät suoraan mittaa kokoelman laatua, eivätkä kerro 

miten hyvin se vastaa käyttäjien tiedontarpeita. (Kirjastokokoelmien evaluointi - 

teoriasta toteutukseksi 1992, 20–22.) 

 

Kvantitatiivisilla menetelmillä hankittu tieto ei automaattisesti ole objektiivisempaa 

kuin laadullinen tieto. Esimerkiksi kokoelmassa olevien nimikkeiden määrällä ei voida 
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aukottomasti perustella sen laadukkuutta, vaikka näillä kahdella tekijällä onkin ilmeinen 

riippuvuussuhde. (Wilèn & Kortelainen 2007, 116–117.)  Vaikka tässä tutkimuksessa 

keskitytään juuri erityyppisten nimikkeiden määrällisiin osuuksiin kokoelmassa, 

varsinaista laadullista arviointia kokoelmasta ei suoriteta. Tutkimuksen tavoitteena on 

saada selville ovatko jonkin tyyppiset nuotit yli- tai aliedustettuina Oulun kokoelmassa 

verrattuna muihin maakuntakirjastoihin. 

 

 

3.1.2 Listamenetelmä 

 

Listamenetelmä on suosittu ja usein pääasiallinen kirjastokokoelman arviointitapa. 

Ideana on valita jokin arvovaltainen lista, joka sisältää tutkittavan alan asiantuntijoiden 

suosittelemia perusteoksia. Tähän listaan verrataan kirjaston kokoelmaa, jolloin saadaan 

prosenttiosuus teoksista jotka löytyvät kyseisestä kokoelmasta. Korkea prosenttiluku 

kertoo kokoelman vastaavan hyvin asetettuja vaatimuksia. Vertailun tuloksena saadaan 

myös lista kokoelmasta puuttuvista teoksista ja näin voidaan selvittää kokoelman 

puutteelliset sekä vahvat osa-alueet. (Kirjastokokoelmien evaluointi - teoriasta 

toteutukseksi 1992, 25.) 

 

Listamenetelmän tarkoituksena on arvioida kokoelmaa suhteessa koko arvioitavan alan 

julkaisuhistoriaan, ei välittömään kysyntään tai saatavuuteen. Vaikein osuus 

menetelmän hyödyntämisessä on sopivan listan löytäminen, sillä arvioinnista saatava 

tulos riippuu täysin käytettyjen listojen soveltuvuudesta. Vaikeaa voi olla myös tulosten 

arviointi. Tuloksia voidaan arvioida vain suhteessa kokoelman tarkoitukseen ja sille 

esitettyihin vaatimuksiin. (Kirjastokokoelmien evaluointi - teoriasta toteutukseksi 1992, 

25–28.) 

 

Evans (1995, 317–318) huomauttaa että listamenetelmän käyttöön 

arviointimenetelmänä liittyy useita huomioon otettavia asioita. Listat voivat esimerkiksi 

sisältää vanhentunutta, käyttäjille epärelevanttia tai pelkästään ammattimaisille 

asianharrastajille suunnattua aineistoa. Käytettävät listat eivät myöskään välttämättä ota 
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huomioon tietyn kirjaston asiakaskunnalle tärkeitä aineistoja, tai kirjaston hyllyissä 

olevaa listojen ulkopuolista mahdollisesti relevanttia aineistoa. 

 

Hyvien listamenetelmän perustana toimivien listojen hankkimista tämän tutkimuksen 

tarpeisiin vaikeuttaa se, että kaikista historiallisesti merkittävistä kevyen musiikin 

levytyksistä ei ole olemassa nuotinnuksia. Lisäksi vaikka nuotti olisi olemassa, sen 

painos voi olla loppuunmyyty. Näiden syiden vuoksi tässä tutkimuksessa valitaan ensin 

käytettävät listat, jonka jälkeen tarkistetaan mitkä listojen nimikkeistä olisi mahdollista 

hankkia kirjaston kokoelmaan. Tarkistus tehdään maailmanlaajuisten, kaikkien 

tärkeimpien kustantajien nuotteja myyvien verkkokauppojen (Sheet Music Plus sekä 

Amazon) tietokannoista. Niistä nimikkeistä joiden hankinta on mahdollista, 

muodostetaan lopulliset listat. 

 

Listatutkimuksessa Oulun kaupunginkirjaston kevyen musiikin nuottikokoelmalle 

esitettävät vaatimukset johdetaan suomalaisen yleisen kirjaston tehtävistä. Tavoitteena 

on tarjota asiakkaiden käyttöön merkittävä, laadukas ja historiallisesti edustava 

kokoelma. Listamenetelmän avulla tutkitaan siis historiallista laadukkuutta, eli 

löytyvätkö tunnustetut kevyen musiikin klassikot Oulun kaupunginkirjastosta 

nuottiversioina. Menetelmän tukena toimii kolmen vertailukokoelman käyttö. 

Listatutkimus tehdään samalla myös Jyväskylän, Kööpenhaminan ja Rovaniemen 

kaupunginkirjastojen kevyen musiikin nuottikokoelmille, jolloin nähdään miten Oulu 

sijoittuu vertailussa näihin kolmeen kirjastoon. 

 

 

3.1.3 Benchmarking 

 

Benchmarking-termi merkitsee tutkimuksen kohteena olevan organisaation vertaamista 

muihin organisaatioihin. Yleisesti vertailu tapahtuu kohdeorganisaation alalla parhaina 

pidettyihin organisaatioihin tai jopa toisilla aloilla toimiviin samantyyppisiin 

organisaatioihin. Vertailun kohteena ovat useimmiten tuotteet, palvelut ja käytännöt. 

Benchmarkingin tavoitteena on yksinkertaisimmillaan tehdä vertailuja organisaatioiden 
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välillä, jolloin parhaimmillaan kaikki osapuolet oppivat toisiltaan ja hyötyvät 

tasapuolisesti. (Brophy 2006, 148.) 

 

Evans (1995, 319–320) huomauttaa että kirjastojen väliset vertailut voivat olla turhia ja 

harhaanjohtavia. Kirjastot usein palvelevat erilaisten yhteisöjen tarpeita ja niillä on 

toiminnalleen erilaisia tavoitteita. Kokoelmaan liittyvät määrälliset tunnusluvut eivät 

aina anna läheskään täydellistä kuvaa siitä, miten kirjasto onnistuu palvelemaan sitä 

käyttävää yhteisöä. Tässä tutkimuksessa vertaillaan toisiinsa neljän yleisen 

kaupunginkirjaston kevyen musiikin nuottikokoelmia, jotka sisältävät pääasiassa 

kansainvälistä aineistoa. Tutkimusaineisto on poikkeuksellisen kansainvälistä, ei-

kielellistä materiaalia ja vertailtavat kirjastot ovat pohjoismaisia kaupunginkirjastoja. 

Lisäksi vertailu tapahtuu listamenetelmän pohjalta, joka tarkastelee löytyykö 

kokoelmasta tietyn artistin nuotteja. Jos nuotteja ei löydy lainkaan, kokoelmasta ei voi 

löytyä niille myöskään korvaavaa aineistoa. Näiden seikkojen perusteella tässä 

tutkimuksessa tehtävä vertailu on relevanttia. 

 

Yleiset kirjastot ovatkin erityisen sopivia kohteita benchmarking-tutkimukselle, koska 

niiden toimintakäytännöt ovat usein hyvin lähellä toisiaan ja ne toimivat julkisen 

rahoituksen alaisina. Tämän vuoksi myös kaupalliset paineet rajoittavat niiden toimintaa 

vähemmässä määrin kuin useissa muissa organisaatioissa. (Brophy 2006, 148.) 

 

Benchmarkingia kirjastokokoelman tutkimiseen on käyttänyt Terttu Eteläaho, jonka pro 

gradu –työn aiheena oli tietokirjakokoelman evaluointi Ylitornion kunnankirjastossa. 

Hän yhdisti kvantitatiiviseen benchmarking-tutkimukseen myös kvalitatiivisia piirteitä 

erittelemällä Ylitornion kokoelmasta puuttuvien nimekkeiden sisältöä. 

Vertailukirjastoina toimivat Pellon ja Kolarin kunnankirjastot. Kokoelmia vertailtiin 

toisiinsa kokoa, karttumista ja käyttöä kuvaavilla mittareilla. Eteläahon mielestä 

benchmarkingin käyttö menetelmänä oli selkeää ja helposti toteutettavissa. Hän kohdisti 

tutkimuksensa YKL-luokkiin 1, 2, 3 ja 59, sillä koko kokoelman arviointi tällä 

menetelmällä olisi hänen mukaansa liian työlästä. Eteläaho kiinnitti huomiota myös 

aineiston iän merkitykseen kokoelman laadun arvioinnissa. Hän arvioi, että aineiston 

iällä on erilainen merkitys eri kirjastoluokissa. (Eteläaho 2008, 73–74.) 
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3.2 Asiakaskeskeiset menetelmät 

 

 

3.2.1 Lainaustutkimus ja käyttöfaktorit 

 

Lainaustilastot ovat perinteisesti kirjastoille tärkeitä. Pelkästään niiden varaan 

kokoelman arviointia ei kuitenkaan kannata perustaa, sillä niiden tulkitsemiseen liittyy 

vaikeita periaatteellisia ja mittauksellisia ongelmia. (Kirjastokokoelmien evaluointi - 

teoriasta toteutukseksi 1992, 35.) Etenkin kasvavien tehokkuuspaineiden aikana 

lainaustilastojen merkitys on kuitenkin vain kasvanut. Tässä tutkimuksessa 

lainaustutkimusta hyödynnetään tutkittaessa miten kokoelman eri osa-alueet kiertävät 

lainauskäytössä. Lainaustilastot kertovat osaltaan millaisista nuoteista lainaajat ovat 

kiinnostuneita, mutta myös kokoelmatyön onnistuneisuudesta ja kokoelman 

tasapainosta. 

 

Markku Kesti on tutkinut Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston lainatuimpia ja 

varatuimpia kirjanimikkeitä vuoden 2004 aikana. Lainatuimmat ja varatuimmat kirjat 

selvitettiin kirjastojärjestelmän tilastojen avulla, jonka jälkeen niitä analysoitiin 

laadullisesti ja määrällisesti. Tutkimuksessa selvitettiin myös miten varausten 

kertyminen yksittäisille nimikkeille tapahtuu ajan funktiona. (Kesti 2006, 42–46.) 

Tutkimuksessa havaittiin lainatuimpien kirjojen olevan pääasiassa kaunokirjallisuutta 

vaikka kauno- ja tietokirjallisuutta lainattiin kokonaisuudessaan yhtä paljon. Myös 

varaukset keskittyivät erittäin vahvasti kuluvana vuonna julkaistuun aikuisten 

kaunokirjallisuuteen. Lainatuimmista kirjoista puolet sekä varatuimmista kirjoista kaksi 

kolmasosaa oli kotimaisten kirjailijoiden teoksia. Finlandia-palkinnolla ja jo pelkällä 

Finlandia-ehdokkuudella oli erittäin suuri vaikutus varauskysynnän kasvamiseen. (Kesti 

2006, 51–55, 72, 103.) 

 

Kesti siis tutki Oulun kaupunginkirjaston kirja-aineiston lainausta ja varauksia yhden 

vuoden (2004) ajalta. Varausten kertymistä tarkasteltiin ajan suhteen, minkä mukaan 

määriteltiin fast- ja bestsellerit. Bestsellereitä nimettiin Kestin tutkimuksessa vain 16 
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kappaletta. Tämän tutkimuksen kohteena olevaan nuottiaineistoon kohdistuu varauksia 

huomattavasti vähemmän kirja-aineistoon verrattuna. Pelkkien varausmäärien 

perusteella olisi hyvin vaikea määritellä aineiston bestsellereitä. Myös nuotteihin 

kohdistuvat lainamäärät ovat suhteellisesti pieniä, joten lainaustilastoja on järkevää 

tutkia usean vuoden aikajaksolta. Luotettavimman kokonaiskuvan Oulun 

nuottilainauksesta antavat niteiden koko elinkaaren mittaiset lainatilastot. 

 

Kestin saamien tuloksien mukaan lainatuimmista kirjanimekkeistä tasan 50 % oli 

alkukieleltään suomalaista aineistoa. Uutuusaineisto oli hyvin suosittua, 73 % 

suosituimmasta materiaalista oli viimeisen viiden vuoden aikana kirjastoon hankittua. 

Myös genrejen osalta kärki oli hyvin kapea-alaista: dekkarit/jännitys, 

viihde/romantiikka sekä lastenkirjat olivat suosituimpia. Tietokirjallisuuden lainaus ei 

Oulussa keskittynyt yhtä vahvasti kuin kaunokirjallisuuden. Mielenkiintoisesti 

tutkimustulosten mukaan lainatuimmat tietokirjat eivät olleet samoja nimekkeitä kuin 

kirjakauppojen bestsellerit. Saattaakin olla että nuotit vertautuvat kirjastokäytössä 

paremmin tietokirjallisuuteen kuin kaunokirjoihin. Nuottiaineiston erityispiirteiden 

vuoksi - sekä tutkimusaineiston kokonaisvaltaisen käsittelyn takia - tässä tutkimuksessa 

fast-, best- ja stedysellereiden käsitteitä käytetään hieman löysemmin kuin Kestin tai 

Niemen tutkimuksissa. 

 

Kätevä kvantitatiivinen menetelmä kokoelman asiakaskäyttöä tutkittaessa on 

käyttöfaktorin laskeminen erilaisille julkaisutyypeille tai kirjastoluokille. Se tapahtuu 

vertaamalla tietyn julkaisujoukon nimikemäärää saman joukon lainausmääriin 

esimerkiksi yhden vuoden aikana. Jaettaessa lainamäärä nimikemäärällä saadaan luku, 

jota kutsutaan käyttöfaktoriksi. Jos käyttöfaktoriksi saadaan luku 1, jokainen 

julkaisujoukon nide on lainattu keskimäärin kerran tarkastelujakson aikana. Mitä 

suuremmaksi käyttöfaktori muodostuu, sitä enemmän lainauskertoja on kohdistunut 

tutkittavaan julkaisujoukkoon. Käyttöfaktori on erittäin käytännöllinen kokoelmien 

evaluointiin, koska sen avulla voidaan laskea esimerkiksi tietyn kirjastoluokan 

suhteellista lainausmäärää kuvaava luku, jota pystytään helposti vertaamaan muiden 

luokkien vastaaviin lukuihin. Näin voidaan selvittää mitkä kirjastoluokat ovat ali- tai 

ylikäytettyjä. (Baker & Wallace 2002, 204–209.) 
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Käyttöfaktoreiden laskemista tutkimusmenetelmänä on käyttänyt Anni Lindström, joka 

evaluoi pro gradu –työssään Raahen kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenkokoelmaa. 

Tutkimuksen tulosten hyödynnettävyyttä laski se, että minkäänlaisia kvalitatiivisia 

menetelmiä ei käytetty käyttöfaktorien rinnalla. Lindström arveli työnsä 

pohdintaosuudessa, että yksi merkittävä kokoelman käyttöön vaikuttava laadullinen 

kriteeri on aineiston ikä. Lisäksi hän huomasi, että käyttöfaktori ei ole kovin hyvä väline 

pienten kokonaisuuksien tarkastelussa, koska tällöin tilastollisten epätarkkuuksien 

mahdollisuus lisääntyy. (Lindström 2008, 86–87.) 

 

Tämänhetkinen tutkimus on siirtynyt tutkimaan myös digitaalisia nuottikokoelmia. 

Coates (2014, 884–891) tutki mitkä seikat saivat asiakkaan valitsemaan tietyn nuotin 

digitaalisesta Piano Bench Collectionista. Tutkimuksen mukaan paras tapa lisätä 

digitaalisen kokoelman käyttöä on osallistua isompaan ja tunnetumpaan sähköiseen 

verkkokokoelmaan (tässä tapauksessa Sheet Music Consortium), mikä tuo lisää 

näkyvyyttä ja asiakaskäyttöä. Näkyvyys on erittäin tärkeää digitaalisten kokoelmien 

selauksessa. Tulosten perusteella kuvalliset, mini-kokoelmiin ja listauksen alkupäähän 

kuuluvat nuotit saivat muita enemmän katselukertoja. Linkki nuotin audioversioon 

puolestaan ei lisännyt katselukertoja. 

 

 

3.2.2 Asiakaskyselyt ja tiedonhankintatutkimukset 

 

Yleinen tapa kerätä laadullista tietoa kokoelman käytöstä on haastatella asiakkaita 

selvittäen heidän käyttötottumuksiaan. Mia Nikula haastatteli pro gradu –tutkielmassaan 

kolmen helsinkiläisen kirjaston nuottilainaajia. Tulosten perusteella lainatuinta aineistoa 

olivat pop- ja rocknuotit, erityisesti vaativuusasteeltaan alkeis- ja keskitason nuotit. 

Kokoelmiin toivottiin lisää itseopiskelijoille soveltuvia nuotteja, vaativampia nuotteja, 

kotimaisia kevyen musiikin nuotteja ja yleisesti ajanmukaisempaa aineistoa. (Nikula 

2000, 46–57.) 
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Suomalaisten musiikinharrastajien ja ammattimuusikoiden tiedonhankinnasta on tehty 

jonkin verran tutkimusta. Tutkimuksissa on noussut esille myös nuottiaineiston 

käyttöön liittyviä seikkoja. Susanna Lampola (1993) haastatteli klassisen laulun 

opiskelijoita sekä rockbändeissä soittavia henkilöitä selvittääkseen heidän musiikillisen 

tiedon tarpeitaan, sekä hankintatapoja ja -kanavia. Tulosten perusteella klassisen laulun 

opiskelijat lainaavat nuotteja huomattavasti rockmuusikoita enemmän. Tähän on 

Lampolan mukaan syynä klassisen musiikin tapa välittyä ensisijaisesti 

nuottikirjoituksen ja opetuksen kautta. Klassisen laulun opiskelijat lainasivat myös 

kevyen musiikin nuotteja, mutta suurin osa pop/rockmuusikoista ei lainannut nuotteja 

lainkaan. Kevyen musiikin harrastajista nuotteja lainasivat lähinnä jo pidemmällä 

soittotaidossaan olevat henkilöt. (Lampola 1993, 34–35.) Nämä tulokset ovat osittain 

ristiriitaisia Nikulan (2000) tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan kevyen musiikin 

alkeisnuotit ovat kaikkein suosituinta aineistoa. 

 

Elina Rauhala (1994) on tutkinut sinfoniaorkesterimuusikoiden ja tanssimuusikoiden 

tiedontarpeita ja -hankintaa. Haastattelujen perusteella selvisi että sinfoniaorkestereiden 

klassiset muusikot lainaavat kirjastosta nuotteja säännöllisesti esiintymisiä ja 

opetustyötä varten. Kevyttä musiikkia soittavien tanssimuusikoiden nuottilainaus oli 

puolestaan melko vähäistä, koska nuotinnokset tehdään itse tai vaihtoehtoisesti 

käytetään kollegoiden tekemiä nuotinnoksia. Tähän vaikuttaa suuresti suomalaisen 

viihdemusiikin nuottijulkaisutoiminnan vähäisyys sekä ajantasaisen ohjelmiston tärkeys 

esiintymispaikoilla. Vanhempien kappaleiden nuotteja saatetaan etsiä kirjastostakin. 

(Rauhala 1994, 44–51.) 

 

Erityisesti kirjaston asemaa musiikinopiskelijoiden tiedonhankintakanavana on tutkinut 

pro gradu –työssään Jenni Koskenkorva. Tulokset on saatu haastattelemalla Pirkanmaan 

musiikkiopiston klassisen linjan sekä pop/jazz-linjan opiskelijoita. Vuonna 2009 tehdyn 

tutkimuksen perusteella yleinen kirjasto on pystynyt säilyttämään asemansa tärkeänä 

musiikillisen tiedon lähteenä yllättävänkin hyvin.  Suurin merkitys kirjastolla oli juuri 

nuottien välittäjänä sekä harjoittelun tukena kuunneltavan musiikin välittäjänä. Muista 

lähteistä oppilaat hankkivat etupäässä huvin vuoksi käytettäviä musiikkiaineistoja. 

(Koskenkorva 2010, 55–59) 
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Viime vuosina musiikin ja nuottien saatavuus verkkopohjaisten palveluiden kautta on 

kasvanut suuresti. Dougan (2014, 61–67) tutki musiikinopiskelijoiden tiedonhakua 

Illinoisin yliopiston musiikkikirjastossa. Opiskelijoille annettiin tehtäväksi hakea 

erityyppisiä opintoihinsa liittyviä audio-, video- ja nuottiaineistoja. Erityinen 

mielenkiinto kohdistui siihen hakevatko opiskelijat aineiston kirjaston järjestelmien vai 

muiden tiedonlähteiden kautta. Tulosten perusteella noin puolet opiskelijoista käytti 

kirjaston tietojärjestelmiä, puolet muita verkkopalveluja, joista suosituin oli YouTube. 

Nuottiaineiston ollessa haun kohteena useimmat haut tehtiin kirjaston kautta. 

Laulunuottia josta oli saatavilla sekä fyysinen että digitaalinen versio haettiin kirjaston 

kautta jopa 80 prosentissa tapauksista. 

 

Muidenkin tutkimusten perusteella etenkin YouTube on saavuttanut erittäin suuren 

suosion musiikkiaineistoa etsittäessä. Lain (2013, 199–205) tulosten perusteella peräti 

81 prosenttia musiikinopiskelijoista etsi tarvitsemaansa musiikkikappaletta aluksi 

YouTuben kautta. Tosin koulutehtäviin tarvittavaa musiikkia etsittiin useammin 

kirjastojärjestelmän kautta. Matson & Shelley (2013, 221–223) tutkivat kuinka 

tavallisen koulun oppilaat etsivät musiikkikappaletta, joka heidän täytyi ostaa 

koulutehtävää varten. 83 prosenttia oppilaista aloitti tiedonhaun verkon kautta ja 

varsinaisen ostotapahtuman vain 28 prosenttia oppilaista suoritti fyysisessä kaupassa. 

 

Musiikin kulutus- ja ostotottumukset ovat siis muuttuneet radikaalisti hyvin lyhyessä 

ajassa. Nuottien osalta useammat ihmiset suosivat vielä painettuja aineistoja, mutta 

teknologian kehittyessä maailma voi näyttää hyvin erilaiselta jo lähitulevaisuudessa. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 
 

4.1 Tutkimuskysymykset 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tukea Oulun kaupunginkirjaston kevyen musiikin 

nuottikokoelman kehittämistä. Tutkimuskysymykset, jotka keskittyvät nuottikokoelman 

sisällölliseen tarkasteluun (1. A-C) sekä kokoelman käyttöön (2. A-D) voidaan asettaa 

seuraavasti: 

 

1. 

A) Miten kevyen musiikin genret, aikakaudet, kulttuurialueet ja instrumentit ovat 

määrällisesti edustettuina Oulun kaupunginkirjaston nuottikokoelmassa? 

 

B) Löytyvätkö kevyen musiikin klassikoiden hankittavissa olevat nuotinnokset 

kokoelmasta? 

 

C) Miten Oulun kokoelma vertautuu Jyväskylän, Kööpenhaminan ja Rovaniemen 

vastaaviin kokoelmiin? 

 

2. 

A) Vastaavatko edellä mainittujen nuottityyppien määrälliset osuudet kokoelmassa 

niiden lainakäyttöä?  

 

B) Ovatko jotkin kokoelman nuottityypit yli- tai alikäytettyjä lainauksen mukaan 

tarkasteltuna? 

 

C) Millaiset kevyen musiikin nuotit ovat kaikkein lainatuimpia?  

 

D) Soveltuuko Niemen myydyimmän kirja-aineiston tyypittely (fast-, best-, 

steadyseller) kirjaston nuottiaineiston lainauksen tarkasteluun? 

 



25 
 

 

Toimivan kirjastokokoelman luominen on haastavaa, sillä sen tulisi olla sekä 

historiallisesti edustava että mahdollisimman paljon asiakaskäytössä kiertävä. Tästä 

tutkimuksesta saadun määrällisen aineiston perusteella selvisi millainen Oulun 

kaupunginkirjaston kevyen musiikin nuottikokoelma on tilastojen valossa. Yhdistämällä 

tilastotietoihin laadullisia tutkimusmenetelmiä sekä lainaustutkimuksella saatuja tietoja, 

arvioitiin miten Oulun kokoelma vastaa näihin haasteisiin. Saatuja tietoja käytetään 

hyväksi kokoelman kehittämistyössä. 

 

 

4.2 Tutkimusympäristö 

 

Alaluvussa 2.3 esitetyt ohjeet musiikin valintaan voidaan soveltaa koskemaan myös 

nuottiaineistoa. Edellä mainituissa ohjeissa on paljon yhteneväisyyksiä Evansin 

teoreettiseen kokoelmatyön malliin. 

 
Tässä alaluvussa luodaan katsaus Oulun kaupunginkirjaston nuottikokoelmaan G. E. 

Evansin teoreettisen kokoelmatyön mallin perusteella. Alaluvuissa käsitellään 

pääkirjaston nuottikokoelman kehittämisen osa-alueita, pohjaten pääasiassa 

musiikkiosastonjohtaja Juha Sutelan haastatteluun. Kehyksenä alaluvuille ja 

haastattelun kysymyksille olivat Evansin mallin mukaiset kokoelmatyön osa-alueet. 

 

 

4.2.1 Yhteisöanalyysi 

 

Nämä tilastoluvut kuvaavat vuotta 2009. Oulun kaupunginkirjastolla oli asiakkainaan 

60 966 henkilöä, jotka olivat hankkineet kirjastokortin. Nuottiniteitä lainattiin 60 976 

kappaletta, mikä jää hieman jälkeen tämän tutkimuksen vertailukirjastojen keskiarvosta. 

(Suomen yleisten kirjastojen tilastot 2010.) Sen määrittäminen kuinka iso osa kirjaston 

asiakkaista käyttää nuottikokoelmaa on hyvin vaikeaa. Kuitenkin nuottien lainaus 

keskittyy pääkirjaston kokoelmaan, sillä Karjasillan lähikirjastossa on ainoa toinen 

kohtuullisen kattava nuottikokoelma kaupungin alueella. (Sutela 2010.) 
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Asiakaskunta koostuu monenlaisista musiikin harrastajista. Eräs tärkeä asiakasryhmä 

ovat musiikin opiskelijat, jotka käyttävät kirjaston kevyen musiikin nuottikokoelmaa 

paljon. Oulussa toimii ammattikorkeakoulun pop/jazz-linja, konservatorion ammatti- ja 

perusopintolinjat sekä muutamia yksityisiä kevyen musiikin maksullista opetusta 

tarjoavia kouluja. Näiden musiikkioppilaitosten kevyen musiikin nuottikokoelmat ovat 

melko suppeita ja he käytännössä luottavatkin pääkirjaston tarjoavan toimivan 

kokoelman myös heidän oppilaidensa tarpeisiin (Sutela 2010). Lisäksi oppilaitosten 

ulkopuolella on hyvin suuri ryhmä kevyen musiikin itseopiskelijoita ja harrastajia. 

Kirjasto onkin ottanut tavoitteekseen lisätä itseopiskelijan perusaineiston, 

oppimateriaalin sekä koulussa käytettävien oppikirjojen osuutta nuottikokoelmassa 

(Sutela 2010). 

 

 

4.2.2 Kokoelmapolitiikka 

 
Nuottiaineistoon pätevät samat kokoelmapoliittiset linjaukset kuin muuhunkin 

musiikkiaineistoon. Oulun kaupunginkirjaston verkkosivut määrittelevät kokoelmien 

tarkoitukseksi tarjota asiakkaille monipuoliset mahdollisuudet musiikilliseen 

harrastustoimintaan, työskentelyyn ja virkistykseen. Nuottikokoelmaan hankitaan 

kysytyintä ja keskeisintä ohjelmistoa populaari-, taide-, ja etnomusiikista, ottaen 

huomioon eri instrumentit sekä taidemusiikissa myös eri esityskokoonpanot. Lisäksi 

hankitaan instrumenttien soitonoppaita, partituureja, laulukirjoja sekä moniviestimiä, 

jotka sisältävät nuotin lisäksi ääni- tai audiovisuaalisen tallenteen (tällä hetkellä lähinnä 

CD- tai DVD-levyn). Nuottien tulee olla ulkoisesti kestäviä ja helppokäyttöisiä 

soveltuakseen kirjastokäyttöön. (Oulun kaupunginkirjasto - musiikin 

kokoelmapolitiikka 2010.) 

 

 

4.2.3 Aineiston valinta 

 

Aineistonvalintaan osallistuu kolme musiikkiosaston työntekijää, jotka tekevät 

hankintapäätökset yhdessä. Asiakkailta saatavat hankintaehdotukset ovat hyvin tärkeitä 
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ja ne otetaan huomioon aineistoa valittaessa. Valinnassa käytetään apuna kustantajien 

nuottiluetteloita ja aineistonvälittäjien listoja. Kirjasto käyttää useiden 

aineistontoimittajien palveluksia, joten yksittäisten välittäjien tarjoamat listat eivät 

pääse valintatilanteessa vaikuttamaan suhteettoman paljon. (Sutela 2010.) 

 

Kovin tarkkoja kirjattuja sääntöjä aineistonvalintaan ei Oulussa ole olemassa. Laatu on 

valintakriteereistä tärkein. Yleisenä linjana on lisäksi valita pääasiassa aineistoa, jolle 

tiedetään kokemuksen perusteella olevan kysyntää ja jonka kiertäminen on suhteellisen 

varmaa. Poikkeuksena on kotimainen ja erityisesti paikallinen nuottiaineisto, jota 

valitaan kokoelmaan myös kulttuuripoliittisin perustein. Kotimaisen ja paikallisen 

nuottiaineiston säilyttämistä pidetään kirjaston tärkeänä tehtävänä, vaikkei sen käyttö 

olisikaan erityisen laajaa. (Sutela 2010.) 

 

 

4.2.4 Aineiston hankinta 

 

Aineistoa hankitaan useilta eri toimittajilta. Tärkeitä toimittajia ovat ainakin 

Kirjavälitys, BTJ Kirjastopalvelu, kotimaiset kustantajat sekä joissain tapauksissa myös 

ulkomaiset nettikaupat. Periaatteessa yksittäistenkin nuottien tilaus ulkomailta onnistuu 

kirjaston luottokortilla. Joissain tapauksissa nuottiaineiston bibliografisia tietoja 

(esimerkiksi ISBN-numeroa) ei ole saatavilla, mikä voi vaikeuttaa hankintaa 

huomattavasti. (Sutela 2010.) 

 

Nuottiaineiston erityispiirre on se, että sitä ei tarvitse kääntää eri kielille. Siksipä suurin 

osa kirjastojenkin nuoteista on ulkomaisten kustantajien painamaa. Nuottiaineiston 

hankinnan mahdollisuudet ovat nykyisin erittäin hyvät, koska hankinta on mahdollista 

maailmanlaajuisesti internetin välityksellä. Hankintaa eivät myöskään sido esimerkiksi 

vaatimukset kirjasto-oikeuksista aineiston käyttöön, vaan nuottiaineisto on vapaasti 

hankittavissa kirjaston kokoelmiin (Sutela 2010). 
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4.2.5 Aineiston karsinta 

 

Nuottiaineiston karsintaa tehdään silloin tällöin. Tärkein karsintaperuste on niteen 

vähäinen lainausmäärä tai huono kunto. Kirjasto on tosin saanut palautetta siitä, että 

karsintaa tehdään liiankin herkästi niteiden kunnon perusteella. (Sutela 2010.) 

 

Karsituista nuoteista säilyttämisen arvoiset siirretään kirjaston omaan varastoon. 

Säilyttämisperusteina voivat olla esimerkiksi nuotin kotimaisuus, arvokkuus tai 

painoksen loppuminen. Harvinainen nide voidaan lähettää myös Vaasassa sijaitsevaan 

varastokirjastoon, jos sitä ei sen kokoelmista jo ennestään löydy. Nuotit joiden 

säilyttämistä ei pidetä erityisen tärkeänä, laitetaan myytäväksi kirjaston vuosittaisiin 

poistomyynteihin. (Sutela 2010.) 

 

 

4.2.6 Kokoelman arviointi 

 

Nuottikokoelmaa ei ole aiemmin analyyttisesti arvioitu. Aikaisemmin arviointi on 

tapahtunut enemmänkin käytännön työstä saatujen kokemusten perusteella (Sutela 

2010). 

 

 

4.3 Tutkimusmenetelmät ja aineiston kerääminen 

 

Tässä tutkimuksessa Oulun kaupunginkirjaston nuottikokoelmaa pyritään evaluoimaan 

sekä aineisto- että asiakaskeskeisin menetelmin. Evaluointimenetelmät painottuvat 

aineistokeskeisiin menetelmiin, joita edustavat tilastomenetelmä, benchmarking ja 

lainatuimpien nuottinimekkeiden laadullinen analyysi. Asiakaskeskeisyyttä edustavat 

lainaustutkimus ja eri nuottityypeille laskettavat käyttöfaktorit. Tutkimusmenetelmät 

ovat pääasiassa kvantitatiivisia. Kvalitatiivista tutkimustapaa edustaa lähinnä 

lainatuimpien nuottinimekkeiden laadullinen analyysi. Kvalitatiivinen lähestymistapa 

asiakaskeskeisyyteen, esimerkiksi kyselyn tai haastattelujen avulla, toisi varmasti 

mielenkiintoisia lisänäkökulmia kokoelman toimivuuteen, mutta olisi kuitenkin liian 



29 
 

 

paljon aikaa vievä osuus lisättäväksi tähän tutkimukseen. Asiakkailta olisi ehkä myös 

vaikeaa saada realistisia arvioita nuottikokoelman laadusta, sillä harva lopulta tietää 

paljoa nuottien julkaisutoiminnasta tai kirjastojen mahdollisuuksista hankkia niitä. 

Seuraavaksi esitetään yksityiskohtaisesti miten valittuja menetelmiä käytännössä 

sovelletaan tämän tutkimuksen toteutuksessa. 

 

 

4.3.1 Tilastomenetelmä 

 

Tilastolliset tiedot kerätään Oulun kaupunginkirjastossa käytössä olevasta PallasPro-

kirjastojärjestelmästä. Nuottiaineiston määrälliset edustukset selvitetään tekemällä 

tiedonhakuja, joissa tulosjoukko rajataan pääluokkien ja asiasanojen avulla. Kevyen 

musiikin genrehakuja pystytään rajaamaan pääluokkahaun avulla, sillä yleisimmille 

musiikkigenreille on yleisessä kymmenluokitusjärjestelmässä omat kirjastoluokkansa. 

Erilaisten kulttuurialueiden, aikakausien ja instrumenttien edustuksia tutkittaessa 

käytetään asianmukaisia asiasanoja rajaamaan tulosjoukkoa. 

 

Nuottien genrenmukaisen jakautumisen määrällisessä tutkimuksessa ovat siis 

oleellisessa osassa nimekkeiden pääluokkakirjaukset. Pääluokka edustaa nuotin genreä. 

Sen pohjalta tutkitaan mihin tietyn musiikinlajin nuotit on asiasanoitettu kuuluviksi eri 

instrumenttien, aikakausien ja kulttuurialueiden mukaan. Vastaavasti toisia osa-alueita 

tarkastellaan määrällisesti aina suhteessa kolmeen muuhun osa-alueeseen. Esimerkiksi 

tietyn instrumentin nuotteja tutkittaessa selvitetään miten ne jakautuvat genreittäin, 

aikakausittain ja kulttuurialueiden mukaan. Näin nuottikokoelma tulee määrällisesti 

tarkastelluksi neljästä eri näkökulmasta. 

 

Tässä tutkimuksessa ovat mukana seuraavien YKL-pääluokkien nuottiaineistot: 

 

78.891 Popmusiikki 

78.8911 Rock 

78.8912 Folk 

78.8913 Country 
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78.8914 Soul, Funk 

78.8921 Blues 

78.8922 Jazz 

78.893 Viihdemusiikki 

78.894 Laulelmamusiikki 

78.896 Hengellinen populaarimusiikki, Gospel 

 

Instrumenteista tutkimukseen otetaan mukaan perinteisimmät kevyen musiikin 

soittimet. Nuottikokoelman koostumusta tutkitaan eri instrumenttien harrastajien 

näkökulmasta käsin. Tarkoituksena on selvittää vastaako instrumenttien nuottiaineisto 

erilaisen musiikillisen kiinnostuksen omaavien käyttäjien tarpeita. Mukana ovat kitara, 

piano (ja muut kosketinsoittimet), basso, rummut, saksofoni, trumpetti, harmonikka, 

viulu ja huilu. Yksittäisten instrumenttien osalta tutkitaan myös kokoelman 

ikärakennetta ja nuottien vaatimaa taitotasoa. Myös nuottien tyypin (albumi-, artisti-, 

kokoelma-, soitonopetus-, teoria- tai säestysnuotti) tarkastelu voi olla hyödyllistä 

joidenkin instrumenttien yhteydessä. 

 

Aikakausiksi tässä tutkimuksessa käsitetään yksittäiset vuosikymmenet. Osaltaan tähän 

on syynä populaarimusiikin historian yleinen jaottelu vuosikymmenten perusteella. 

Myös kirjastot asiasanoittavat nuottinsa kuulumaan tietylle vuosikymmenelle, joten 

tämä tieto on helppoa kerätä tutkimuksen tarpeisiin. Yksittäisinä vuosikymmeninä 

tutkitaan aikaväliä 1950-luvusta 2010-luvulle. Tätä varhaisempaa populaarimusiikkia on 

saatavana nuotinnettuna huomattavasti vähäisempiä määriä. Lisäksi suuri osa 1900-

luvun varhaisten vuosikymmenten musiikkiteosten nuotinnoksista esiintyy osana jotain 

nuottikokoelmaa, joka kattaa ajallisesti monta vuosikymmentä. Näiden seikkojen vuoksi 

aikaväliä 1910-luvusta 1940-lukuun tutkitaan yhtenä kokonaisuutena. 

 

Kulttuurialueiksi käsitetään yksittäiset maat sekä niistä muodostetut isommat 

kokonaisuudet. Yksittäisiä maita siis tutkitaan sekä erikseen että osana isompaa 

musiikinkulttuurillista kokonaisuutta. Tutkittaviksi kulttuurialueiksi valikoituivat maat 

joita edustavien nuottien osuus kokoelmassa on enemmän kuin marginaalinen. Mukana 

on kulttuurialueita, joilla on merkittävä musiikkitraditio tai jotka ovat maantieteellisesti 

lähellä Suomea. Yksittäisistä maista ovat mukana Suomi, Ruotsi, Yhdysvallat, Kanada, 
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Iso-Britannia, Irlanti, Venäjä, Saksa, Ranska, Italia, Espanja. Isompia kulttuurialueita 

ovat Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, Keski-Eurooppa, Etelä-Eurooppa ja 

Pohjoismaat.  

 

Afrikkaa ja Aasiaa sekä niiden sisältämiä valtioita voidaan pitää marginaalisina 

kulttuurialueina, joilla ei ole länsimaisesta näkökulmasta erityistä populaarimusiikin 

kulttuuria. Näiden alueiden perinnemusiikki luokittuu kirjastoissa yleensä etniseen 

musiikkiperinteeseen kuuluvaksi. Perinnemusiikki voi toki olla sulautunut länsimaisen 

populaarimusiikin kanssa, jolloin kyseessä on etninen popmusiikki (YKL-luokka 

78.8917). Afrikkalaista tai aasialaista musiikkia sisältäviä nuotteja ei kuitenkaan ole 

Oulun pääkirjaston nuottikokoelmassa käytännössä lainkaan, joten nämä kulttuurialueet 

jäävät tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

 

4.3.2 Lainaustutkimus 

 

Tiedot nuottien lainamääristä kerätään yksitellen nide niteeltä Oulun kaupunginkirjaston 

tietokannasta. Lainaustutkimuksessa kokoelmaa tarkastellaan samoin rajauksin kuin 

tilastollisessa osuudessa eli tutkimuksen kohteena ovat eri musiikkigenrejä, 

kulttuurialueita, aikakausia ja instrumentteja edustavien nuottien lainausmäärät. Koska 

kevyen musiikin nuotteja on kokoelmassa melko paljon, tutkimuksessa käytetään 

ositettua satunnaisotantaa. Tässä otantatavassa perusjoukko jaetaan etukäteen sopiviin 

ositteisiin, joista jokaisesta valitaan otokseen tilastoyksiköitä. Ositettua otantaa 

käytetään menetelmänä tutkittavan perusjoukon ollessa heterogeeninen mutta jaettavissa 

pienempiin osajoukkoihin (Heikkilä 2001, 39). 

 

Otoskoko on yleensä kompromissi aikataulun, tarkkuuden ja kustannusten välillä. 

Yksityiskohtaisten erojen selvittämiseksi - varsinkin pienempiin ryhmiin jaetussa 

aineistossa - otoskoon tulee olla riittävän suuri. (Heikkilä 2001, 41–42.) Tässä 

tutkimuksessa evaluoitava kevyen musiikin nuottikokoelma jakautuu useisiin pieniin 

ryhmiin monien eri muuttujien perusteella. Siksi otoskooksi valittiin noin 1000 



32 
 

 

nuottinimekettä, joka on noin 25 prosenttia koko perusjoukon koosta. Tällä otoskoolla 

saadaan kerättyä tarpeeksi tarkat tiedot erilaisten nuottien lainausmääristä. 

 

Lainaustutkimuksen otos on siis 1000 nuottinimekettä. Ositus toteutetaan suorittamalla 

nuottinimekkeistä tiedonhakuja niiden pääluokkien perusteella. Kustakin ositteesta 

otetaan mukaan sen osuutta koko kokoelmaan nähden kuvaava määrä nuotteja. Näin 

saadaan kattava otos erilaisten kevyen musiikin genrejen nuottiaineistoista. Otannan 

tekemistä varten ositteiden nuotit järjestetään nimekkeen mukaan aakkosiin. Otokseen 

otetaan mukaan tarvittava määrä nuottinimekkeitä aakkosten alusta alkaen. 

 

Nuottien pääluokka on paras valinta muuttujaksi jonka perusteella satunnaisotanta 

suoritetaan, sillä jokaisella nuottinimekkeellä voi olla vain yksi pääluokka. Muut 

muuttujat (instrumentit, vuosikymmenet ja kulttuurialueet) ilmenevät asiasanoituksissa, 

ja niitä voi yhdellä nuotilla olla useampia yhtä aikaa (esimerkiksi vuosikymmeninä sekä 

1960-luku että 1970-luku). Ositetun satunnaisotannan perusteella 1000 nuotin otokseen 

sisältyy tarpeellinen määrä myös eri instrumentteja, vuosikymmeniä ja kulttuurialueita 

edustavia nuotteja. 

 

Tutkittavat nuotit rajataan musiikkiosaston avokokoelmaan, joten varastossa olevat 

nuotit jäävät lainaustutkimuksen ulkopuolelle. Varastonuottien mukaan ottaminen 

todennäköisesti painottaisi tuloksia väärään suuntaan, sillä sama nuotti tulee lainatuksi 

paljon todennäköisemmin avokokoelmasta kuin varastosta. Lisäksi tietokannasta ei saa 

näkyviin tietoa siitä, milloin nuotti on siirretty varastoon. Varastosta nuotteja kuitenkin 

siirretään erittäin harvoin takaisin avokokoelmaan, joten pelkän avokokoelman niteiden 

lainamäärien tutkiminen on perusteltua vääristymien välttämiseksi. 

 

Lainaustutkimuksen tiedot kerättiin joulukuun 2013 aikana. PallasProsta ovat 

poimittavissa nidekohtaiset tiedot kuluvan vuoden lainamääristä sekä 

kokonaislainamääristä. Nuottikokoelma sisältää iältään hyvin vaihtelevaa aineistoa, 

mikä tulee ottaa huomioon tutkimuksessa. Siksi otokseen kuuluvista nuoteista lasketaan 

myös elinkaaren aikaisten lainojen vuosittainen keskiarvo. Se on tutkimuksen kannalta 

tärkeää, sillä vuosittaisia keskiarvoja voidaan vertailla kokoelman koostumukseen.  
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Kokonaislainamääriä tutkimalla saadaan kuva nuottilainauksesta pitkällä aikavälillä.  

Niiden avulla selvitetään myös kokoelman kaikista suosituin aineisto ja luokitetaan 

nuotit fast-, best- ja steadyseller – kategorioihin. Kuluvan vuoden 2013 lainamäärien 

avulla saadaan tietoa kokoelman tämänhetkisestä käytöstä ja trendeistä, joita voidaan 

vertailla pitkän aikavälin tuloksiin.  

 

 

4.3.3 Listamenetelmä 

 

Eri musiikkigenreistä sekä vuosikymmenten merkittävimmistä levytyksistä on olemassa 

suuri määrä erilaisia listauksia. Kaikki merkittävät musiikkiaiheiset lehdet ja 

verkkosivut julkaisevat tällaisia listoja aika ajoin. Ongelmaksi muodostui parhaan 

mahdollisen listan löytäminen tämän tutkimuksen tarpeisiin. Vuoden 2010 painos 

Robert Dimeryn toimittamasta järkälemäisestä teoksesta ”1001 albumia jotka jokaisen 

on kuultava edes kerran eläessään” osoittautui luotettavaksi pohjaksi kevyen musiikin 

klassikoiden listaukseen. Noin sadan musiikkitoimittajan kirjoituksiin pohjaava teos 

arvioi populaarimusiikin merkittävimmät levytykset 1950-luvulta 2000-luvulle. 

(Dimery 2010) Kyseinen teos on siis perustana listatutkimuksen toteutukselle tässä 

tutkimuksessa. 

 

Dimeryn teoksen ongelma listatutkimuksen kannalta on sen keskittyminen pelkästään 

1950-luvun jälkeiseen musiikkiin. Populaarimusiikkia on kuitenkin tehty myös ennen 

tuota vuosikymmentä ja joidenkin genrejen (jazz, blues, viihde, folk) klassikoita on 

julkaistu jo hyvin varhain. Vuosikymmenet 1910-luvusta 1940-lukuun haluttiin myös 

mukaan tämän tutkielman listatutkimukseen. Verkkosivusto besteveralbums.com on 

koonnut eräänlaisia metalistauksia eri vuosikymmenten parhaista albumeista sisältäen 

myös populaarimusiikin varhaiset vuodet. Metalistat on koottu yhdistelemällä useita 

muita parhaiden albumeiden listauksia, joista saatujen keskiarvojen perusteella on 

muodostettu sivustolla näkyvät lopulliset listat (besteveralbums.com). Niiden voidaan 

olettaa olevan mahdollisimman objektiivisia ja edustavan yleistä käsitystä kevyen 

musiikin klassikkolevytyksistä. Nämä metalistat olivat hyvä keino täydentää Dimeryn 

kirjan albumilistausta. 
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Koska kevyen musiikin nuottien julkaisumarkkinat ovat melko marginaaliset, kaikista 

klassikkoalbumeista ei ole ikinä julkaistu nuotinnoksia. Lisäksi vaikka nuotinnos olisi 

julkaistu, sen painos voi olla loppuunmyyty. Niinpä mukaan tähän tutkimukseen 

pääsivät vain nuotit joiden hankkiminen on kirjastolle ylipäätään mahdollista tällä 

hetkellä. Hankittavuus tarkistettiin kahden isoimman nuotteja verkossa myyvän toimijan 

Amazonin ja Sheet Music Plus:n sivustoilta.  

 

Jokaiselta vuosikymmeneltä 1910-luvusta 2000-luvulle valitaan siis parhaiden 

artistien/yhtyeiden levytykset tutkittaviksi. Oikeastaan listatutkimus siis listaa artisteja, 

ei yksittäisiä levytyksiä. Tutkittavien artistien osalta tehtiin päätös, että ei ole oleellista 

löytyykö kirjaston nuottikokoelmasta juuri ”1001 albums…” -kirjan tai 

besteveralbums.com -sivuston listaaman albumin nuotti, vaan mikä tahansa pelkästään 

kyseisen artistin kappaleita sisältävä nuotti riittää. Tämä rajaus tehtiin 

käytännöllisyyden vuoksi, koska useat nuotit ovat ”best of -kokoelmia” yksittäisen 

artistin tuotannosta. Lisäksi erilaisista listauksista huolimatta on lopulta hyvin vaikeaa 

arvioida mikä on juuri se The Beatlesin, Rolling Stonesin tai Bob Dylanin merkittävin 

albumikokonaisuus, jonka nuotinnos tulisi kirjastosta löytyä. 

 

Koska monen artistin/yhtyeen tuotanto ulottuu usean vuosikymmenen ajalle, niiden 

nimet toistuvat lähteinä toimivissa listauksissa useaan kertaan. Tämän vuoksi jo kerran 

aiemman vuosikymmenen yhteydessä listattua artistia/yhtyettä ei oteta enää mukaan 

myöhemmän vuosikymmenen listalle. Niinpä esimerkiksi Dimeryn kirjassa 2 kertaa 

1990-luvulla sekä 3 albumilla 2000-luvun yhteydessä esiintyvä Radiohead otetaan tässä 

tutkimuksessa mukaan vain 1990-luvun listaukseen. 

 

Gospelista sekä laulelmamusiikista ei pystytty luomaan kunnollisia listoja tätä 

tutkimusta varten, koska selkeät maailmanlaajuiset klassikot puuttuvat näistä genreistä. 

Ne siis jäivät tämän listatutkimuksen ulkopuolelle. 
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4.3.4 Benchmarking 

 

Tässä tutkimuksessa toteutettavan benchmarking-tyyppisen vertailun kohdekirjastoiksi 

valikoituivat Jyväskylän, Kööpenhaminan ja Rovaniemen kaupunginkirjastot. Valintaan 

vaikuttivat kirjastojen nuottien nimekemäärät sekä tiedonhaun helppous tietokannoista. 

Jyväskylän ja Kööpenhaminan kevyen musiikin nuottikokoelmien nimikemäärät ovat 

hieman isommat kuin Oulussa, joten niiden voi olettaa soveltuvan esimerkeiksi 

isomman nimekemäärän vaikutuksesta nuottikokoelman koostumukseen. Rovaniemi 

puolestaan jää kokoelman koossa hieman Oulusta jälkeen. Kaikki vertailussa mukana 

olevat kolme suomalaista kirjastoa ovat alueensa maakuntakirjastoja ja käyttävät 

Axiellin PallasPro-kirjastojärjestelmää. Kööpenhaminan kirjasto on laadukkaista 

kirjastopalveluistaan tunnetun Tanskan suurin yleinen kirjasto, joten myös sen 

nuottikokoelman oletetaan olevan kilpailukykyinen. Axiell toimittaa 

kirjastojärjestelmän myös Kööpenhaminaan, joten tutkittavien kirjastojen 

verkkokäyttöliittymien tiedonhakuominaisuudet ovat keskenään hyvin samantyyppiset. 

Tilastolliset haut voidaan siis toteuttaa täysin samalla tavalla jokaisen kirjaston 

tietokannassa. 

 

 

4.3.5 Käyttöfaktorit 

 

Havaintoaika lasketuille käyttöfaktoreille on yksi vuosi. Käyttöfaktorit lasketaan Oulun 

kaupunginkirjaston tietokantaan vuoden 2013 aikana kertyvistä kevyen musiikin 

nuottiaineistolle tehdyistä lainoista. Käyttöfaktorin avulla lasketaan tietyn nuottityypin 

(esim. genren, kulttuurialueen, aikakauden tai kohdeinstrumentin perusteella) 

suhteellista lainausmäärää kuvaava luku, jota pystytään helposti vertaamaan muiden 

nuottityyppien vastaaviin lukuihin. Tällä tutkimusmenetelmällä saadaan kvantitatiivista 

tietoa kokoelman asiakaskäytöstä, jonka pohjalta nähdään mitkä kokoelman osat ovat 

ali- tai ylikäytettyjä. 

 

Vaikka käyttöfaktorit kertovatkin tarkasti eri kokoelman osien lainauskierrosta, on 

kokonaiskuvan saamiseksi silti syytä tarkastella nuotteja myös laadullisesti. Esimerkiksi 
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nuottien ikä tai liika painottuminen tiettyihin instrumentteihin voi vaikuttaa paljon 

kokoelman osan kiertämiseen lainauskäytössä. Lisäksi käyttöfaktorit soveltuvat hyvin 

vain isojen nimikemäärien kierron tutkimiseen, mikä otetaan huomioon 

marginaalisempia nuottityyppejä tutkittaessa. Tilastomenetelmällä saatu tieto 

kokoelman eri osien sisäisestä koostumuksesta toimii hyvänä tukena käyttöfaktoreilla 

hankitulle tiedolle. 

 

 

4.3.6 Lainatuimpien nuottien laadullinen analyysi 

 

Tässä tutkimuksessa erityinen kiinnostus kohdistuu lainatuimpaan nuottiaineistoon. 

Tavoitteena on tutkia löytyykö kokoelmasta sellaisia nuottityyppejä, jotka kiertävät 

poikkeuksellisen paljon lainassa ja täten kiinnostavat asiakaskuntaa erityisen paljon. 

Eräs analyysin tavoitteista on selvittää sopiiko Juhani Niemen (1983, 9-13) käyttämä 

jaottelu kaunokirjallisuudesta fast-, best- ja steadysellereihin myös kirjastokäytössä 

oleviin nuotteihin. Tässä tutkimuksessa toki tarkastellaan myyntilukujen sijaan 

lainauskertoja, mutta periaate kysynnän ajallisesta jakautumisesta nimekkeiden kesken 

on samankaltainen. 

 

Niemen (1983, 9) mukaan fastseller käy hyvin kaupaksi parin kuukauden ajan, mutta 

unohdetaan nopeasti julkaisunsa jälkeen. Bestseller taas määritellään vähintään yhden 

kirjasesongin (syksyn tai kevään) ajan vaikuttavaksi teokseksi, joka yleensä vetoaa 

ihmisiin kaikissa ikä- ja sosiaaliryhmissä. Steadyseller puolestaan on teos, jolla on 

jatkuvaa kysyntää läpi vuosien ja vuosikymmenten. Hyvin harvat kirjat yltävät 

steadyselleriltä vaadittavaan jatkuvaan menestykseen. (Niemi 1983, 9-13.) 

 

Tässä tutkimuksessa käsitteitä fast-, best- ja steadyseller käytetään hieman väljemmin. 

Nuottiaineistoon kohdistuu kirjastokäytössä huomattavasti vähemmän ”suuren yleisön” 

kiinnostusta (ja esimerkiksi varausjonoja) kuin kaunokirjallisuuteen. Suosittuakin 

nuottia hankitaan usein Oulun pääkirjaston musiikkiosastolle vain yksi kappale. Niinpä 

aineiston suosio asiakkaiden keskuudessa paljastuu vasta pidemmän ajan kuluessa. 
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Luultavasti aineiston joukosta kuitenkin nousee esille näihin kolmeen kategoriaan 

sopivia nuotteja. 

 

Niemen kirja-alalta omaksumaa kolmiportaista mittaria on kirjastoaineiston yhteydessä 

käyttänyt aiemmin Markku Kesti, joka tutki Oulun kaupunginkirjaston lainatuimpia ja 

varatuimpia kirjanimekkeitä vuonna 2004. Tulosten mukaan lainatuimmat kirjat olivat 

tyypillisesti hyvin uusia. Sadan lainatuimman kirjan joukosta 25 prosenttia oli yli viisi 

vuotta vanhoja, ja vain 5 prosenttia yli viisitoista vuotta vanhoja (Kesti 2006, 68). 

Kaikista myydyin kaunokirjallisuus osoittautui lainaus- ja varausmenestykseksi yleensä 

myös kirjastossa. Tietokirjallisuuden kohdalla korrelaatio ei ollut vahvaa. (Kesti 2006, 

111.) 

 

Tietokirjallisuuden kirjastokysynnän heikko korrelaatio myyntimenestyksen kanssa 

antaa pohtimisen aihetta tämän tutkimuksen kannalta. Onko nuottiaineisto verrattavissa 

enemmän kauno- vai tietokirjallisuuteen? Toisaalta nuotit ovat tavallisen kuluttajan 

kannalta niin marginaalinen tuoteryhmä, että koko vertailu kirjallisuuteen voi olla 

turhaa. Parempi vertailukohde voi olla nuotinnoksen kohteena olevan artistin 

levymyynti tai yleinen tunnettuisuus.     

 

Oulun kaupunginkirjaston tietokannasta pystyy saamaan ulos vain yksittäiseen 

niteeseen kuluvana kalenterivuonna ja koko sen elinkaaren aikana tehtyjen lainausten 

määrät. Tietokannasta kuitenkin saa selville ajankohdan, jolloin nide on hankittu 

kirjastoon. Niinpä avokokoelmassa yhä olevalle niteelle voidaan laskea vuosittaisten 

lainakertojen keskiarvo. Vaikka niteiden lainauskäyttäytymistä ei voida tarkastella 

täsmällisesti ajan funktiona, antaa vuosittaisten lainakertojen keskiarvo jonkinlaisen 

kuvan niteen suosiosta sen koko elinkaaren aikana. Kuluvan kalenterivuoden aikaisesta 

lainamäärästä voidaan puolestaan päätellä jotain niteen tämänhetkisestä suosiosta. 

 

Lainatuimmista nuoteista selvitetään niiden edustamien genrejen, kulttuurialueiden, 

aikakausien ja kohdeinstrumenttien lisäksi niiden hankintavuodet, nuottityypit 

(kokoelma, artisti, albumi, soitonopetus, teoria, säestys) sekä sopiiko yksittäinen nuotti 

johonkin Niemen (1983, 9-13) fast-, best- tai steadyseller -kategorioista. Näiden 
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seikkojen lisäksi voidaan pohtia myös muita syitä kyseisten nuottien suureen 

lainauskäyttöön (esimerkiksi musiikillista klassikkoasemaa tai mahdollisesti mukana 

kulkevan säestyslevyn merkitystä). 

 

Yleisesti voidaan sanoa, että siinä missä tutkimuksen kvantitatiivisessa osuudessa 

keskitytään erityyppisten nuottien vertailevaan määrälliseen tutkimiseen, tässä osiossa 

keskitytään nuottien sisällölliseen tarkasteluun, jossa on mukana myös laadullisia 

piirteitä. Niinpä laadullisen analyysin tavoitteena on selvittää, minkälaisia laadullisia 

ominaisuuksia liittyy eri genrejen, kulttuurialueiden, aikakausien ja kohdeinstrumenttien 

lainatuimpiin nuotteihin. 
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5 TULOKSET 

 

Tässä tulosluvussa esitellään keskeiset tulokset Oulun kaupunginkirjaston 

musiikkiosaston nuottikokoelman evaluoinnista. Nuotteja tutkitaan koko niiden 

elinkaaren aikana kertyneiden lainamäärien sekä kokoelman nimekemääräisen 

koostumuksen perusteella. Pääasiassa kokoelmaa tarkastellaan musiikkigenrejen 

(alaluku 5.1) sekä eri instrumenteille suunnattujen aineistojen (alaluku 5.2) 

näkökulmista. Kokoelman eri osien kulttuurialueellisiin tai aikakaudellisiin 

koostumuksiin kiinnitetään huomiota jos niissä ilmenee kiinnostavia poikkeamia 

muuhun nuottiaineistoon nähden. Listatutkimuksen tulokset ovat esiteltyinä kunkin 

käsiteltävän genren kohdalla alaluvussa 5.1. 

 

Koko ajan taustalla kulkee pyrkimys etsiä aineiston joukosta fast-, best- ja 

steadysellereihin lukeutuvia nuotteja. Bestsellereiksi todettiin viime vuosina hankitut 

nuotit, joiden lainaus oli pysynyt varsin korkealla tasolla jo monta perättäistä vuotta. 

Fastsellereiksi luokiteltiin uudehkot nuotit, joiden lainaus oli aluksi käynyt korkealla 

tasolla, mutta kysyntä sitten lopahtanut äkillisesti. Steadyselleriksi kelpuutettiin ennen 

vuotta 2005 kirjastoon hankittu erittäin paljon lainattu nuotti, jonka lainaus oli edelleen 

vilkasta. 

 

Alaluvussa 5.3 tarkastellaan vuoden 2013 aikana kertyneitä lainaustilastoja, joiden 

pohjalta luodaan kokonaiskuvaa nuottien tämänhetkisestä lainauskäytöstä Oulun 

kaupunginkirjaston musiikkiosastolla. Erityinen kiinnostus kohdistuu kaikista 

lainatuimpaan aineistoon, sekä toisaalta myös nuotteihin, joita ei lainattu kertaakaan 

koko vuoden 2013 aikana. 

 

 

5.1 Genret 

 

Tasapainoisessa nuottikokoelmassa lainoja kertyisi suurin piirtein yhtä paljon kaikille 

musiikkigenreille. Käytännössä tämä on mahdotonta - eikä välttämättä edes 

tavoiteltavaa - sillä kirjaston tulee tarjota asiakkaidensa käyttöön myös 
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marginaalisempaa aineistoa, jonka lainausmäärät jäävät väkisinkin pieniksi. Kuitenkaan 

hyllyihin on turhaa hankkia aineistoa, joka ei kerta kaikkiaan kierrä asiakaskäytössä. 

Tämän tutkimuksen eräs tärkein tavoite onkin selvittää millaisia nuotteja asiakkaat 

lainaavat, ja onko eri genrejen nuottilainauksessa omanlaisiaan piirteitä tai painotuksia. 

  

 

 

Kuvio 1. Vuosittaisten nidekohtaisten lainojen keskiarvot genreittäin. 

 

Nidemäärällisesti isoimmat luokat rock ja pop keräsivät myös suhteellisesti paljon 

lainoja. Muita suhteellisesti paljon lainattuja musiikkigenrejä olivat soul/funk ja blues. 

Edellä mainituista genreistä jäivät reilusti jälkeen gospel, jazz, viihde, folk sekä country. 

Selvästi vähiten nidekohtaisia lainoja keräsi laulelmamusiikki. 

 

Yllättävin tulos on bluesmusiikin suuri nidekohtainen lainaus (Kuvio 1). Bluesnuotteja 

lainataan Oulun pääkirjastolla huomattavasti enemmän kuin muita 

”marginaalimusiikin” genrejä. Bluesnuottien lainausta tutkitaan tarkemmin alaluvussa 

5.1.4. 

 

Toinen silmiinpistävä seikka on genren soul/funk suuri lainausmäärä (Kuvio 1). Se on 

itse asiassa suhteellisesti kaikista suosituin genre Oulun nuottilainauksessa. Genren 
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nidemäärä ei ole tällä hetkellä kovin suuri, mutta sitä voisi olla syytä suosion perusteella 

kasvattaa. Soulmusiikin lainausta on analysoitu tarkemmin alaluvussa 5.1.7. 

 

 

 

Kuvio 2. Vuosittaisten lainojen keskiarvot suomalaisiin ja ulkomaisiin nuottiniteisiin 

 

Kulttuurialueita tutkittaessa ison kokonaiskuvan kannalta kiinnostavin kysymys oli 

suomalaista alkuperää olevien nuottien lainauksen vertaaminen ulkomaiseen aineistoon. 

Analyysin perusteella suomalaiset nuotit ovat ulkomaisia suositumpia kaikissa muissa 

genreissä paitsi jazzissa. Gospelissa kotimaista aineistoa lainataan jopa yli puolet 

ulkomaista enemmän. Kuviosta puuttuvat folk, country, soul/funk sekä blues, koska 

näissä genreissä suomalaisen musiikin edustus oli minimaalista (Kuvio 2). 

 

Soitonopetuksellinen aineisto on harvoin tiettyyn paikkaan sidottua ja tämäntyyppisten 

nuottien poisjääminen kulttuurialueiden vertailusta vaikuttaa tuloksiin. Jazz-musiikin 

pylväs on sen todellista lainausta matalampi, ja pop- sekä rock-musiikin pylväät 

vastaavasti korkeammat (Kuvio 2). Tämä todistaa soitonopetuksellisen aineiston 

tärkeyden jazz-musiikin lainauskäytössä. Aiheesta kerrotaan tarkemmin luvussa 5.1.3. 
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Kuvio 3. Listatutkimuksen tulokset genreittäin 

 

Vertailua varten yllä esitetään kaikkien neljän benchmarkingiin osallistuneen kirjaston 

listatutkimuksen tulokset genreittäin jaoteltuina. Listatutkimuksella saatiin selville 

kuinka suuri osa minkäkin musiikkityylin merkittävien artistien tuotannosta löytyy 

valittujen kirjastojen kokoelmista. Tulokset ovat nimekemääriltään suurien genrejen 

kohdalla melko tasaisia, mutta silti aineistoissa esiintyy myös mielenkiintoisia 

poikkeamia. Pienempien genrejen osalta esiintyy suurempaa vaihtelua, ja esiin nousee 

merkittäviä eroja kokoelmien historiallisessa kattavuudessa. (Kuvio 3.) 

Listatutkimuksella saatuihin tuloksiin syvennytään tarkemmin genrekohtaisissa 

alaluvuissa (5.1.1 - 5.1.7). Gospel sekä laulelmamusiikki jäivät listatutkimuksen 

ulkopuolelle, koska niille ei löydetty tarpeeksi edustajia kattavien listojen luomiseksi. 
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Kuvio 4. Listatutkimuksen tulokset vuosikymmenittäin (historiallinen edustavuus) 

 

Myös nuottikokoelmien historiallista edustavuutta tutkittiin listatutkimuksella. 

Vuosikymmenittäin tapahtuva vertailu on osittain päällekkäistä genrejen vertailun 

kanssa. Esimerkiksi 1950- ja 1960-lukujen nuotit ovat paljolti jazz/blues-nuotteja, kun 

taas nuotit 1970-luvulta eteenpäin kuuluvat usein pop/rock-genreihin. Monien 

musiikkityylien nuotit sijoittuvat myös melko tasaisesti eri aikakausiin (esimerkiksi 

country ja viihdemusiikki). Vuosikymmenittäin tapahtuva vertailu antaa kuitenkin 

yleiskuvan kokoelman historiallisesta edustavuudesta takertumatta liikaa 

yksityiskohtiin. 

 

Oulun nuottikokoelman edustavuus jäi jälkeen Jyväskylän ja Kööpenhaminan 

kirjastojen tasosta ollen kuitenkin jonkin verran Rovaniemeä parempi. Benchmarkingin 

tulosten perusteella Oululla olisi parannettavaa 1970-, 1980- ja 1990-lukujen osalta 

(kuvio 4). Erityisesti populaarimusiikin alkuvuosien (1910-1940-luvut) nuotinnoksia 

Oulusta löytyi todella vähän. Ero Oulusta löytyvien nuottien (51,4 %) ja 

Kööpenhaminasta löytyvien nuottien (85,7 %) lukumäärän välillä on hyvin suuri. 

Benchmarkingin perusteella Oulun kokoelma oli puolestaan suhteellisen kattava 1950-, 

1960- ja 2000-lukujen vertailussa. 
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Absoluuttisessa prosentteihin perustuvassa vertailussa eri kirjastojen historiallinen 

edustavuus pysyi yllättävänkin tasaisena 1950-luvusta nykypäivään asti. Kokoelmien 

edustavuusprosentti sijoittui yleisesti 70-80 prosentin välillä (kuvio 4). Erityistä 

negatiivista huomiota Oulussa kohdistuu 1990-luvun nuottiaineistoon, jonka 

edustavuusprosentti jää 66,7 prosenttiin. Jyväskylä loistaa tuloksillaan 1970- ja 1980-

lukujen nuoteissa, mikä osoittaa että Oulunkin on mahdollista parantaa tulostaan joko 

paremmalla nuottien hankinnalla tai fiksummalla poistojen tekemisellä. 

Listatutkimuksen kokonaistuloksissa Jyväskylä peittoaa myös Kööpenhaminan, mitä 

voidaan pitää suomalaiselle kirjastolle varsin hyvänä tuloksena. 

 

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi yksitellen kaikki tutkimuksessa mukana olevat 

genret ja perehdytään lainamäärien genrensisäisiin jakautumisiin. Jokaisen luvun 

lopuksi taulukoidaan käsiteltävän genren best-, fast- ja steadysellereitä. Taulukot eivät 

sisällä kaikkia tutkimusotoksesta löydettyjä best-, fast- ja steadysellereitä, vaan ne 

pyrkivät antamaan lukijalle havainnollisia esimerkkejä kustakin genrestä. 

 

Aineistoa tarkastellaan myös iän, kohdeinstrumenttien, liiteaineiston sekä nuottityypin 

perusteella. Ikä lasketaan nuottien hankkimisvuodesta kokoelmaan, ei niiden 

painamisvuodesta. Kohdeinstrumentti noteerataan jos aineisto on selkeästi suunnattu 

tietyllä soittimella soitettavaksi. Liiteaineistolla tarkoitetaan nuotin mukana kulkevaa 

säestyksellistä liite-CD:tä. Erilaisista nuottityypeistä erotellaan kokoelma-, artisti-, 

albumi-, soitonopas-, säestys- ja teorianuotit. 

 

 

5.1.1 Pop 

 

Lainaustilastoissa popmusiikin kohdalla korostui useiden artistien musiikkia sisältävien 

kokoelmanuottien suosio (taulukko 1). Erityisesti suomalaista musiikkia lainattiin 

ahkerasti. Lisäksi lainauksen painottuminen uutuusaineistoon oli vahvempaa kuin 

muissa genreissä. Elinkaarensa alussa runsaasti lainoja keränneiden pop-

kokoelmanuottien suosio hiipuu vuosien saatossa selvästi. 1990-luvulla hankitut 

aikanaan paljon kiertäneet popnuotit eivät yltäneet suuriin lainausmääriin enää vuonna 
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2013. Pop-genrestä löytyy siis varsin paljon bestsellereiksi luettavia nuotteja, mutta vain 

vähän steadysellereitä. 

 

Fastsellereiksi päätyvät useimmiten hetkelliseen julkisuuteen ja suureen levymyyntiin 

yltävät artistit. Näiden artistien yksittäiset albuminuotitkin voivat kerätä aluksi paljon 

lainoja, mutta muutaman vuoden kuluttua kysyntä heikkenee selvästi. Pop-genressä 

fastsellereitä on huomattavan paljon ja niiden kysynnän hetkellisyys on kaikista 

voimakkainta (taulukko 2). Kirjaston tulee vastata kysyntään hankkimalla tällaisia 

nuotteja, mutta niiden osalta poistamista tai varastoon siirtoa kannattaa harkita jo 5-6 

vuoden jälkeen. 

 

Lähes kaikki kokoelman popnuottien musiikki oli alkuperältään britannialaista, 

yhdysvaltalaista tai suomalaista. Britannian ulkopuolisen Euroopan edustus oli hyvin 

minimaalista. Poikkeuksen teki ruotsalainen popmusiikki, jota edusti 31 nuottia. Vaikka 

popmusiikki eri maissa onkin tyylillisesti melko homogeenistä, kulttuurisen 

edustavuuden nimissä kokoelmaa voisi tältä osin kehittää. Tilanne tosin on 

benchmarkingin perusteella samantyyppinen muissakin suomalaisissa kirjastoissa. 

 

Instrumenteista piano oli parhaiten edustettu, kitaran jäädessä hieman jälkeen. Muut 

soittimet jäivät huomattavasti pienempiin edustuksiin. 80-, 90- ja 2000-lukujen 

popmusiikki oli kokoelmassa pääosassa ja tasaisesti edustettuna. Myös 60- ja 70-

lukujen musiikkia löytyi runsaasti. Ajallinen kattavuus on siis hyvällä tasolla ja 

tärkeimmät klassikot löytyvät kokoelmasta. 

 

Taulukko 1. Popnuottien bestsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

102 suomipopin 

klassikkoa 

2012 14/35 kokoelma - 

Hits 2008 2009 13/77 kokoelma - 

Laula mulle, beibi 

Suomipopin helmiä 5 

Suomipopin helmiä 3 

2008 

2008 

2005 

17/81 

17/84 

13/130 

kokoelma 

kokoelma 

kokoelma 

- 

- 

- 
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Taulukko 2. Popnuottien fastsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Allen, Lily: Songs for 

solo singers 

2011 0/15 säestys CD 

Juanes: Best of 2010 0/23 artisti - 

Mika: Life in cartoon 

motion 

Blunt, James: All the 

lost souls 

Bush, Kate: Aerial 

2008 

 

2008 

 

2006 

0/32 

 

1/42 

 

0/44 

albumi 

 

albumi 

 

albumi 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Taulukko 3. Popnuottien steadysellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Leevi & The 

Leavings: Complete 

2 

1999 7/189 artisti - 

Amos, Tori: Boys for 

pele 

1997 5/151 albumi - 

Sade: The best of 

Dion, Celine: The 

Celine Dion song… 

1995 

1996 

 

4/150 

4/139 

 

artisti 

artisti 

 

- 

- 

 

 

 

Listatutkimuksen perusteella historiallisesti tärkeitä popnuotteja löytyy kokoelmasta 

varsin kiitettävästi. Popmusiikin syntyhetkien tärkeimpien artistien kohdalla puutteita ei 

ole. 1970- ja 1980-lukujen esiintyjien osalta löytyy muutamia yksittäisiä puutteita 

(Kraftwerk, Harry Nilsson, Janet Jackson), 1990-lukulaisten joukosta jo hieman 

enemmän (Sinead O’Connor, Moby, k.d. lang, Fiona Apple). Historiallinen edustavuus 

popmusiikissa oli varsin yhdenmukaista kaikissa vertailukirjastoissa. Jyväskylän ja 

Kööpenhaminan nimekemäärät olivat noin viidesosan Oulua suurempia, Rovaniemi jäi 

kaikista pienimmäksi. (kts. kuvio 3, s. 42) 
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5.1.2 Rock 

 

Silmiinpistävin piirre rockmusiikissa oli kitaranuottien (685 kpl) huomattava edustus 

muihin instrumentteihin verrattuna. Bassonuoteja oli alle kymmenesosa (65 kpl), 

pianonuotteja noin kahdeskymmenesosa (35 kpl) kitaranuottien määrästä. 

Rumpunuotteja löytyi 28 kappaletta, muut soittimet jäivät hyvin marginaalisiin 

osuuksiin. Rockmusiikissa painottuminen Britannian, Yhdysvaltojen ja Suomen 

kulttuurialueisiin oli kaikkein vahvinta. Muualta Euroopasta tai edes Pohjoismaista 

peräisin olevaa rockmusiikkia ei nuottikokoelmasta löytynyt kuin muutaman nuotin 

verran. Ajallisesti kokoelma oli kuitenkin hyvin kattava, nuotteja oli lähes yhtä paljon 

1970-luvun musiikista 2000-luvulle. 1960-luvun edustajiakin löytyi vielä 152 

kappaletta, 1950-luvun edustajia enää 22 kappaletta. 

 

Kitaranuottien ylivoimaan löytyi perusteita lainaustilastoista. Rock-kitaranuotit ovat 

eräs nuottilainauksen kivijaloista. Niistä tulee usein jopa vuosikymmeniä 

lainaustilastojen kärjessä esiintyviä steadysellereitä, joiden suosio ei osoittanut 

laantumisen merkkejä (taulukko 6). Kaikista lainatuinta aineistoa olivat tunnettujen 

yhdysvaltalaisten ja brittiläisten yhtyeiden albumi- ja kokoelmanuotit. Iällä, 

liiteaineistolla tai soitonopetuksellisella sisällöllä ei ollut suurta merkitystä rocknuottien 

lainaukseen. 

 

Taulukko 4. Rocknuottien bestsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Led Zeppelin: 

Celebration day 

2013 13/13 artisti - 

Dio, Ronnie James: 

Best of… 

2011 13/42 artisti - 

Suomirockin 

suurmiehiä… 

Pink Floyd: Echoes 

2011 

 

2003 

15/47 

 

12 

kokoelma 

 

artisti 

- 

 

- 

 

 

Taulukko 5. Rocknuottien fastsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki nuottityyppi liiteaineisto 
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lainat (kpl) 

Richardson, D: Kid’s 

rock drum method 

2012 1/9 soitonopas CD 

Led Zeppelin: Play 

bass with (vol. 1) 

2011 1/14 säestys CD 

AC/DC: Play drums 

with 

Maroni, Joe: 

Introduction to rock 

style drumming 

Police: Play drums 

with the Police 

2011 

 

2009 

 

 

2008 

2/14 

 

0/20 

 

 

0/27 

säestys 

 

soitonopas 

 

 

säestys 

CD 

 

CD 

 

 

CD 

 

 

Taulukko 6. Rocknuottien steadysellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Eppu Normaali: 

Repullinen nuotteja 

1999 11/202 artisti - 

Yö: Yön parhaat 1999 6/120 artisti - 

Radiohead: OK 

Computer (kitara) 

Kiss: The best of Kiss 

(basso) 

Judas Priest: Metal 

cuts 

Scorpions: Anthology 

1998 

 

1998 

 

1995 

 

1993 

13/182 

 

6/164 

 

13/226 

 

6/194 

artisti 

 

artisti 

 

artisti 

 

artisti 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Rocknuottien historiallinen edustavuus on hyvällä tasolla. 1950- ja 1960-lukujen osalta 

löytyi yksittäisiä puutteita (Little Richard, Blood, Sweat & Tears), tuoreemmilta 

vuosikymmeniltä jo vähän enemmän. Esimerkiksi 1980-luvun rocknuottien osalta 

listatutkimuksen osumat jäivät tulokseen 68,9 prosenttia, mitä voidaan pitää jo 

heikohkona tuloksena. Vertailtaessa historiallista edustavuutta muihin kirjastoihin, 

huomataan Jyväskylän rock-kokoelman tuloksen olevan selvästi paras. Parannettavaa 

Oulun kokoelmassa olisi 1970-luvulta tähän päivään julkaistun rockin edustavuudessa. 

 

Kun tutkitaan heavy rockia omana osa-alueenaan, tulokset osoittavat näitä nuotteja 

löytyvän erinomaisesti 1970-luvulta nykypäivään saakka. Kööpenhaminan kokoelma 

jää selvästi jälkeen suomalaisista verrokeistaan. Tampereen ja Rovaniemen kokoelmat 
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ovat edustavuudeltaan jopa hiuksenhienosti Oulua parempia, joten parannettavaa jää 

yhä. Yleisesti ottaen metallimusiikin vahva asema Suomessa heijastuu myös 

kirjastokokoelmiin, mikä on tietenkin positiivinen asia. 

 

5.1.3 Jazz 

 

Odotetusti selvästi edustetuin kulttuurialue oli Yhdysvallat (69 nuottia). Suomalaisia 

nuotteja kokoelmassa oli vain 16 kappaletta ja muun Euroopan jazzia edustavia nuotteja 

9 kappaletta. Jazznuotteja oli saatavissa eri instrumenteille paremmin kuin muissa 

musiikinlajeissa. Eniten löytyi pianonuotteja (67 kpl), jaetulla toisella sijalla olivat 

saksofoni ja kitara (kumpiakin 41 kpl). Kohtuullista edustusta löytyi myös trumpetille 

(21 nuottia), bassolle (13 nuottia) ja huilulle (12 nuottia). Ajallisestikin aineistoa löytyi 

tasaisesti 1930-luvun musiikista 2000-luvulle asti. 

 

Jazznuottien lainaus oli suunnilleen samalla tasolla muiden marginaalisempien genrejen 

kanssa. Suosituin instrumentti oli saksofoni, mutta eri instrumenttien edustus oli hyvin 

tasaista. Jazz onkin ainoa genre, jonka musiikkia löytyi kaikille tässä tutkimuksessa 

mukana oleville soittimille. Soitonopetuksellisen aineiston lainaus oli suurta. Myös 

musiikinteoriaa jazzin kannalta käsittelevät nuotit ylsivät paikoitellen todella isoihin 

lainausmääriin, yltäen jopa steadysellereiksi asti. Lainaus painottui huomattavasti 

vähemmän uutuusaineistoon kuin muissa genreissä. 

 

Tutkimustuloksissa näkyykin hämmästyttävän selkeä ero eri genrejen lainatuimman 

aineiston osalta. Jazz-musiikin lainaajat suosivat soitonopetusnuotteja, musiikin teoriaa 

sisältäviä nuotteja sekä säestyslevyllistä aineistoa (taulukot 7,8 ja 9). Tässä on iso ero 

popin ja rockin lainaajien kokoelmanuotteja ja albumiklassikoita suosivaan linjaan. 

Jazzissa yksittäisten artistien nuotit jäivät yllättävän pieniin lainamääriin, joitain 

poikkeuksia (Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, Norah Jones) lukuun 

ottamatta. 
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Taulukko 7. Jazznuottien bestsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Smooth jazz 

(saksofoni) 

2012 8/23 säestys CD 

Play-along jazz… 

(saksofoni) 

2009 12/48 säestys CD 

Play-along jazz… 

(huilu) 

Joutsenvirta, A: 

Musiikinteoria 1 

(jazz) 

2009 

 

2009 

10/44 

 

7/35 

säestys 

 

teoria 

CD 

 

- 

 

 

Taulukko 8. Jazznuottien fastsellerit 

  

 hankintavuosi lainoja/vuosi nuottityyppi liiteaineisto 

Strayhorn, B: 

Strayhorn & more 

2012 1/15 säestys CD 

Retzlaff, P: Baby 

steps to… (rummut) 

2010 0/26 soitonopas CD 

Nero, P: Playing the 

changes (basso) 

Monaco, A: Jazz 

guitar for the 

absolute beginner 

2007 

 

2007 

2/57 

 

2/51 

soitonopas 

 

soitonopas 

CD 

 

- 

 

 

Taulukko 9. Jazznuottien steadysellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Felts, Randy: 

Reharmonization… 

Jones, Norah: Come 

away with me 

Levine, Mark: The 

jazz piano book 

2004 

 

2003 

 

1995 

5/100 

 

11/107 

 

7/183 

teoria 

 

albumi 

 

soitonopas 

- 

 

- 

 

- 

Liebman, D: A 

chromatic 

approach… 

1995 11/163 teoria - 

Jazz sourcebook 

New real book 1 – C 

edition 

1993 

1989 

 

4/158 

3/192 

 

kokoelma 

kokoelma 

 

- 

- 

 

 



51 
 

 

 

Listatutkimuksen perusteella jazznuotteja löytyy Oulusta koko musiikintyylin historian 

ajalta varsin hyvin. Kaikilta vuosikymmeniltä 1920-luvusta 1960-lukuun puuttuu silti 

joidenkin yksittäisten merkittävien artistien nuotteja. Hyviä lisäyksiä kokoelmaan 

olisivat esimerkiksi Sidney Bechetin, Coleman Hawkinsin, Fletcher Hendersonin, Lester 

Youngin ja Clifford Brownin nuotinnokset. Jazz on musiikkityylinä pirstaloitunut 

huomattavasti 1970-luvulta lähtien, joten myös listatutkimuksessa merkittävien artistien 

listaus loppui tuohon vuosikymmeneen. 

 

Tampere ja Kööpenhamina olivat historiallisessa edustavuudessa hieman Oulua 

parempia, Rovaniemi puolestaan hiukan heikompi. Kööpenhaminan nimekemäärät 

olivat huomattavasti suomalaisia kirjastoja suuremmat, mutta ne kohdistuivat pääasiassa 

tunnetuimpien jazzartistien materiaaliin. Joiltain kaikkein tunnetuimmiltakin jazzin 

legendoilta löytyy Oulusta vain 1-3 nuottia, mikä on vähäinen määrä verrattuna 

verrokkikirjastoihin. Tällaisia artisteja ovat esim. Louis Armstrong, Count Basie, Benny 

Goodman, Art Tatum, Stan Getz ja Herbie Hancock. 

 

 

5.1.4 Blues 

 

Kitara on perinteisesti bluesmusiikin sielu ja tämä näkyy myös Oulun kokoelman 

koostumuksessa ja lainauksessa. Blueskitaranuotit ovat hyvin suosittuja, lainauksen 

perusteella niiden osuutta voisi kasvattaa entisestään. Muidenkin soittimien 

(huuliharppu, basso, rummut) nuotit yltävät paikoitellen isoihin lainamääriin. Blues 

onkin selkeästi lainatumpaa kuin muiden kevyen musiikin marginaalisten genrejen 

nuottiaineisto (kuvio 1, s. 40). 

 

Blues-musiikin suosituin aineisto on jazzin tapaan soitonopetuksellista (taulukot 10,11 

ja 12). Uusi liite-CD:llinen aineisto kiertää hyvin, mutta bluesin kokonaislainausta 

nostaa etenkin vanhemman aineiston kohtuullisen aktiivinen käyttö. Koska kysyntää 

tuntuu löytyvän myös vanhoille legendoille sekä perinteisen bluesin kokoelmille, tämän 

genren nidemäärää voisi kasvattaa kokoelmassa reilusti. 
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Taulukko 10. Bluesnuottien bestsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Barrett, David: 

Classic Chicago 

blues… (huuliharppu) 

2012 17/24 soitonopas CD 

Moore, Gary: Gary 

Moore (kitara) 

2012 11/23 artisti CD 

Barrett, David: 

Blues harmonica 

jam… (huuliharppu) 

Bonamassa, Joe: 

Collection (kitara) 

Berle, A: Beginning 

fingerstyle… (kitara) 

2012 

 

 

2011 

 

2007 

13/20 

 

 

14/30 

 

10/75 

soitonopas 

 

 

artisti 

 

soitonopas 

CD 

 

 

- 

 

CD 

 

 

Taulukko 11. Bluesnuottien fastsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Blues drums play-

along trax 

2012 1/12 säestys CD 

Waldron, Mal: The 

blues minus you 

2012 0/8 säestys CD 

Diddley, Bo: Guitar 

solos 

Overthrow, D: 

Beginning blues bass 

King, B. B.: The 

definitive collection 

(kitara) 

Hynninen, J: Rhythm 

& blues… (kitara) 

2009 

 

2009 

 

2007 

 

2007 

1/25 

 

2/21 

 

0/38 

 

5/78 

soitonopas 

 

soitonopas 

 

artisti 

 

soitonopas 

- 

 

CD 

 

- 

 

CD 

 

 

Taulukko 12. Bluesnuottien steadysellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Louhensuo, Harri: 

Blues station (kitara) 

2003 3/107 soitonopas CD 

Calva, R: Texas 2001 9/127 soitonopas CD 
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blues guitar (kitara) 

Anthology of blues 

guitar (kitara) 

1994 

 

7/177 

 

kokoelma - 

 

 

 

Bluesmusiikin historiallinen edustavuus oli Oulussa tyydyttävällä tasolla. Tärkeimmät 

ja tunnetuimmat artistit bluesin kaupalliselta kulta-ajalta (1950- ja 1960-luvut) löytyvät 

kokoelmasta. Puutteet osuvat erityisesti vanhempaan bluesmusiikin pioneerien 

materiaaliin (1910-luvulta 1940-luvulle). Oulun kokoelmasta puuttuvia artisteja ovat 

mm. W.C. Handy, Lonnie Johnson, T-Bone Walker, Leadbelly sekä Elmore James. Näin 

vanhaa musiikkia voi olla hankalaa löytää nuotinnoksina, mutta verrokkikirjastoihin sitä 

oli kuitenkin onnistuttu saamaan. Oulun kokoelman syvyyttä voisi parantaa erityisesti 

näitä bluesmusiikin pioneerien nuotinnoksia hankkimalla. 

 

Bluesin historiallinen ja kaupallinen merkittävyys heikkenivät nopeasti 1960-luvun 

jälkeen. Tämä näkyy myös listatutkimuksessa, jossa ainoa ”uuden ajan” artisti on 1980-

luvulla vaikuttanut Stevie Ray Vaughan. Häneltä löytyy Oulusta ainoastaan 2 nuottia, 

mikä on vähiten verrokkikirjastoista. Tuoreempien rockin ja bluesin välillä 

tasapainoilevien artistien (Gary Moore, Joe Bonamassa) vahva menestys 

bestsellerlistalla kertoo että uudempaan bluesiin kannattaisi myös panostaa 

kirjastokokoelmassa. 

 

   

5.1.5 Folk ja country 

 

Kummassakin genressä aineisto on suunnattu kitarankaltaisilla soittimilla soitettavaksi. 

Country-nuoteista löytyy hieman aineistoa myös viululle. Aineisto on alkuperältään 

lähes poikkeuksetta yhdysvaltalaista, folkin osalta myös Iso-Britannia on edustettuna. 

Folk-musiikissa isoin edustus on 60- ja 70-lukujen kansainvälisen ”folkbuumin” 

aikaisilla nuoteilla. Countryssa ajallinen edustus on tasaisempaa 50-luvulta 

nykypäivään. 

 



54 
 

 

Lainauksen perusteella folk ja country jäivät jälkeen pop/rock-nuottien suosiosta (kuvio 

1, s. 40). Varsinaisia fastsellereitä ei tutkimusotoksesta löytynyt. Silti tunnettujen 

artistien kokoelmat ja yksittäiset tyyliin perehdyttävät soitonoppaat voivat saada 

osakseen suurtakin suosiota (taulukot 13 ja 14). Syynä tähän ovat oletettavasti 

soittotekniikoiden ja instrumenttien eroavaisuudet muuhun populaarimusiikkiin 

verrattuna. Folk- ja countrynuotteja kokoelmaan valittaessa kannattaakin kiinnittää 

erityistä huomiota laatuun määrän sijasta. 

 

Taulukko 13. Folk- ja countrynuottien bestsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Today’s women of 

country 

2013 9/9 kokoelma - 

Swift, Taylor: Speak 

now 

2011 8/29 albumi - 

American banjo 

Mitchell, Joni: The 

very best of… 

2010 

2008 

 

11/30 

11/64 

 

kokoelma 

artisti 

 

- 

- 

 

 

 

Taulukko 14. Folk- ja countrynuottien steadysellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Cohen, Leonard: 

The essential… 

2004 9/98 artisti - 

Ultimate singer-

songwriter… (kitara) 

2004 9/88 kokoelma - 

Cash, Johnny: The 

essential… 

Hynninen, J: 

Country guitar 

workshop (kitara) 

Eagles: Complete 

2003 

 

1999 

 

 

1995 

9/86 

 

10/122 

 

 

9/161 

artisti 

 

soitonopas 

 

 

artisti 

- 

 

CD 

 

 

- 

 

 

Listatutkimus osoittaa että folkin ja countryn klassikkonuotteja löytyy Oulusta 

tyydyttävästi (kuvio 3, s. 42). Puutteita esiintyy 50-luvun musiikista 90-luvulle saakka. 

Varsinkin country on yhä tänä päivänä Yhdysvalloissa hyvin suosittu genre, jonka 
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tähdet yhdistelevät imagoonsa paljon popmusiikin elementtejä. Nuottikokoelmasta 

puuttuvia countryartisteja ovat mm. Jimmie Rodgers, Merle Haggard, Gram Parsons, 

Steve Earle, Alison Krauss ja Faith Hill. Folkmusiikin suuri maailmanlaajuinen 

kukoistuskausi ajoittui 60- ja 70-luvuille, sen nykyinen suosio on huomattavasti 

marginaalisempaa. Merkittäviä puutteita folkin osalta ovat Harry Belafonte, Fairport 

Convention, Gordon Lightfoot, John Martyn, Don McLean sekä Billy Bragg. 

 

Historiallisessa edustavuudessa Oulu jää selvästi Jyväskylästä ja Kööpenhaminasta 

jälkeen (kuvio 4, s. 43). Rovaniemi on folkissa Oulun kanssa samalla tasolla, mutta 

romahti countryssa selkeästi kaikista huonoimpaan tulokseen. 

 

 

5.1.6 Viihdemusiikki 

 

Suomalaisuus on valttia viihdemusiikissa. Lähes kaikki best- ja steadysellerit ovat 

suomalaista alkuperää (taulukot 15 ja 17). Ulkomaalaisten uutuusnuottien suosio tippuu 

melko nopeasti, ja tunnetut ulkomaiset viihdeartistit ovatkin tyypillisesti fastsellereitä 

(taulukko 16). Kokoelmasta löytyy paljon haitarimusiikkia ja se on myös varsin 

lainattua. Monipuolisuuden nimissä muiden instrumenttien edustusta voisi lisätä reilusti. 

Liite-CD:llä varustettua aineistoa löytyy varsin vähän, joten sen vaikutuksesta 

lainaukseen ei voida vetää johtopäätöksiä. 

 

 

Taulukko 15. Viihdenuottien bestsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Ihanimmat ikivihreät 2013 11/11 kokoelma - 

Ahvenainen, V: 

Harmonikat soimaan 

12 

2012 11/17 kokoelma - 

King’s Singers: 

Swimming over… 

Kalaniemi, Maria: 

Kevään kurjet 

(harmonikka) 

2012 

 

2010 

 

 

10/18 

 

14/54 

 

 

albumi 

 

artisti 

 

 

- 

 

CD 
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Kultainen 

rakkauslaulukirja 

2009 11/61 kokoelma - 

 

Taulukko 16. Viihdenuottien fastsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Bublé, Michael: It’s 

time 

2009 1/30 albumi - 

Stagnaro, Oscar: 

The latin bass book 

(basso) 

2009 1/18 soitonopas CD 

Divo: Ancora  2008 2/24 albumi - 

 

 

Taulukko 17. Viihdenuottien steadysellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Yölintu: Tänä iltana 

Yölintu 

1999 9/104 artisti - 

Koo, Kaija: Kaija 

Koo 

1998 10/145 artisti - 

Hitit - 1970-luku 

Suuri 

harmonikkakirja 

Tulisuudelma 

1997 

1997 

 

1995 

2/199 

8/157 

 

5/156 

kokoelma 

kokoelma 

 

kokoelma 

- 

- 

 

- 

 

 

Viihdemusiikkia lainataan suhteellisesti lähes puolet vähemmän kuin pop/rock-

musiikkia (kuvio 1, s. 40). Eräs silmiinpistävä piirre kokoelmassa on nuottien 

poikkeuksellisen korkea ikä. Suomalainenkaan vanha viihdemusiikki ei juuri kierrä 

lainauksessa, ulkomaalainen vielä vähemmän. Sen sijaan vanhat ikivihreät kiinnostavat 

asiakkaita uusien kokoelmanuottien muodossa. Steadysellereiksi yltävät jotkut harvat 

suomalaiset nuotit (taulukko 17). Parempi käyttöaste saavutettaisiin poistamalla vanhaa 

aineistoa ja keskittymällä uutuuksiin ja kokoelmanuotteihin. 

 

Kööpenhaminan kirjastossa ulkomaisen viihdemusiikin tarjonta on huomattavasti 

suomalaisia vertailukirjastoja paremmalla tasolla (kuvio 3, s. 42). Puutteita 

Kööpenhaminassa on vähemmän ja nimekemäärätkin ovat selkeästi suuremmat. 
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Viihdemusiikin nuotteja siis olisi saatavilla enemmän kuin suomalaisiin kirjastoihin on 

hankittu. Toisaalta ulkomaalaisen viihdemusiikin lainamäärät - ainakin Oulussa - ovat 

melko pieniä, kuten aiemmin tässä luvussa on todettu. 

 

Pienillä lisäyksillä viihdekokoelman kattavuutta saataisiin parannettua paljon. 

Kokonaan Oulusta puuttuvia artisteja ovat mm. Al Jolson, Manu Chao, Bing Crosby, 

Judy Garland, Peggy Lee, Tony Bennett, Serge Gainsbourg sekä Buena Vista Social 

Club. Myös joidenkin viihdemusiikin jättiläisten tuotantoa löytyy Oulusta vähiten 

vertailukirjastojen joukosta. Tällaisia artisteja ovat ainakin Frank Sinatra (6 nuottia), 

Anton Carlos Jobim (4 nuottia) ja Charles Aznavour (1 nuotti). 

 

 

5.1.7 Soul, Funk 

 

Viime vuosina soul on ollut varsin suosittua listamusiikkia. Tämä näkyy myös Oulun 

pääkirjaston nuottilainauksessa. Kyseessä ei kuitenkaan ole ohimenevä ilmiö, vaan 

tutkittaessa nuottien koko elinkaaren aikaisia lainamääriä, soul oli suhteellisesti kaikista 

lainatuin musiikkigenre (kuvio 1, s. 40). Sen nidemäärää voisi siis huoletta nostaa 

jonkin verran. 

 

Tosin on todettava että Oulun soulnuotit ovat keskimäärin poikkeuksellisen uutta 

aineistoa, johon vaikuttanee viime vuosien soulbuumi. Tämä vääristää tilastoja hieman. 

Kokoelmasta löytyy paljon fastsellereitä (taulukko 19), vanhaa aineistoa tai varsinaisia 

steadysellereitä löytyy puolestaan hyvin vähän (taulukko 20). Tämä on samalla selkeä 

kehittämisen kohde – koska soul kiinnostaa lainaajia, niin myös genren klassikoita tulisi 

olla kokoelmassa nykyistä enemmän. Liite-CD:llä ei ollut huomattavaa merkitystä 

tämän genren lainaukseen. 

 

Taulukko 18. Soulnuottien bestsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Winehouse, Amy: 2013 19/19 albumi - 
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Lioness 

Keys, Alicia: Alicia 

Keys (piano) 

2012 13/20 säestys CD 

Funk/disco horn 

section (partituuri) 

R&b horn section 

(partituuri) 

Real soul book 

Rihanna: Good girl 

gone bad 

2012 

 

2012 

 

2010 

2009 

13/25 

 

12/24 

 

14/48 

12/42 

kokoelma 

 

kokoelma 

 

kokoelma 

albumi 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

Taulukko 19. Soulnuottien fastsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Sade: Soldier of love 2011 0/10 albumi - 

Easygoing r&b 2010 0/19 säestys CD 

Stone, Joss: 

Introducing Joss… 

Legend, John: Once 

again 

Audition songs – 

male singers 

Gnarls Barkley: St. 

Elsewhere 

2008 

 

2008 

 

2008 

 

2007 

1/23 

 

3/23 

 

0/28 

 

2/31 

albumi 

 

albumi 

 

säestys 

 

albumi 

- 

 

- 

 

CD 

 

- 

 

 

Taulukko 20. Soulnuottien steadysellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Classic soul for piano 2006 4/66 kokoelma - 

Big book of soul 2005 4/74 kokoelma - 

Keys, Alicia: Diary 

of Alicia Keys 

Jamiroquai: 

Travelling without 

moving 

2005 

 

1997 

  

 

8/100 

 

4/140 

 

albumi 

 

albumi 

 

- 

 

- 

 

 

 

Klassikkostatuksen omaavien soulartistien nuotteja löytyi Oulusta kaikista vähiten 

(kuvio 3, s. 42). Puutteet ovat merkittävimmät 1960- ja 1970-lukujen artistien joukossa. 

Tämä on iso ongelma Oulun soulkokoelman edustavuudelle, sillä juuri samat 
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vuosikymmenet olivat soulmusiikin kulta-aikaa. 1960- ja 1970-lukujen merkittävistä 

artisteista puuttuvat James Brown, Isley Brothers, Sly & The Family Stone, The 

Temptations, Al Green, Isaac Hayes, Curtis Mayfield, Gladys Knight, Jackson 5 ja 

Donna Summer. Aiheeseen perehtymätönkin voi huomata että listattuina on hyvin 

tärkeitä soulmusiikin klassikoita. Puutelista jatkuu vielä kultakauden ulkopuolisilla 

artisteilla: Jackie Wilson, Luther Vandross, Erykah Badu ja Mary J. Blige. 

 

Puutteet olivat isoja myös vertailukirjastoissa, mutta silti Oulu jäi historiallisessa 

edustavuudessa koko joukon hännille (kattavuus 56,3 %), eron Kööpenhaminaan ollessa 

todella huomattava (kattavuus 87,5 %). Vaikka soul ei ole Suomessa ns. koko kansan 

musiikkia, kiinnostus genreä kohtaan on ollut kasvussa viime vuosina, mikä näkyy 

myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Parannettavaa siis löytyy ja pienilläkin 

hankinnoilla kokoelmaa voidaan parantaa merkittävästi. 

 

5.1.8 Gospel 

 

Suomalainen gospel on selkeästi suosituinta, erityisesti yhteislauluun soveltuvat nuotit. 

Gospelin lainaus on hyvin samantyyppistä kuin viihdemusiikin – uudet nuotit ja etenkin 

uudet kokoelmat vanhoista klassikkoveisuista ovat erityisen suosittuja (taulukot 21 ja 

23). Yksittäisten kotimaisten artistien nuotit keräävät lainoja elinkaarensa alkupuolella 

(taulukko 22). Vanhan aineiston ja ulkomaalaisen musiikin lainaus on vähäisempää. 

Yhdysvaltalaisen gospelin kohdalla uudempi pophenkinen gospel on paljon vanhoja 

spirituaaleja suositumpaa. Vanhaa gospelia kokoelmassa onkin lainaukseen nähden 

tarpeeksi paljon. Kokoelmaa voisi kehittää hankkimalla lisää uudempaa amerikkalaista 

gospelia, joka näyttää olevan kohtuullisen suosittua. 

 

Taulukko 21. Gospelnuottien bestsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Elämän siiville -
veisukirja 

2009 10/49 kokoelma - 

Hyvä on tuoda 

kiitosta 1 

2009 11/43 kokoelma - 
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Hillsong: Mighty to 

save 

Jakamattoman 

sydämen 

ylistyslauluja 

Nuoren seurakunnan 

veisukirja 

2008 

 

2006 

 

 

2005 

9/50 

 

12/54 

 

 

9/86 

albumi 

 

kokoelma 

 

 

kokoelma 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

Taulukko 22. Gospelnuottien fastsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Löytty, Jaakko: 

Kootut laulut 

2012 0/11 artisti - 

Tulus: Olen löytänyt 

tähden kirkkaimman 

2008 0/19 artisti - 

Arola, Pirkko: 

Tuulien teitä 

Hallikainen, Joel: 

Mutta suurin niistä 

on rakkaus 

2007 

 

2005 

1/35 

 

0/23 

artisti 

 

artisti 

- 

 

- 

 

 

Taulukko 23. Gospelnuottien steadysellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Kaskinen, Anna-

Mari: 100 kauneinta 

laulua 

2002 9/140 artisti - 

Parhaat hengelliset 

laulut 

2002 8/129 kokoelma - 

Simojoki, Pekka: 

Tänään häneen uskon 

Messulauluja 

1999 

 

1997 

9/150 

 

12/164 

artisti 

 

kokoelma 

- 

 

- 

 

 

5.1.9 Laulelma 

 

Kaikista tutkimuksessa mukana olleista genreistä laulelmamusiikki jäi pienimpään 

lainausmäärään (kuvio 1, s. 40). Tämä ei ollut varsinainen yllätys genren 
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marginaalisuuden ja tietynlaisen ”vanhanaikaisuuden” vuoksi. Oulun laulelmanuotit 

ovat pääasiassa vanhahtavaa suomenkielistä aineistoa. Best- ja steadysellereiden 

määritelmää hieman höllennettiin tämän genren kohdalla, jotta saataisiin jonkinlaisia 

esimerkkejä suosituimmista laulelmanuoteista. Varsin pieni lainausmäärä sai siis nuotin 

nousemaan bestselleriksi. Fastsellereitä ei tutkimusjoukosta löytynyt. 

 

Silmiinpistävä erikoisuus tämän genren lainauksessa oli yksittäisten artisti- ja 

albuminuottien suosio (taulukot 25 ja 26). Kokoelmat eivät nousseet suosituimpien 

joukkoon, kuten monissa muissa genreissä. Suomalaiset artistit olivat suosituimpia, 

mutta myös jotkin ulkomaiset klassikot nousivat lainatuimpien joukkoon. Useat 

klassikkonuotit on hankittu Oulun kokoelmaan jo 1980-luvulla, joten ne alkavat 

olemaan melko kuluneita. Jotkin vanhat ranskalaista, kreikkalaista ja portugalilaista 

musiikkia sisältävät nuotit olivat keränneet muutamia lainoja vuonna 2013. Venäläistä 

laulelmaa kokoelmasta löytyi jonkin verran, mutta sen lainaus on ollut todella 

minimaalista koko aineiston elinkaaren ajan. Laulelmaklassikoiden osalta kokoelmaa 

tulisikin uusia, mikä ehkä piristäisi myös lainausta. 

 

Taulukko 24. Laulelmanuottien bestsellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Koivistoinen, Eero: 

Lennosta kii! 

2005 4/32 albumi - 

Chydenius, Kaj: 

Tein lasinkuultavan 

laulun 

2004 4/39 artisti - 

     

 

 

Taulukko 25. Laulelmanuottien steadysellerit 

  

 hankintavuosi 2013/kaikki 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Laaksonen, Petri: 

Täällä pohjantähden 

alla 

1995 2/107 albumi - 

Lavi, Veikko: 

Tunteella… 

1991 9/97 artisti - 
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Loiri, Vesa-Matti: 

Unelmia 

Piaf, Edith: 25 

chansons 

Theodorakis, Mikis: 

Sånger 

1990 

 

1988 

 

1982 

2/95 

 

2/83 

 

12/82 

artisti 

 

artisti 

 

artisti 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

5.2 Instrumentit 

 

Tässä alaluvussa esitellään tulokset eri instrumenteille saatavilla olevasta aineistosta ja 

tämän aineiston lainausmääristä Oulun kaupunginkirjaston musiikkiosastolla. Kutakin 

instrumenttia käsitellään omassa alaluvussaan, josta käy selville yksittäiselle soittimelle 

suunnattujen nuottien lukumäärät ja tyylilliset painotukset. Tutkimuksessa kävi selvästi 

ilmi, että populaarimusiikin nuottiaineisto vaihtelee sisällöltään hyvin paljon sen 

mukaan mille instrumentille se on tarkoitettu. Tämä on luonnollista soittimien 

erityispiirteiden vuoksi, mutta kirjastokokoelmasta olisi silti hyvä löytyä myös 

mahdollisimman monipuolista aineistoa eri instrumenttien harrastajille. 

 

Jokaisen soittimen kohdalla pohditaan sille suunnatun aineiston koostumusta, nuottien 

lainamääriä sekä lainatuimman aineiston ominaisuuksia. Myös lainatuimman aineiston 

osalta tulokset olivat hyvin erisuuntaisia verrattaessa eri instrumenttien nuotteja 

keskenään. 
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Kuvio 5. Otoksen (n=1008) nuottiniteiden elinkaaren aikaisten lainojen keskiarvot 

instrumenteittain. 

 

Kuviosta 5 käy ilmi että eri instrumenttien nuotteja lainataan Oulun pääkirjastolla melko 

tasaisesti. Minkäänlaisia radikaaleja painotusongelmia kokoelman lainauksen suhteen ei 

näytä isossa mittakaavassa olevan. Selvästi lainatuimpia ovat kitara- ja bassonuotit, 

jotka ovat myös käyttöfaktorien mukaan ainoat ylikäytetyt luokat. 

 

 

5.2.1 Kitara 

 

käyttöfaktori 1,33 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

lainat/vuosi (kpl)
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Kuvio 6. Kitaranuotit genreittäin jaoteltuina. 

 

Useimmat kitaranuotit ovat rocknuotteja, siispä osaltaan kitaranuottien suosio kertoo 

rock-genren suosiosta (kuvio 6). Kuitenkin kaikissa genreissä kitara on eräs 

suosituimmista soittimista ja sille löytyy huomattava määrä nuotteja yli genrerajojen. 

Tulosten perusteella (etenkin raskaamman) rockin isojen yhtyeiden kitaranuotit ovat 

erittäin lainattuja Oulun kaupunginkirjastossa vuodesta toiseen (taulukko 26). Niistä 

tulee usein vuosikausia tiheään lainassa kulkevia nuottiaineiston best- ja 

steadysellereitä. Kitaranuoteissa mukana mahdollisesti kulkevalla liite-CD:llä ei ollut 

lainaukseen merkittävää vaikutusta, myöskään nuotin iällä ei ollut suurta merkitystä. 

Tästä voidaan päätellä pelkän nuottisisällön olevan pääasia kitaranuottien lainaajille. 

 

Myös blues- ja jazzmusiikin nuotit kitaralle olivat suosittuja. Itse asiassa otokseen 

osuneita blueskitaranuotteja lainattiin keskimäärin enemmän kuin rocknuotteja, 

jazznuotteja sen sijaan vähemmän. Pienehköstä otoksesta huolimatta blueskitaranuottien 

suuret lainamäärät kannattaa panna merkille. Otokseen osuneista bluesnuoteista suuri 

osa on soitonopetuksellista ja liite-CD:n sisältävää aineistoa. 

 

Vaikka kitaranuotteja on kokoelmassa jo todella paljon, myös niiden suhteellinen 

lainaus on kaikista suurinta. Nollakiertoisten joukossa kitaranuotteja on silmiinpistävän 

vähän. Tämän vuoksi aineistoa kannattaa edelleen hankkia vähintään samaa tahtia kuin 

ennenkin. Rockmusiikin tunnettujen esittäjien laadukkaat kitaranuotit kiertävät lainassa 

Rock (630 kpl)

Pop (75 kpl)

Folk (24 kpl)

Country (39 kpl)

Soul (6 kpl)

Blues (65 kpl)

Jazz (147 kpl)

Viihde (52 kpl)

Gospel (4 kpl)
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vuosikausia myös ilman liitelevyjä. Etenkin heavy rockin klassikot ovat Oulun 

pääkirjastossa asiakkaiden suosiossa, kuten taulukosta 26 voi todeta. 

 

Taulukko 26. Lainatuimmat kitaranuotit. 

  

 hankintavuosi vuosittaiset 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Dio, Ronnie James: 

Best of… 

2011 14 artisti (rock) - 

Led Zeppelin: 

Celebration day 

2013 13 artisti (rock) - 

Judas Priest: Metal 

cuts 

Pink Floyd: Echoes – 

the best of… 

Metallica: Maximum 

Metallica 

1995 

 

2003 

 

2007 

 

12 

 

12 

 

12 

 

artisti (rock) 

 

artisti (rock) 

 

artisti (rock) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

5.2.2 Basso 

 

käyttöfaktori 1,27 

 

 

Kuvio 7. Bassonuotit genreittäin jaoteltuina. 

 

Käyttöfaktorien mukaan lähes yhtä suosittuja kitaranuottien kanssa olivat nuotit 

bassolle. Niiden lainauskäyttöä kuvailevat hyvin pitkälti samat seikat kuin 

kitaranuottien. Selkeästi suosituimpia olivat rock- ja heavynuotit (6,71 lainaa/vuosi), 

Rock (56 kpl)

Pop (8 kpl)

Soul (1 kpl)

Blues (3 kpl)

Jazz (36 kpl)

Viihde (1 kpl)
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joista jotkut ylsivät jopa steadysellereiksi. Liite-CD ei lisännyt lainausta, johon 

vaikuttanee myös basson asema säestyssoittimena. Blues ja jazz (4,00 lainaa/vuosi) 

eivät olleet basistien suosiossa niin paljon kuin kitaristien. Myöskään soitonoppaiden 

lainaus ei ollut yhtä suurta. Kuitenkin kaikki otoksen bassoaineisto oli kiertänyt 

kohtuullisesti ainakin elinkaarensa alkuvaiheessa. 

 

Bassoaineisto on keskittynyt vain muutamaan genreen, ja kokoelmalle tekisi varmasti 

hyvää laajentua tyylillisesti. Kyseessä on kuitenkin suosittu yhtyesoitin, jonka 

nuottiaineisto kiertää kirjastossa vilkkaasti. Esimerkiksi folk-, country-, blues- tai 

soulmusiikkiin keskittyvät kokoelmat ja soitonoppaat bassolle löytäisivät varmasti 

käyttäjänsä. 

 

Taulukko 27. Lainatuimmat bassonuotit. 

  

 hankintavuosi vuosittaiset 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Iron Maiden: Bass 

anthology 

2010 12 artisti (rock) - 

Kiss: The best of 

Kiss 

1998 10 artisti (rock) - 

Red Hot Chili 

Peppers: One hot… 

Metallica: Master of 

Puppets 

Gross, D.: 

Improvising rock 

bass 

1997 

 

1991 

 

1994 

 

9 

 

9 

 

9 

 

albumi (rock) 

 

albumi (rock) 

 

soitonopas 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

5.2.3 Rummut 

 

käyttöfaktori 0,88 
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Kuvio 8. Rumpunuotit genreittäin jaoteltuina 

 

Kokonaislainauksessa rumpunuotit jäivät melko pieneen osuuteen (3,97 lainaa/vuosi). 

Vaikka kokoelmassa on säestyksellisiä (liite-CD) nuotteja rock-klassikoista myös 

rumpaleille, niiden lainaus ei yllä samalle tasolle kitara- ja bassonuottien kanssa. 

Rumpunuotteja esiintyi myös suhteellisesti eniten nollakiertoisten ryhmässä. Voi olla 

että rumpalit luottavat omaan kuuloonsa, eivätkä koe tarvitsevansa nuotteja. Suosituinta 

aineistoa olivat soitonoppaat sekä rockin että jazzin puolella, eivät niinkään tunnettujen 

yhtyeiden nuotit. Rumpunuoteissa varsinaisia kestosuosikkeja esiintyi hyvin vähän. 

Oman aikansa pätevät soitonoppaat voidaan luokitella bestseller-kategoriaan. 

 

Myöskään rumpunuotteja ei kokoelmasta löydy marginaalisemmille genreille. Etenkin 

soitonoppaiden suosion vuoksi eri musiikkityylien saloihin johdattavat oppaat tekisivät 

Oulun pääkirjaston kokoelmasta laadukkaamman. 

 

Taulukko 28. Lainatuimmat rumpunuotit. 

  

 hankintavuosi vuosittaiset 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Erskine, Peter: The 

drum perspective 

2001 9 soitonopas 

(jazz) 

CD 

Leppänen, Leevi: 

Rokkaavat rummut 

2007 9 soitonopas 

(rock) 

CD 

Schroedl, Scott: 

Modern rock… 

Retzlaff, Peter: Baby 

steps to giant steps 

2002 

 

2010 

 

8 

 

7 

 

soitonopas 

(rock) 

soitonopas 

(jazz) 

CD 

 

CD 

 

Rock (39 kpl)

Pop (2 kpl)

Jazz (20 kpl)

Blues (1 kpl)

Viihde (1 kpl)
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Red Hot Chili 

Peppers: Best of… 

2004 7     artisti (rock) CD 

 

 

5.2.4 Piano 

 

käyttöfaktori 0,91 

 

 

Kuvio 9. Pianonuotit genreittäin jaoteltuina. 

 

Piano- ja kosketinsoitinnuotit olivat käyttöasteeltaan kohtuullisen suosittuja (4,11 

lainaa/vuosi). Kitara- ja bassonuoteista ne jäivät silti selvästi jälkeen. Popmusiikki oli 

selvästi pianonsoittajien suosiossa, erityisesti uutuudet ja kokoelmat. Jazz, blues ja 

etenkin viihdemusiikki jäivät pienempiin lainausmääriin. Silti vuosien mittaan kaikista 

lainatuimmat pianomusiikin steadysellerit olivat jazznuotteja. Steadysellereiksi ylsivät 

myös joidenkin popin klassikoiden kuten Elton Johnin ja Beatlesin pianonuotit. 

Bestsellereinä voidaan pitää lukuisia kokoelmanuotteja. Kaiken kaikkiaan erilaiset 

pianonuotit kiersivät lainauksessa melko tasaisesti. 

 

Suurin ero kitara- ja bassonuottien lainaukseen on siis pianonsoittajien kiinnostuksessa 

popmusiikin kokoelmanuotteihin, ei niinkään yksittäisten artistien tuotantoon. Lisäksi 

pianonuottien lainaus jakautuu tasaisemmin eri genrejen ja aikakausien kesken. 

Lainaajia kiinnostivat niin vanha jazz, 60-luvun legendat kuin tämän päivän 

popmusiikkikin. Liite-CD:llä ei ollut havaittavaa merkitystä lainausmääriin. 

Rock (18 kpl)

Pop (50 kpl)

Folk (2 kpl)

Soul (3 kpl)

Blues (16 kpl)

Jazz (73 kpl)

Viihde (47 kpl)

Gospel (2 kpl)
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Kuvio 9 osoittaa että kokoelmasta löytyy jazznuotteja pianolle varsin runsaasti. Myös 

viihdemusiikkia löytyy suhteellisesti paljon enemmän kuin muille instrumenteille, 

rockin jäädessä hyvin pieneen osuuteen. Popmusiikin osuutta voisi kasvattaa sen suuren 

kysynnän perusteella. 

 

Taulukko 29. Lainatuimmat pianonuotit. 

  

 hankintavuosi vuosittaiset 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

25 pop tunes for 

piano 

2013 12 kokoelma (pop) - 

Levine, Mark: The 

jazz piano book 

1995 10 soitonopas 

(jazz) 

- 

Alldis, D.: A 

classical approach… 

Jones, Norah: Play 

piano with… 

Keys, Alicia: Alicia 

Keys 

2001 

 

2004 

 

2012 

 

10 

 

10 

 

10 

 

soitonopas 

(jazz) 

artisti (pop) 

 

artisti (soul) 

 

- 

 

CD 

 

CD 

 

 

 

5.2.5 Saksofoni 

 

käyttöfaktori 0,72 

 

 

Kuvio 10. Saksofoninuotit genreittäin jaoteltuina. 

 

Rock (7 kpl)

Pop (10 kpl)

Soul (1 kpl)

Jazz (52 kpl)

Viihde (3 kpl)
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Aineisto oli hyvin vahvasti jazz-musiikkiin keskittynyttä (kuvio 10). Muutamien 

puhallinsoitinsovituksia sisältävien popnuottien suuri suosio kertoo että kokoelmaa 

kannattaisi ehkä laajentaa rohkeasti myös muihin genreihin. Liite-CD näytti nostavan 

soitonoppaiden ja säestysnuottien suosiota erityisen paljon. Tähän saattaa olla syynä 

saksofonin korostettu asema melodia- ja soolosoittimena. Tavallinen nuotti ilman 

äänitettä näytti jäävän selvästi jälkeen lainaustilastoissa. Edes hyvin tunnettujen 

saksofonistien kokoelmanuotit eivät ilman liite-CD:tä asiakkaita kiinnostaneet. 

 

Useasti kirjastoissa ajatellaan aloittelijoille suunnatun aineiston olevan kysytyintä. 

Saksofoninuottien kohdalla näin ei kuitenkaan ollut. Taidollisesti haastavin aineisto oli 

myös lainatuinta, mikä kertoo soittimelleen omistautuneesta harrastajakunnasta. 

Esimerkiksi luovat nuotinlukuharjoitukset ja fraseerausohjeet kiersivät hyvin lainassa. 

Saksofonisteista lähes kaikki ovat jazzista kiinnostuneita, ja se näkyy kiinnostuksena 

musiikin teknisiin ja teoreettisiin ulottuvuuksiin. 

 

Käyttöaste jäi saksofoninuoteilla melko alhaiseksi (3,25 lainaa/vuosi), toisaalta niitä 

esiintyi melko paljon lainatuimpien nuottien listalla. Aineiston käyttö jakautuikin 

selvästi kahtia: liitelevylliset säestysnuotit ja soitonoppaat kiersivät hyvin, kun taas 

tavalliset albumi- ja kokoelmanuotit sekä vanhat soitonoppaat eivät juuri liikkuneet. 

Tässä on havaittavissa sama ero kuin yleisesti pop/rock- ja jazznuottien välillä: jazzin 

lainaajia kiinnostaa enemmän omaehtoisen harjoittelun tukena toimiva nuottiaineisto, 

kun taas pop/rockin lainaajia tunnettujen artistien albumit ja kokoelmat. Tämä kannattaa 

ottaa uuden aineiston hankinnassa huomioon. 

 

Taulukko 30. Lainatuimmat saksofoninuotit. 

  

 hankintavuosi vuosittaiset 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Smooth jazz 2012 12 säestys (jazz) CD 

Play-along jazz with 

a jazz trio – alto sax 

2009 10 säestys (jazz) CD 

Amazing phrasing – 

tenor sax 

The swing era 

New real book 1 – Bb 

version 

2003 

 

2012 

1997 

 

9 

 

9 

7 

 

soitonopas 

(jazz) 

säestys (jazz) 

kokoelma (jazz) 

 

CD 

 

CD 

- 
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5.2.6 Trumpetti 

 

käyttöfaktori 0,73 

 

 

Kuvio 11. Trumpettinuotit genreittäin jaoteltuina. 

 

Trumpettinuotteihin pätivät paljolti samat lainalaisuudet kuin saksofoninuotteihin, 

käyttöasteenkin ollessa samaa luokaa (3,36 lainaa/vuosi). Erityisesti uudet soitonoppaat 

olivat suosittuja ja liite-CD tärkeässä asemassa. Uudet nuotit kulkivat melko hyvin 

lainassa jazzista maailmanmusiikkiin. Yli kymmenen vuotta vanha aineisto näytti 

kuitenkin seisovan hyllyssä. Trumpetin suurimman ikonin Miles Davisin musiikki on 

yhä varsin kysyttyä, myös ilman liite-CD:tä. 

 

Taulukko 31. Lainatuimmat trumpettinuotit. 

  

 hankintavuosi vuosittaiset 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Karjalainen, Kari: 

Trumpettikirja 

2013 9 soitonopas - 

Play-along latin with 

a live band! 

2010 8 säestys CD 

Davis, Miles: 

Originals vol.2 

Davis, Miles: Kind 

of blue 

Leviskä, Sari: Aloita 

trumpetilla 

2004 

 

2004 

 

2010 

 

7 

 

7 

 

7 

 

artisti (jazz) 

 

artisti (jazz) 

 

soitonopas 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Rock (5 kpl)

Pop (11 kpl)

Soul (1 kpl)

Blues (1 kpl)

Jazz (28 kpl)

Viihde (6 kpl)
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5.2.7 Huilu 

 

käyttöfaktori 0,74 

 

 

Kuvio 12. Huilunuotit genreittäin jaoteltuina. 

 

Kevyen musiikin nuottiaineistoa huilulle ei löydy kokoelmasta kovin paljoa. Rock/pop-

aineiston hankkiminen voisi nostaa melko pieneksi jäävää käyttöastetta jonkin verran. 

Suuri osa aineistosta on soitonoppaita, etenkin jazzin saloihin perehdyttäviä nuotteja 

löytyy useita. Ne kiertävät asiakaskäytössä suhteellisen mukavasti ja myös vanhemmat 

soitonoppaat kiertävät jonkin verran. Kansanmusiikkinuotteja ei huilulle juuri ole, mitä 

voi pitää selkeänä puutteena. Ainoan irlantilaiseen musiikkiin perehdyttävän 

soitonoppaan suuren lainauksen perusteella niille voisi hyvin löytyä kysyntää. 

Harjoittelun tukena toimiva liite-CD lisäsi lainausta merkittävästi, lähes kaikista 

lainatuimmista huilunuoteista löytyi sellainen. 

 

Taulukko 32. Lainatuimmat huilunuotit. 

  

 hankintavuosi vuosittaiset 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Play-along jazz with 

a jazz trio 

2009 9 säestys (jazz) CD 

Mäkilä, Marja-

Leena: Vivo huilu 

2005 8 soitonopas - 

A new tune a day – 2008 7 kokoelma CD 

Rock (1 kpl)

Pop (5 kpl)

Blues (1 kpl)

Jazz (22 kpl)

Viihde (6 kpl)
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for flute 

Brandao, F.: 

Brazilian and afro 

Cuban jazz… 

Larsen, G.: The 

essential guide to 

irish flute… 

 

2007 

 

 

2011 

 

7 

 

 

6 

 

soitonopas 

(jazz) 

 

soitonopas 

 

 

CD 

 

 

CD 

 

 

5.2.8 Viulu 

 

käyttöfaktori 0,63 

 

 

Kuvio 13. Viulunuotit genreittäin jaoteltuina. 

 

Kokoelmasta löytyi viululle jonkin verran myös marginaalisempaa aineistoa 

maailmanmusiikin ja countryn muodossa. Silti viulunuotteja on varsin niukasti ja niiden 

lainaus on myös määrällisesti vähäisintä (2,88 lainaa/vuosi). Kaikissa genreissä 

uutuusaineisto oli suosittua, vanhemman materiaalia seistessä hyllyssä. Kotimainen 

aineisto ei asiakkaita juuri kiinnostanut, kelttiläinen musiikki sekä jazz olivat 

viulumusiikin lainaajien suosikkeja. Tämänkin soittimen nuoteissa taitotasoltaan 

haastava materiaali oli lainatuinta. 

 

Liite-CD näytti nostavan myös viulunuottien lainamääriä. Ilman säestyslevyä julkaistut 

uudet nuotit jäivät melko vähälle suosiolle. Tulosten perusteella nuotin mukana kulkeva 

säestyslevy on siis tärkeä apuväline viulun ja muiden yksiäänisten solististen soitinten 

(saksofoni, trumpetti, huilu) soittajille. 

Pop (1 kpl)

Country (3 kpl)

Blues (1 kpl)

Jazz (14 kpl)

Viihde (3 kpl)
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Taulukko 33. Lainatuimmat viulunuotit. 

  

 hankintavuosi vuosittaiset 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Haigh, Chris: 

Exploring jazz… 

2011 8 soitonopas 

(jazz) 

CD 

Christiansen, C.: 

Essential jazz… 

2010 8 soitonopas 

(jazz) 

CD 

Fifty Irish fiddle 

tunes 

Jylhä, Konsta: 

Konstan nuottikirja 

Riutta, T.: Jazzix – 

jazzviuluopas… 

2009 

 

2000 

 

2008 

 

7 

 

6 

 

6 

 

kokoelma 

 

kokoelma 

 

soitonopas 

(jazz) 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

5.2.9 Harmonikka 

 

käyttöfaktori 0,69 

 

 

Kuvio 14. Harmonikkanuotit genreittäin jaoteltuina. 

 

Lainaus keskittyi vahvasti tiettyihin viihdemusiikin soitonoppaisiin, jotka olivat todella 

suosittuja. Soitonoppaat keräsivät lähes tuplasti enemmän lainoja (5,67 lainaa/vuosi) 

kuin mikä oli harmonikkanuottien keskiarvo (3,14 lainaa/vuosi). Toisaalta 

harmonikkanuoteista poikkeuksellisen iso osa kiersi hyvin vähän. Tämä selittyy 

oletettavasti vanhojen kotimaisten nuottien suurella tarjonnalla. Viihde- ja 

tanssimusiikki näyttivät olevan suosittuja, tosin kokoelmasta ei muiden genrejen 

aineistoa juurikaan löydy. 

Pop (1 kpl)

Blues (1kpl)

Jazz (4 kpl)

Viihde (52 kpl)
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Harmonikkanuoteista poikkeuksellisen suuri osa on suomalaista aineistoa, jota myös 

lainataan eniten. Bestsellereiksi ylsivät kuitenkin myös jotkut jazzia ja 

näyttämömusiikkia sisältävät nuotit. Potentiaalista kysyntää siis löytyisi soittajien 

keskuudesta muullekin kuin kotimaiselle viihdemusiikille. Tältä osin kokoelmaa voisi 

kehittää paljonkin. 

 

Taulukko 34. Lainatuimmat harmonikkanuotit. 

  

 hankintavuosi vuosittaiset 

lainat (kpl) 

nuottityyppi liiteaineisto 

Kalaniemi, Maria: 

Kevään kurjet 

2010 14 kokoelma CD 

Mattila, K.: 
Harmonikan ABC 2 

2005 11 soitonopas CD 

Ahvenainen, V.: 

Harmonikat soimaan 

12 

Suuri 

harmonikkakirja 

Ahvenainen, V.: 

Harmonikat soimaan 

9 

2012 

 

 

1997 

 

2010 

9 

 

 

9 

 

7 

kokoelma 

(viihde) 

 

kokoelma 

(viihde) 

kokoelma 

(viihde) 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

5.3 Nuottien lainaus vuoden 2013 aikana 

 

Alaluvuissa 5.1 ja 5.2 nuottien lainamääriä tutkittiin koko niiden elinkaaren ajalta. 

Tässä alaluvussa sen sijaan keskitytään vuoden 2013 lainaukseen, minkä perusteella 

tehdään päätelmiä asiakkaiden tämänhetkisestä lainauskäyttäytymisestä Oulun 

kaupunginkirjaston musiikkiosastolla. Erityinen kiinnostus kohdistuu lainatuimpaan 

aineistoon, sekä toisaalta nuotteihin joita ei ole vuoden aikana lainattu kertaakaan. 

Kumpaakin nuottiryhmää analysoidaan niiden sisällön perusteella, jotta voidaan 

muodostaa käsitys nuottien lainaukseen vaikuttavista tekijöistä. 
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Kuvio 15. Tutkimusotoksen (n=1008) nuottien lainakertojen jakautuminen vuoden 2013 

aikana 

 

Suurin vuoden 2013 aikana yhdelle nuottiniteelle kertynyt lainamäärä oli 17 kpl. 10–17 

lainakertaan ylsi hieman alle 10 prosenttia nuoteista. Reilusti yli puolet nuoteista (59 %) 

lainattiin vuoden aikana 3 kertaa tai vähemmän. Kolmannes (34 %) nuoteista ei käynyt 

lainassa kertaakaan koko vuoden aikana. (Kuvio 15) Lainaus keskittyi siis vahvasti 

suhteellisen pieneen osaan kokoelmasta. Tässä mielessä tulokset ovat samansuuntaisia 

useiden kirja-aineistolle tehtyjen tutkimusten kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
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350

400

450

10-17 kertaa 4-9 kertaa 1-3 kertaa 0 kertaa

lainatut nuotit (kpl)
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5.3.1 Lainatuimmat nuotit 

 

 

 

Kuvio 16. Nuottityyppien prosentuaalinen jakautuminen eri lainaryhmissä 

 

Lainatuimpia nuotteja (10–17 lainaa) tutkitaan erikseen lainatuimpien nuottien 

ryhmänä. Siihen kuuluu 91 nidettä tutkimusotoksesta. Lainatuimpien nuottien joukossa 

silmiinpistävin havainto on useiden esittäjien kokoelmanuottien suuri edustus (Kuvio 

16). Useiden esittäjien kappaleita sisältäviä kokoelmanuotteja löytyy ryhmästä 35 kpl, 

yhden artistin kokoelmanuotteja 28 kpl, artistin yhden albumin sisältäviä nuotteja 18 kpl 

sekä soitonopetusnuotteja 10 kpl. Kuvion 14 mukaan yksittäisten artistien 

kokoelmanuotit ovat kuitenkin varsin hyvin edustettuina myös nollakiertoisissa 

nuoteissa. Varsin oletettavaa on että pop/rock-artistien kokoelmat kiertävät paremmin 

kuin marginaalisempien genrejen edustajien. Tähän palataan tarkemmin alaluvussa 

5.3.2. 

 

0

5
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10-17 lainaa 4-9 lainaa 1-3 lainaa 0 lainaa

Soitonopas (%)

Usean esittäjän kokoelma (%)

Artistin albumi (%)

Artistin kokoelma (%)
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Kuvio 17. Lainatuimmat nuotit jaoteltuina genren perusteella 

 

Lainatuimmista nuoteista 49 kpl edusti pop- tai rockmusiikkia. Se ei ole yllättävää, sillä 

pop/rock-musiikki oli myös kokoelmaa määrällisesti hallitseva genre. Muidenkin 

musiikkigenrejen nuotteja löytyi lainatuimpien ryhmästä yllättävän paljon, jazzia (11 

kpl), bluesia (7 kpl), soulia (7 kpl), viihdettä (7 kpl), gospelia (6 kpl), countrya (2 kpl), 

folkia (1 kpl) sekä laulelmaa (1kpl). (Kuvio 17.) Erityinen havainto lainatuimpien 

jazznuottien kohdalla oli niiden vahva painottuminen soitonopetukselliseen aineistoon. 

 

 

 

Kuvio 18. Lainatuimmat nuotit jaoteltuina aikakauden perusteella 

 

Odotetusti lainatuimpien ryhmässä oli määrällisesti eniten 2000-luvun nuotteja (19 kpl). 

Seuraavaksi suosituin musiikillinen vuosikymmen oli 1970-luku (10 kpl). 1990- ja 

1980-lukujen edustajia löytyi kumpiakin 9 kpl. 1960-luku jäi 6 kpl edustukseen. 

Vanhempien vuosikymmenten nuotteja ei lainatuimpien joukkoon mahtunut. (Kuvio 

18.) Kokonaisuutena on todettava että myös menneiden vuosikymmenten 

Pop/Rock (53,8 %)

Jazz (12,1 %)

Blues (7,7 %)

Soul (7,7 %)

Viihde (7,7 %)

Gospel (6,6 %)

Country (2,2 %)

2000-luku (35,8 %)

1990-luku (17 %)

1980-luku (17 %)

1970-luku (18,9 %)

1960-luku (11,3 %)
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populaarimusiikin nuotteja mahtuu tasaisesti lainatuimpien ryhmään Oulun 

pääkirjastossa. Vanhemman musiikin menestys näkyy myös tämän tutkimuksen best- ja 

steadysellerlistoissa. Historiallinen syvyys on siis tärkeää kevyen musiikin kokoelman 

luomisessa, vaikka populaarimusiikin historia ei varsinaisesti vielä kovin pitkä olekaan. 

 

 

 

Kuvio 19. Lainatuimmat nuotit jaoteltuina instrumenttien perusteella 

 

Reilusti edustetuin instrumentti lainatuimpien nuottien ryhmässä oli kitara (31 kpl). 

Kitaran ylivoima oli odotettavaa, mutta muiden kevyen musiikin bändisoittimien 

jääminen täysin paitsioon on hieman yllättävää. Seuraavaksi edustetuimmaksi nousi 

paljon marginaalisempi soitin, saksofoni (6 kpl). Teoriassa saksofoninuotteihin 

voitaisiin laskea kuuluviksi myös lainatuimpien ryhmän 2 puhallinpartituuria, jotka on 

suunnattu sekä saksofonille, trumpetille että pasuunalle. Saksofoninuottien menestys on 

merkittävää ja sitä tutkitaan tarkemmin luvussa 5.2.5. Osaltaan siksi että lainatuimpien 

nuottien ryhmä koostuu pääasiassa kokoelma-aineistosta, jota ei erikseen ole suunnattu 

tietylle kohdeinstrumentille, muiden instrumenttien edustukset jäivät hyvin alhaisiksi: 

piano 3 kpl, basso 3 kpl, huuliharppu 2 kpl, kuoro 2 kpl, harmonikka 2 kpl, banjo 1 kpl, 

huilu 1 kpl. (Kuvio 19.) 

 

Kitara (60,8 %)

Saksofoni (11,8 %)

Piano (5,9 %)

Basso (5,9 %)

Huuliharppu (3,9 %)

Kuoro (3,9 %)

Harmonikka (3,9 %)

Banjo (2 %)

Huilu (2 %)
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Kuvio 20. Lainatuimmat nuotit jaoteltuina kulttuurialueiden perusteella 

 

Lainatuimpien nuottien alkuperämaista erottuivat selkeästi Suomi (19 kpl), Yhdysvallat 

(18 kpl) ja Iso-Britannia (12 kpl). Muut maat tai kulttuurialueet jäivät korkeintaan 

yhteen tai kahteen edustajaan. Näitä maita olivat Kanada (2 kpl), Irlanti (2 kpl), 

Barbados (2 kpl), Ruotsi (1 kpl) ja Kreikka (1 kpl). (Kuvio 20.) 

 

 

5.3.2 Nollakiertoiset nuotit 

 

 

Kuvio 21. Nollakiertoiset nuotit jaoteltuina genreittäin (suluissa nollakiertoisten määrä 

prosentteina) 
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Nuotteja jotka eivät käyneet kertaakaan lainassa vuoden 2013 aikana kutsutaan tässä 

tutkimuksessa nollakiertoisiksi. Tutkimusjoukon nuoteista jopa 34 prosenttia kuului 

tähän ryhmään, kuten kuvio 15 (s. 76) osoittaa. Lähemmässä tarkastelussa osoittautui 

että nollakiertoisten nuottien joukossa olivat edustettuina lähes kaikki tutkittavat 

aikakaudet sekä kulttuurialueet melko lailla samassa suhteessa kuin koko 

tutkimusjoukossa. Instrumenttien osalta rumpu- ja huilunuotit olivat jääneet muita 

useammin lainaamatta vuoden 2013 aikana. Sen sijaan genrejen osalta tuli esille 

selvempiä eroavaisuuksia, jotka ovat esillä kuviossa 21 edellisellä sivulla. 

 

Joidenkin lukumääräisesti pienten genrejen (laulelma, country, folk, gospel) nuottien 

joukossa oli erittäin paljon nollakiertoista aineistoa. Nämä genret kaipaavat selkeästi 

nuottien uusimista ja karsintaa avokokoelmasta. Määrällisesti isoissa genreissä (viihde, 

pop, rock) nollakiertoisten määrä oli siedettävällä tasolla. Tosin esimerkiksi 

viihdemusiikista yli kolmasosa (35,8 prosenttia) ei ollut käynyt lainassa kertaakaan 

vuoden 2013 aikana. Lienee tulkintakysymys pidetäänkö tulosta hyvänä. Vähiten 

nollakiertoista aineistoa esiintyi soul/funk-, jazz-, ja bluesnuoteissa. Näiden genrejen 

osuuden kasvattamista Oulun pääkirjaston avokokoelmassa kannattaisi tulosten 

perusteella harkita. 

 

 

Kuvio 22. Vuoden 2013 lainat jaoteltuina nuottien hankkimisvuoden perusteella 
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Selkeästi vaikuttava tekijä nuottien päätymiseen nollakiertoisiksi on myös niiden 

hankinnasta kulunut pitkä aika. Karkea esimerkki tästä on tutkimusotoksen jakaminen 

2000-luvulla kirjastoon hankittuihin, sekä viime vuosituhannella hankittuihin nuotteihin 

(Kuvio 22, s. 81). 

 

 

5.3.3 Huomioita koko tutkimusotoksen lainauksesta vuonna 2013 

 

Seuraavaksi tutkimusotoksen vuoden 2013 lainamääriä ja käyttöfaktoreita verrataan 

alaluvuissa 5.1 ja 5.2 esiteltyihin niiden koko elinkaaren aikaisiin tuloksiin. Suurimman 

nidekohtaisen lainamäärän vuonna 2013 keräsivät rock, pop, soul/funk ja blues. Samat 

genret olivat lainatuimpia myös elinkaaren mittaisessa tarkastelussa, joten niiden suosio 

on Oulun kaupunginkirjastossa pysyvää. Soulmusiikin ja bluesin hankintaa voisi 

tulevaisuudessa lisätä, sillä niiden ollessa kohtuullisen pieniä genrejä kokoelmaa on 

helppo niiden osalta kehittää. Jazz ylsi vuonna 2013 parempaan käyttöfaktoriin kuin 

mikä sen vuosien aikainen keskiarvo on. Varovaisesti voisi olettaa, että uudet liite-CD:n 

sisältävät nuotit ja soitonoppaat ovat lisänneet jazznuottien lainausta. Tätä oletusta tukee 

myös instrumenttikohtainen analyysi. 

 

Instrumenttien mukaan tarkasteltuna suosituimpia vuonna 2013 olivat kitaranuotit 

(käyttöfaktori 1,26). Melkein samoihin käyttöfaktorin lukemiin ylsivät myös saksofoni- 

ja trumpettinuotit, joiden lainaus on vilkastunut verrattuna aiempiin vuosiin. Suurin osa 

näiden soittimien aineistosta on jazzmusiikkia, mutta myös uudet puhallinsoitinten 

pop/rock-nuotit kiertävät hyvin. Yllättäen perinteisten yhtyesoittimien (basso, rummut, 

piano) lainaus oli vuonna 2013 laskenut reilusti. Syytä tähän on vaikea keksiä ja 

tutkimustuloksen varmistaminen vaatisi useamman vuoden seurannan. 

 

Vuosikymmenten mukaisessa tarkastelussa kävi ilmi, että kaikista suosituimpia olivat 

2000-luvun nuotit. Seuraavaksi suosituimpia olivat tasaväkisinä 1960-, 1970- ja 1980-

lukujen nuotit. 1990-luvun musiikki jäi hieman pienempään lainausmäärään. Ajallisesti 

kaikkein vanhin musiikki 1910-luvulta 1950-luvulle kiersi selkeästi vähiten. Tuloksien 
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perusteella voidaan todeta ainakin populaarimusiikin klassikoiden jatkuva suosio 

kirjaston asiakkaiden keskuudessa. Huomattavaa on että esimerkiksi 1960-luvun 

nuotteja lainattiin suhteellisesti enemmän kuin 1990-luvun nuotteja. Tosin tässä on 

huomioitava että 1960-luvun osalta kokoelma koostuu asemansa vakiinnuttaneista 

klassikoista, kun taas 1990-luvun nuottien seasta löytyy enemmän marginaalista 

aineistoa. 

 

Maita ja kulttuurialueita tutkittaessa kävi ilmi että nuottien valtaosan alkuperämaa oli 

joko Suomi, Yhdysvallat tai Iso-Britannia. Näiden lisäksi aineistoa löytyi monista 

Euroopan sekä Etelä-Amerikan pienemmistä maista. Niinpä oli järkevää niputtaa nämä 

pienemmät maat kokonaisuuksiksi. Afrikkalaista tai aasialaista aineistoa ei löytynyt 

tarpeeksi tutkimuksen tekemistä varten. Huomionarvoista on että Yhdysvaltojen ja Ison-

Britannian nuotit ovat pääasiassa pop/rock-musiikkia, muun Euroopan nuotit viihde- tai 

perinnemusiikkia ja Etelä-Amerikan nuotit latinalais-amerikkalaista populaarimusiikkia 

(mm. samba, tango, bossa nova). Suomalaisista nuoteista löytyi sekä pop/rock- että 

viihdemusiikkia. 

 

Lainatuimmiksi ylsivät Suomen sekä Iso-Britannian nuotit. Hieman jälkeen jäivät muun 

Euroopan ja Yhdysvaltojen aineisto. Etelä-amerikkalainen musiikki kiinnosti lainaajia 

selkeästi vähiten. Jos suomalaista musiikkia sisältävät nuotit jaetaan erikseen pop/rock- 

sekä viihdemusiikkiin, niin huomataan että suomalainen pop/rock on kaikista 

lainatuinta nuottiaineistoa. Iso-Britannian ulkopuolisen Euroopan (mm. Saksa, Ranska, 

Espanja, Italia) aineisto oli yllättävän suosittua, jopa hitusen yhdysvaltalaista musiikkia 

lainatumpaa. 

 

Yleensä uutuusaineisto on kirjastoissa hyvin kysyttyä, mutta päteekö tämä oletus myös 

nuottiaineiston yhteydessä? Sen selvittämiseksi vuoden 2013 aikana kertyneitä 

nidekohtaisia lainamääriä vertailtiin myös kyseisten nuottiniteiden hankkimisvuoteen. 

Tuloksista havaitaan uusimman aineiston todella olevan lainatuinta, ja että lainamäärät 

alkavat laskea melko tasaisesti aineiston iän karttuessa. Vuonna 2013 kirjastoon 

hankitut nuotit keräsivät keskimäärin 6,44 lainaa vuoden aikana. Alle kymmenen vuotta 

kokoelmassa olleet nuotit keräsivät lainoja tasaisen hyvin, esimerkiksi 2005 hankitut 
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nuotit keräsivät keskimäärin 4,50 lainaa. Yli kymmenen vuotta vanhoilla nuoteilla 

kysyntä alkoi olla vähäisempää, 1990–2001 hankittuja nuotteja lainattiin keskimäärin 

hieman yli 2 kertaa, 1978–1989 hankittuja alle 2 kertaa vuoden 2013 aikana. (Kuvio 22, 

s. 81) Kuitenkaan uutuusaineiston suosio vanhempaan materiaaliin verrattuna ei ole 

päätä huimaavaa. Yhteenvetona voidaan todeta että viimeisen kymmenen vuoden aikana 

Oulun kaupunginkirjastoon hankittu nuottiaineisto kiersi asiakaskäytössä tasaisen 

hyvin. Yli kymmenen vuotta vanhojen niteiden kohdalla kannattaa harkita pidetäänkö 

ne avokokoelmassa vai sijoitetaanko varastoon. 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

6.1 Lainaustutkimus 

 

Lainaustutkimuksen otoksena oli 1008 nuottinimekkeen joukko, johon pyrittiin 

sisällyttämään tarpeellinen määrä aineistoa eri musiikin genreistä, aikakausista, 

kulttuurialueista sekä kohdesoittimista. Tutkimus kohdistui Oulun kaupunginkirjaston 

musiikkiosaston lainattavissa olevaan avokokoelmaan. Nuotteihin vuoden 2013 aikana 

kohdistuneita lainauskertoja tutkittaessa todettiin kirjastokokoelmissa hyvin yleinen 

ilmiö, kysynnän huippu kohdistui varsin pieneen osaan aineistosta. Vastaavasti 

kolmasosa nuoteista ei käynyt lainassa kertaakaan vuoden 2013 aikana. 

 

Kirja-aineistoille tehdyissä lainaustutkimuksissa kaikista kysytyin aineisto on 

poikkeuksetta ollut uutta, korkeintaan muutama vuosi aiemmin kirjastoon hankittua. 

Tässä tutkimuksessa havaittiin nuottien kysynnän hajautuvan tasaisemmin myös 

vanhempaan aineistoon. Lainatuimpien nuottien joukkoon mahtui nimekkeitä 1960-

luvulta tähän päivään. Koko tutkimusotoksen lainausmääristä kävi ilmi että keskimäärin 

noin kymmenen vuotta kirjastoon hankkimisen jälkeen nuotin lainauskerrat alkavat 

laskea huomattavasti. Tähän vaikuttavat todennäköisesti sekä nuotin mahdollinen 

kuluminen ja rispaantuminen että ajankohtaisen kiinnostavuuden väheneminen. 

Kuitenkin jopa yli 30 vuotta sitten kirjastoon hankittuja nuotteja lainattiin yhä 

keskimäärin 2 kertaa vuodessa. Olisi varsin mielenkiintoista toistaa tutkimus jossakin 

toisessa kirjastossa ja verrata tuloksia näihin Oulun kaupunginkirjaston 

musiikkiosastolla saatuihin tuloksiin. 

 

 

6.2 Genret 

 

Genrejen mukaista nuottilainausta tutkittaessa paljastui että eri musiikkityylien aineistoa 

lainataan Oulun kaupunginkirjastossa kohtuullisen tasaisesti. Kirja-aineistoon 

keskittyneet aiemmat tutkimukset toteavat lainauksen olevan varsin keskittynyttä 

uutuusaineistoon, tiettyihin genreihin ja menestysteoksiin. Tietokirjallisuuden ja 



86 
 

 

lastenkirjojen lainaus on puolestaan tasaisempaa. Tämän tutkimuksen perusteella on 

todettava, että nuotit vertautuvat kirjastoaineistona paremmin tieto- kuin 

kaunokirjallisuuteen. Nuottien uutuuskysyntä on harvoin valtavan suurta, toisaalta ne 

säilyttävät kiinnostavuutensa tietylle käyttäjäryhmälle vuosikausia. 

 

Nidemääräisesti korkeimmat lainausluvut keränneet genret pop ja rock eivät olleet 

kuitenkaan suhteellisesti lainatuimpia, vaan niitä suositumpia olivat soul sekä blues. 

Kaikkien genrejen nuotit kiersivät lainauskäytössä kohtuullisesti, laulelmamusiikkia 

lukuun ottamatta. Nämä seikat kertovat Oulun kaupunginkirjaston kokoelman olevan 

melko hyvässä tasapainossa. 

 

Suomalaiset nuotit olivat jonkin verran lainatumpia kuin ulkomaista alkuperää olevat. 

Tähän teki genreistä poikkeuksen ainoastaan jazz. Kuitenkin kaikista lainatuimpien 

nuottien joukossa suomalaista alkuperää olevia nuotteja oli vain kolmasosa. Myös tässä 

suhteessa nuottien lainaus vaikuttaa poikkeavan kirja-aineiston lainauksesta, jossa 

kotimaiset menestysteokset dominoivat lainatuimman aineiston listoja. 

 

 

6.3 Instrumentit 

 

Myös eri instrumenteille suunnattuja nuotteja lainattiin nidemääriin suhteutettuna 

tasaisesti. Nidemäärällisesti suurimmat kitara- ja bassonuotit olivat myös kaikista 

lainatuimpia. Monelle marginaalisemmalle instrumentille kokoelmasta löytyi aineistoa 

hyvin suppeasti, esimerkiksi harmonikalle lähes pelkästään viihdemusiikkia. 

Tutkimuksessa kävi selvästi ilmi, että populaarimusiikin nuottiaineisto vaihtelee 

sisällöltään hyvin paljon sen mukaan mille instrumentille se on tarkoitettu. Kokoelman 

laadukkuuden parantamiseksi kirjastojen tulisikin koettaa hankkia monipuolisempaa 

nuottiaineistoa myös marginaalisemmille soittimille. 

 

Eri kohdeinstrumenteille suunnattujen nuottien lainauksessa oli havaittavissa varsin 

suuria eroavaisuuksia ja ominaispiirteitä. Kitaralle ja bassolle lainattiin eniten 

tunnettujen rockyhtyeiden albumi- ja kokoelmanuotteja. Vanhakin aineisto kiersi 
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asiakaskäytössä hyvin. Rumpunuoteissa lainaus keskittyi enemmän soitonoppaisiin, 

yhtyenuotit eivät olleet rumpaleille kovin kiinnostavia. Nollakiertoisen aineiston osuus 

oli rumpunuoteissa poikkeuksellisen suuri. Pianomusiikin lainaajien mieleen puolestaan 

olivat useiden artistien musiikkia sisältävät popmusiikin kokoelmanuotit, erityisesti 

uutuusaineisto. Kevyen musiikin suosituimpien yhtyesoittimien (kitara, basso, rummut, 

piano) nuottiaineiston lainaukseen ei juuri vaikuttanut nuotin mukana kulkeva 

säestyslevy. Liite-CD:llä oli kuitenkin huomattava vaikutus marginaalisempien 

kohdesoittimien nuottien lainaukseen. 

 

Saksofonille ja trumpetille lainattiin erityisen paljon liite-CD:n sisältäviä soitonoppaita. 

Taidollisesti haastava omaehtoisen harjoittelun tukena toimiva aineisto oli hyvin 

suosittua. Ilman säestyslevyä tunnetuimpienkaan artistien nuotit eivät keränneet suuria 

lainausmääriä. Jazz-aineistoa lainataan paljon, mutta Oulun nuottikokoelmassa on hyvin 

vähän pop/rock-nuotteja marginaalisemmille soittimille. Tässä olisi selkeä kokoelman 

kehittämisen kohde. 

 

Yllä olevassa kappaleessa luetellut lainalaisuudet koskevat pitkälti myös viulu- ja 

huilunuottien lainausta. Niiden kokonaislainamäärät jäivät melkoisen pieniksi ja 

kokoelman koostumus on suppea ja iältään vanhahtava. Pop/rock-aineistoa kaivattaisiin 

kipeästi lisää tuomaan vaihtelua ja lainaajille vaihtoehtoja. Yleisesti kaikkien 

yksiäänisten soolosoittimien (saksofoni, trumpetti, viulu, huilu) nuottien mukana 

kulkevilla säestyslevyillä on erittäin suuri positiivinen vaikutus lainausmääriin. 

 

Harmonikkanuottien lainaus on oma lukunsa, soittimen ollessa niin leimallisesti 

Suomeen sekä tietyn tyyppiseen viihdemusiikkiin sitoutunut. Aineiston lainaus olikin 

kahtia jakautunutta: eräitä viihdemusiikin soitonoppaita käytettiin hyvin paljon, kun taas 

etenkin vanhempi aineisto seisoi hyllyssä. Myös harmonikalle voisi Oulun kokoelmassa 

olla paljon nykyistä laajempi genre-edustus. Kokoelmasta löytyy esimerkiksi vain 

muutama jazznuotti, ja ulkomaisen musiikin edustus on minimaalista. 
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6.4 Listatutkimus ja benchmarking 

 

Tätä tutkielmaa varten koottiin listoja eri musiikkigenrejen ja vuosikymmenten 

merkittävimmistä artisteista, joiden edustusta vertailtiin Oulun kaupunginkirjaston sekä 

kolmen vertailukirjaston nuottikokoelmissa. Oulun kokoelman kokonaisedustavuus jäi 

jälkeen Kööpenhaminan ja Jyväskylän kaupunginkirjastoista, mutta oli Rovaniemen 

kaupunginkirjaston tulosta parempi. Kokonaisuutena Jyväskylä ylsi jopa 

Kööpenhaminaa parempaan tulokseen, mikä on varsin yllättävä tulos kaupunkien 

asukasmäärät huomioiden. 

 

Listatutkimuksen eri vuosikymmenten edustavuusprosentit olivat Oulussa 70-80 

prosentin luokkaa. Parannettavaa on erityisesti vanhan populaarimusiikin (1910-luvusta 

1940-lukuun) nuottien edustuksessa, sekä 1990-luvun tuloksessa. Sen sijaan Oulu 

pärjäsi hyvin vertailtaessa kokoelmien kattavuutta 1950-, 1960- ja 2000-lukujen osalta. 

Genrejen välistä edustavuutta tutkittaessa edustavuusprosenttien vaihtelu oli suurempaa, 

Oulussa noin 55-90 prosentin välimaastossa. Listoissa esiintyvistä artisteista noin 80 

prosenttia tai enemmän löytyi pop-, rock-, heavy- ja jazzgenreistä. Noin 60 prosenttiin 

jäivät blues, viihde, country, folk sekä soul. Erityisesti blues- ja soulmusiikin 

klassikkoartistien nuotteja kannattaisi hankkia Ouluun enemmän, koska niiden aineisto 

on varsin suosittua lainaustutkimuksen tulosten perusteella. 

 

 

6.5 Lainatuimmat nuotit 

 

Lainatuimpina nuotteina käsiteltiin tutkimusotoksen nuotteja, joita oli lainattu 10-17 

kertaa vuoden 2013 aikana. Lainatuimpien nuottien ryhmään kuului yhteensä 91 

nimekettä. Niiden joukossa kokoelmanuottien osuus oli varsin suuri. Lainaajille 

kelpasivat lähes yhtä hyvin sekä useiden esittäjien kokoelmat että yksittäisten artistien 

kootut teokset. Soitonopetuksellisen aineiston edustus jäi pieneksi lainatuimpien 

nuottien joukossa. Isoin selitys tälle on popin, rockin ja muiden valtavirran genrejen 

dominointi. Lainatuimman 91 nuotin joukossa oli 11 jazz- ja 7 bluesnuottia, joista 10 
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sisälsi soitonopetuksellista aineistoa. Lainatuimpien pop/rocknuottien joukossa ei 

soitonopetuksellista aineistoa ollut. 

 

Kestin kirja-aineistoon perustuvien tuloksien mukaan lainatuimmista kirjoista 47 

prosenttia oli lastenkirjoja ja lasten katselukirjoja, 23 prosenttia dekkareita ja 

jännityskirjoja. Muut genret jäivät selkeästi marginaalisempiin osuuksiin. (Kesti 2006, 

55.) Nuottiaineistossa pop- ja rocknuotit käsittivät 53,8 prosenttia lainatuimmista 

nimekkeistä. Huomattavaa on että kaikki tässä tutkimuksessa mukana olleet 

musiikkigenret olivat silti edustettuna lainatuimpien nimekkeiden listassa. 

 

Kestin (2006, 54) tuloksien mukaan 50 prosenttia lainatuimmista kirjanimekkeistä oli 

alkukieleltään kotimaista kirjallisuutta. Muista alkukielistä olivat edustettuina englanti 

(27 %), ruotsi (21 %) ja ranska (2 %). Nuottien kohdalla lainatuimmista nimekkeistä 

kotimaista alkuperää oli 33 % aineistosta, 53 % edusti Yhdysvaltoja tai Iso-Britanniaa. 

Muut alkuperämaat olivat marginaalisia ja musiikki joka tapauksessa poikkeuksetta 

englanninkielistä. Englanti on siis odotetusti kevyen musiikin valtakieli, ja lähes kaikki 

kansainvälisesti menestyvä musiikki on englanninkielistä. 

 

Kestin tutkimuksen mukaan lainatuimmista kirjoista 73 prosenttia oli korkeintaan viisi 

vuotta vanhoja, 5 prosenttia yli viisitoista vuotta vanhoja. Suosituimmat kirjat olivat siis 

keskimäärin varsin uutta aineistoa. Lastenkirjoissa myös vanhemmat kirjat nousivat 

lainatuimpien joukkoon. (Kesti 2006, 68.) Lainatuimman aineiston ikä osoittautui 

suurimmaksi erottavaksi tekijäksi vertailtaessa nuotti- ja kirjalainausta. Nuottiaineiston 

lainatuimpien nimekkeiden joukkoon nousi melko tasaisesti aineistoa 1960-luvulta 

tähän päivään. Kiinnostusta vanhempaankin populaarimusiikkiin löytyy siis runsaasti 

asiakkaiden keskuudesta. 

 

Tässä tutkimuksessa mielenkiinto kohdistui myös lainatuimpien nuottien 

kohdeinstrumentteihin. Kaikilla nuoteilla ei ole havaittavissa selkeää 

kohdeinstrumenttia, mutta yli puolella lainatuimmasta aineistosta sellainen löydettiin. 

Odotetusti kitara nousi selkeästi suosituimmaksi kohdeinstrumentiksi 60,8 prosentin 

osuudella. Toiseksi suosituin instrumentti oli yllättäen saksofoni 11,8 prosentin 
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tuloksella. Piano ja basso jäivät molemmat 5,9 prosentin osuuksiin. Loput instrumentit 

keräsivät hajaosumia. 

 

 

6.6 Best-, fast- ja steadysellerit 

 

Suositut nuotit jaettiin tutkimuksessa best-, fast- ja steadyseller – nimikkeiden alle. 

Tutkimuksen tämän osuuden tavoitteena oli selvittää, millaiset nuotit ovat suosittuja 

kunkin genren tai instrumentin yhteydessä, sekä onko suosio kestävää. Tuloksien 

perusteella eri genrejen ja instrumenttien suosituimmat nuotit poikkeavat hyvin paljon 

toisistaan. Esimerkiksi popmusiikissa useiden esittäjien kokoelmanuotit ovat selkeästi 

lainatuimpia. Rockmusiikissa taas yksittäisten artistien albumi- tai kokoelmanuotit 

nousevat kärkeen. Jazzissa ja bluesissa soitonopetuksellinen aineisto on kaikista 

suosituinta. 

 

Useita vuosia lainaustilastojen kärjessä pysytteleviä steadysellereitä löytyi eniten 

kitaralle suunnattujen rock- ja heavynuottien joukosta. Jazzmusiikin yksittäiset teoria- ja 

soitonoppaat saavuttivat myös steadysellerin aseman. Bestsellereiksi luokiteltavia 

nuotteja löytyi popin ja rockin lisäksi varsin paljon blues-, soul- ja viihdemusiikin 

joukosta. Fastsellereitä havaittiin kaikista eniten pop- ja soulnuoteissa. Kaiken 

kaikkiaan jaottelu best-, fast- ja steadysellereihin toimi tämän tutkimuksen tarkoituksiin 

hyvin, vaikkakin jaottelu ei ole yhtä selkeää kuin kirja-aineiston yhteydessä. Kuitenkin 

jaottelun avulla saatiin eriteltyä nuottiaineiston kiertoa lainauskäytössä eri 

musiikkigenrejen ja kohdeinstrumenttien yhteydessä. 

 

 

6.7 Nollakiertoiset nuotit 

 

Koko vuoden 2013 kirjaston hyllyssä seisonutta, täysin lainaamatonta aineistoa 

tutkittiin omana nollakiertoisten nuottien ryhmänään. Tähän ryhmään kuului 34 

prosenttia musiikkiosaston nuoteista. Tuloksien perusteella genre oli suurin selittävä 

tekijä joutumisessa nollakiertoisten joukkoon. Laulelma-, country- ja folkmusiikki 
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sisälsivät 45-67 prosenttia nollakiertoista aineistoa. Soul, jazz ja blues vain 19-23 

prosenttia. Genren ohella nuottien ikä luonnollisesti vaikutti lainausmääriin. 

Tutkielmassa kerättyä nollakiertoisen aineiston listaa voidaan käyttää apuvälineenä 

avokokoelman karsimisessa. 

 

 

6.8 Jatkokysymyksiä 

 

Monet mielenkiintoiset kysymykset joihin tässä tutkimuksessa ei saatu vastauksia 

koskevat asiakkaiden tiedonhakutarpeita nuottien osalta. Spillerin (1986) mukaan kirja-

aineiston lainaajat valitsevat lainaamansa kirjat 54 prosentissa tapauksista tekijän nimen 

perusteella, 46 prosentissa tapauksista hyllyjä selailemalla. Olisi mielenkiintoista tutkia 

ovatko prosenttiosuudet samankaltaisia nuottilainaajien keskuudessa. 

 

Useiden tutkimusten mukaan kaunokirjallisuuden myyntimenestykset ovat suosittuja 

myös kirjastoissa. Tietokirjallisuuden puolella korrelaatio ei ole kovin vahvaa. Tässä 

tutkimuksessa havaittiin että tunnettujen artistien nuotteja lainataan paljon, mutta yhtä 

suosittuja ovat myös kokoelma- ja soitonopetusnuotit. Asiakkaiden tiedontarpeita 

pohdittaessa olisi tärkeää tietää, millä perusteella vaikkapa kokoelmanuotteja lainataan. 

Onko lainauspäätöksen taustalla vain yksi kokoelmanuotista sattumalta löytyvä kappale 

vai yleisempi kiinnostus koko nuottiniteen sisältöön? 

 

Musiikkiosaston asiakkaiden profilointi olisi hyödyllinen keino saada tietoa kokoelman 

käytöstä. Esimerkiksi musiikin opiskelijoiden ja ammattilaisten tiedonhaku poikkeaa 

varmasti joiltain osin tavallisten harrastajien tarpeista. Nuottikokoelman kehittämisen 

kannalta olisi kiinnostavaa tietää millaiset ihmiset sitä käyttävät ja millaisia heidän 

tarpeensa ovat. Näihin kysymyksiin voidaan tulevaisuudessa haluttaessa hakea 

vastauksia haastattelututkimuksen avulla. 
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6.9 Tutkimuksen luotettavuudesta 

 

Kuinka luotettavia ja yleistettäviä tämän tutkielman tiedot sitten ovat? Tilastollisessa 

mielessä lainaus- ja listatutkimuksen otokset ovat kattavat, ja valtaosa työajasta kuluikin 

tiedon keräämiseen ja analysoimiseen valituilla menetelmillä. Tutkimuksessa saatiin siis 

kerättyä varsin kattavasti tietoa Oulun kaupunginkirjaston nuottikokoelman 

koostumuksesta, sekä sen kiertämisestä lainauskäytössä. Tämän informaation avulla 

voidaan jo tehdä selkeitä huomioita ja päätelmiä kokoelman toimivuudesta. Aktiivinen 

lainauskäyttö ei kuitenkaan yksin kerro totuutta kirjastokokoelman laadusta, siispä 

listatutkimus antoi oman tärkeän panoksensa arvioitaessa kokoelmaa laajemmasta 

perspektiivistä. Benchmarkingin käyttö osana tutkimusta helpotti suhteuttamaan Oulun 

tuloksia muihin kirjastoihin vertailtaessa. Yleisten kirjastojen nuottikokoelmat 

vaikuttavat olevan koostumukseltaan pääpiirteissään melko samankaltaisia, joten tässä 

tutkimuksessa saadut tulokset ovat varmasti kohtuullisen yleistettäviä. Tietenkin eri 

kaupunkien asiakaskunnat voivat sisältää tiettyjä erityisryhmiä, joiden tarpeita voidaan 

arvioida erikseen. 

 

Tämän tutkielman suurimmat haasteet liittyvät tilastollisen aineiston analysointiin. 

Koska minkäänlaista asiakaskyselyä tai haastatteluja ei ajankäytön vuoksi suoritettu, jäi 

tutkimustulosten analysointi kokonaan tutkimuksen tekijän harteille. Tätä voidaan pitää 

mahdollisena riskitekijänä luotettavuuden suhteen, mutta minkäänlaisia liian pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä tulosten suhteen ei mielestäni tehty. Paikoitellen esitän 

tutkimustulosten taustalla vaikuttavista ilmiöistä arvioita, jotka liikkuvat hyvin yleisellä 

tasolla. Arvioni perustuvat aikaisempiin kokemuksiini musiikin opiskelijana ja 

kirjastonkäyttäjänä, sekä usean vuoden työskentelyyn kirjaston musiikkiosastolla. 

Tulosten analysoinnin helpottamiseksi nuoteista kerättiin erilaista laadullista tietoa 

(esim. nuottityyppi, liiteaineisto), paljon lainattu aineisto luokiteltiin lisäksi best-, fast- 

ja steadyseller – kategorioihin. Laadullinen tieto toimi lopulta hyvin analysoinnin 

apuna, iso osa lainaustutkimuksen keskeisistä tuloksista saatiin vertaamalla nuoteista 

kerättyä laadullista tietoa lainausmääriin. 
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Jälkeenpäin ajatellen tuskin tekisin montaa asiaa eri tavalla. Sain tyydyttävät vastaukset 

kaikkiin asettamiini tutkimuskysymyksiin. Benchmarkingin mukanaolo tutkimuksessa 

ei ehkä tuonut kovin merkittävää hyötyä sen suorittamisen viemään aikaan nähden. 

Toisaalta ilman benchmarkingia Oulun kokoelmasta listatutkimuksella saadut tulokset 

olisivat olleet vailla vertailupohjaa. Benchmarkingin tekemistä hidasti se että tiedot piti 

kerätä nimeke nimekkeeltä erikseen jokaisen kirjaston tietokannasta. Tämä johtui siitä 

että erilaisten kirjastojärjestelmän versioiden vuoksi yhdenaikaista tiedonhakua ei 

kyetty suorittamaan. 
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