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Tässä tutkimuksessa luodaan näkemystä kirjastoaineiston karsinnasta iän perusteella ja karsinnan 

merkityksestä sekä kokoelmatyön riittävyydestä. Tutkimuksessa havaittiin tietokirjojen välillä eroja. 

Niistä löytyy hitaasti ja  nopeasti vanhenevia aihealueita. Kaunokirjallisuus ei vanhene samalla tavoin 

kuin tietokirjat. Vanhemman kaunokirjallisuuden kysyntä vähenee, mutta se ei vanhene. Etenkin 

opiskelijat tarvitsevat vanhoja kaunokirjoja opiskelutarkoituksiin. Tietokirjojen vanheneminen 

vaihtelee huomattavasti aihealueesta riippuen. Uusien kaunokirjojen lisäksi uudet tietokirjat ovat 

kysyttyjä ja niistä molemmista muodostuu varausjonoja. 

Tämä tutkimus on luonteeltaan empiiristä tutkimusta ja vertailevana metodina on tulkitseva vertailu. 

Tutkimuksessa on käytetty apuna Helsingin kaupunginkirjaston tilastoja. Tutkimuksessa vertaillaan 

erityisesti pääkirjaston ja sivukirjasto Herttoniemen tilastotietoja suomen- ja ruotsinkielisen 

kokoelman osasta. Kirjaston koolla ei ole merkitystä aineiston kysynnän tai tarjonnan välillä. Etenkin 

kysyntä riippuu lähinnä asiakaskunnan ikäjakautumasta. Tutkimuksen tuloksena on oikein seulotut 

kokoelmat tilastojen mukaan. Tilastot kertovat paremmista aineiston kiertoluvuista ja tieto- ja 

kaunokirjojen yli 10-vuotiaiden kirjojen käytöstä. Aineiston lainaus nousee, kun vanhoja kirjoja 

karsitaan ja uudet kirjat näkyvät paremmin hyllyssä. Ruotsinkielistä aineistoa on vähemmän kuin 

suomenkielistä ja sitä on poistettu myös varovaisemmin verrattuna suomenkielisiin kirjoihin. 

Ruotsinkielistä aineistoa on myös vähemmän saatavilla kuin suomenkielistä. 

Tutkimuksen tuloksena näkyy karsinnan merkitys kokoelmatyön kannalta. Aineiston kiertonopeus 

paranee, kun kirjahyllyt eivät ole niin täysiä ja vanhempi aineisto vähenee. Asiakkaat etsivät 

ajankohtaista aineistoa. Kirjan ikä on lyhyt ja kirja on päiväkohtaisempi kuin aiemmin. Median 

tuloksena monet asiakkaat etsivät tieto- ja kaunokirjauutuuksia. 10 vuotta vanhempaa aineistoa 

lainataan uudempaan aineistoon verrattuna suhteellisen vähän. 
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1 Johdanto 

Viime vuosien aikana aineiston vanheneminen ja sen vaatimat toimenpiteet ovat 

tulleet ajankohtaisiksi kokoelman käytettävyyden kannalta. Kirjoja on karsittava 

uusien tieltä pois. Kirjavarat vaihtuvat osin jo kulumisesta johtuen. Kirjastonhoitaja 

on hankkinut kirjastoon hyvin arvokkaita teoksia ja pitää niitä hyllyssä siksi, kunnes 

ne ovat loppuun kuluneet. Voiko hän mennä poimimaan hyllystä hyvännäköisiä 

kirjoja tai voiko hän väittää tietävänsä, että niissä oleva tieto on vanhentunut?  

Etenkin tietokirjat vanhenevat eri alueilla eri tavoin. Osa tietokirjoista ei vanhene 

juuri laisinkaan, vaan niiden kysyntä kirjojen vanhetessa vähenee. Kokoelman tulee 

kuitenkin olla asiakkaita ajatellen houkutteleva ja tuore. (KTO1, 2007.) 

Kokoelman ohjausryhmän aloitteesta Helsingin kaupunginkirjaston on kiinnitettävä 

huomiota jo yli 10 vuotta vanhan aineiston osuuteen, jotta kokoelma nuorentuisi. Yli 

kymmenen vuotta vanha aineisto on saatava 40 prosenttiin tai jopa alle sen. 

Kokoelman ikärakennetavoite on nidetasoinen. Kirjan käyttöikä on lyhempi kuin 

aiemmin, koska kirja on nykyisin päiväkohtaisempi. Useimmat asiakkaat haluavat 

uuden kirjan samanaikaisesti ja näin syntyy helposti suuria varausjonoja. Helsingin 

kaupunginkirjastossa suhtautuminen yli 10 vuotta vanhaan aineistoon on 

kriittisempää kuin aiemmin. Kirjastojen tehtävänä on vanhojen niteiden poistaminen 

ja vähentäminen. (KTO1, 2007.) 

Aluksi ajateltiin, että kirjastot voisivat pyrkiä pitämään alle viisi vuotta vanhan 

aineiston osuuden 40 prosentissa. Tavoite vaikutti epärealistiselta ikätilastojen 

perusteella ja Helsingin kaupunginkirjaston Kokoelmat ohjausryhmä ehdotti, että 

kirjastot kiinnittäisivät huomiota yli 10 vuotta vanhan aineiston osuuteen. Uutena 

tavoitteena oli, että yli kymmenen vuotta vanhan aineiston osuus kaikissa 

tilastoiduissa aineistolajeissa olisi 2007 lopussa korkeintaan 40 prosenttia. Tämä 

koskee kuitenkin suurelta osin suomenkielistä ja ruotsinkielistä kirjallisuutta. Mitään 

listauksia vanhoista nimikkeistä ei tehty, vaan tulokseen päätettiin pyrkiä 

kokoelmatyötä tekemällä. (KTO1, 2007.) 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää karsinnan merkitystä ja kokoelmatyön 

pulmallisuutta sekä siihen liittyen erityisesti kirjojen käyttöikää. Poistot näyttävät 

enemmän tai vähemmän samansuuntaisilta eri puolilla Helsingin kaupunginkirjastoa, 
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joten ne vahvistavat toinen toistaan. Tämä koskee etenkin suomen- ja ruotsinkielistä 

kirjallisuutta. 

Helsingin kaupunginkirjasto on Suomen suurin yleinen kirjasto ja 612600 

pääkaupunkilaisen kotikirjasto. Se on myös Suomen yleisten kirjastojen 

keskuskirjasto. Palvelua tarjoavat 36 kirjastoa ja kaksi kirjastoautoa, 11 

laitoskirjastoa, yksi lehtisali, sekä verkkokirjasto www.helmet.fi. (Helsingin 

kaupunginkirjaston organisaatiokuvaus.) 

Asiakaskäyntien määrä oli Helsingin kaupunginkirjastossa vuonna 2009 6,6 

miljoonaa. Käyntejä Internetsivuilla oli yhteensä 6,9 miljoonaa. Kokonaislainaus oli 

vuonna 2009 yhteensä 9,3 miljoonaa. Noin 37 prosenttia helsinkiläisistä lainasi 

teoksia kirjastosta. Jokainen helsinkiläinen lainasi 2009 vuoden aikana keskimäärin 

16,1 kirjaa. Helsingin kaupunginkirjastossa henkilökunnan määrä on 500 (Helsingin 

kaupunginkirjaston tilastot). 

Helmet verkkokirjasto on Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan 

kaupunginkirjastojen yhteinen verkkopalvelu. Se sisältää luettelon näiden kirjastojen 

kokoelmista, tiedonhaun mahdollisuuden, asiakkaan omien tietojen ja käytön linkit 

edellä mainittujen kaupunginkirjastojen omiin verkkopalveluihin. HelMet-kirjastojen 

asiakkailla on mahdollisuus varata aineistoa paitsi kirjastossa, myös Internetin 

välityksellä HelMetin kautta. Asiakkaan varaus on nimiketason varaus, ja se 

kohdistuu kaikkien HelMet-kirjastojen kokoelmiin. Asiakas voi myös valita 

varaamaansa aineiston noutopaikaksi minkä tahansa HelMet-kirjaston 

toimipisteeseen (Helsingin kaupunginkirjasto Helmet – verkkokirjasto) 

http://www.helmet.fi/
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Taulukko 1. Helsingin kaupunginkirjaston kokoelma 31.12.2009. (Lähde Helsingin 

kaupunginkirjaston tilastot)  

Suomenkielisiä kirjoja  1236781 (65,61 %) 

Ruotsinkielisiä kirjoja  148064 (7,85 %) 

Vieraskielisiä kirjoja  194610 (10,32 %) 

Nuotteja    31341 (1.66 %) 

Musiikkiäänitteitä  188209 (9,98 %) 

Puheäänitteitä    31504 (1.67 %) 

Kuvatallenteita    39307 (2,09 %)  

Cd-romeja      4896              (2,09 %)  

Muuta aineistoa    10307               (0,26 %)  

Yhteensä 1885019 nidettä 
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2 Kokoelmat ja kirjallisuuden eri osa-alueet  

Erilaiset näkökulmat kokoelmatyöstä ovat mielenkiintoni kohteena ja eri 

kirjallisuuden lajit voivat olla hitaammin tai nopeammin vanhentuvia kokoelmatyön 

kannalta. Viitekehyksenä ovat kokoelmatyön yleiset lähtökohdat ja eri alojen 

kirjallisuus kirjastojen kokoelmissa huomioiden ryhmien erikoispiirteet. Kiinnitän 

huomiota ryhmiin kauno- ja tietokirjat ja sen lisäksi eri alojen tietokirjallisuuden 

erityispiirteisiin. 

Monet kirjastot pitävät yllä suurehkoja tietokirjakokoelmia, vaikka osa tarjolla 

olevasta tietokirjallisuudesta ei kiinnosta asiakkaita. Ehkä kirjastonhoitajat ovat sitä 

mieltä, että asiakkaiden tulisi lukea enemmän tietokirjoja tai ehkä he katsovat, että 

kirjastosta saa paremman kuvan tiedonjakajana, jos sen kokoelmissa on paljon 

tietokirjoja. (Kirjastojen käyttö ja saatavuus 1 - 2, 1993.) 

 

2.1 Kokoelmatyön yleisiä lähtökohtia 

Kirjaston kokoelmatyössä kokoelmat ja käyttäjien odotukset ovat tärkeitä. Näiden 

molempien kokoelmalähtöinen ja käyttäjälähtöinen näkökulma on yhtä oleellinen 

kirjaston käytön kannalta. Kirjastomaailmassa tunnettu Ranganathanin toisena ja 

kolmantena ”lakina” esiintyvä periaate on ”jokaiselle lukijalle kirja – jokaiselle 

kirjalle lukija”. Se kuvaa sattuvasti kirjan asemaa kirjastossa. Asiakaslähtöisen 

ajattelun mukaan kirja on nähtävä erityisesti ”jokaiselle lukijalle kirja” – 

näkökulmasta. Toinen puoli on myös tärkeää muistaa: ”jokaiselle kirjalle lukija” - 

näkökulmasta. Tämä on kokoelmalähtöinen näkökulma ja se korostaa kirjan asemaa 

kirjastossa sekä samalla kirjaston asemaa kirjallisuuden välitysjärjestelmässä. Tähän 

liittyy sisällöllinen asiantuntijuus. (Ranganathan, 1989, 80.) Kirjallisuuden esille 

laitto, kirjavinkkaus tai kirjaesittely, jossa kirjastonhoitajalta edellytetään sisältöjen 

tuntemista, lähtökohtana on kirja- ja kokoelmalähtöinen ajattelutapa. Tässä kirjasto 

puhuu erityisellä tavalla kirjan ja kirjailijan puolesta. Tämä näkökulma ei ole 

käyttäjälähtöisen ajattelun vastakohta, vaan se on lähinnä rinnakkainen ja huomioi 

koko sen kokonaisuuden, jossa ”kirja on olemassa kirjastossa”. (Tuomi 2009, 33.)  
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Evansin mukaan yleisten kirjastojen kokoelmille on tunnusomaista kokoelman 

moninaisuus ja moniarvoisuus (Evans, 2000, 99). Ranganathan puolestaan ilmaisee, 

että kirjaston pitää tarjota jotain kaikille asiakkailleen. Tällöin harvoin kiertävien 

kirjojen hankinta on kirjaston perustehtävän kannalta järkevää ja asiakkaiden 

tarpeiden tyydyttämisen kannalta perusteltua. (Ranganathan, 1989, 190.)  

The American Library Assosation (ALA) (2010) on julkaissut kirjastojen 

perusoikeusjulistuksen (The Library Bill of Rights). Tässä ilmaisuvaltaa puolustetaan 

ehdottomana periaatteena ja torjutaan kokonaan sensuuri. Aineistoon tai palveluihin 

ei saa vaikuttaa mikään maailmankatsomuksellinen, poliittinen tai uskonnollinen 

sensuuri eikä mitkään kaupalliset paineet. Tosin olosuhteet osavaltioissa ovat 

Suomeen verrattuna hankalammat. Yleisen kirjaston palveluita on annettava iästä, 

rodusta, sukupuolesta, uskonnosta, kansallisuudesta, kielestä tai yhteiskunnallisesta 

asemasta riippumatta 

Niille käyttäjille, jotka eivät jostakin syystä pysty käyttämään tavanomaisia 

kirjastopalveluja ja aineistoja, on heille annettava erityispalveluja ja aineistoja. 

Tällaisia asiakkaita ovat esimerkiksi kielellisiin vähemmistöihin kuuluvat ja 

vammaiset ja vankiloissa sekä sairaaloissa olevat. Kaikkien ikäryhmien olisi 

löydettävä sopivaa aineistoa. Kokoelmiin ja palveluihin on kuuluttava kaikenlaisia 

tarkoitukseen sopivia nykyaikaisia viestimiä ja perinteistä aineistoa. Korkea laatu 

sekä paikallisten tarpeiden ja elinolosuhteiden huomioon ottaminen ovat toiminnan 

perusta. Aineiston on kuvattava ajankohtaisia suuntauksia ja yhteiskunnan kehitystä 

sekä ihmisten pyrkimysten ja mielikuvituksen tuotoksia. http://www.ala.org/. 

 

2.1.1 Kokoelmatyön vaiheet Evansin mukaan 

G. Edward Evans on yksi tunnetuimmista kirjaston kokoelmatyöstä kirjoittanut 

tutkija. Hänen kokoelmatyötä esittelevä teoksensa ”Developing Library and 

Information Center Collection” ilmestyi ensipainoksena v. 1979. Evansin mukaan 

kirjastojen kokoelmatyö (collection management ja collection development) on 

prosessi. 

Evans korostaa, että kaikissa kirjastoissa kokoelmatyön kokonaisuus muodostuu 

kuudesta osatoiminnosta. Nämä toiminnot muodostuvat yhdessä parhaan 

http://www.ala.org/
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mahdollisen kokonaisuuden. Kokoelman kehittäminen on kaikissa kirjastoissa 

jatkuva prosessi, jonka avulla kirjastonhoitaja vastaa asiakkailta tulleisiin haasteisiin. 

Evansin mukaan kyseessä on dynaaminen ja jatkuva kehä, joka koostuu kuudesta 

osatoiminnosta ja kokoelmien kehittämisen prosessiin kuuluvat seuraavat 

osatoiminnot: 

1) yhteisöanalyysi (community analysis),  

 2) valintapolitiikka (selection policies), 

 3) valinta (selection), 

 4) hankinta (acquistion),  

5) karsiminen (deselection) sekä  

6) arviointi (evalution).   

 (Evans, 2007, 17.) 

Yhteisöanalyysillä Evans tarkoittaa yhteisön tiedontarpeiden analyysiä, joka on koko 

kokoelmatyön lähtökohta. Palveleva yhteisö ja ne henkilöt, joita varten kirjasto on, 

määräytyy kirjaston toiminta-ajatuksen perusteella. Palveltavalla yhteisöllä on yhteys 

kaikkiin muihin vaiheisiin lukuun ottamatta aineiston hankintaa. Evansin mukaan 

kokoelman kehittäminen on jatkuva prosessi ja siinä voidaan nähdä eri 

osatoimintojen seuraavan toisiaan. Viimeisenä osatoimintona on arviointi ja se 

käynnistää prosessin alusta. 

Yhteisön analyysin avulla yritetään määritellä kirjaston vaikutusalueella asuvien 

ihmisten tarpeet, joiden tyydyttämiseen kirjasto pyrkii vastaamaan. 

Yhteisöanalyysilla tarkoitetaan informaation keräämistä yhteisöstä ja sen 

tiedontarpeista. Peruskysymykset, joihin analyysin avulla voimme etsiä vastausta 

ovat: mitä tiedämme yhteisöstä ja sen jäsenten kirjaston käytöstä? Näistä 

kysymyksistä voimme edetä sellaisiin osakysymyksiin kuten esimerkiksi: millaisia 

kirjastonkäyttäjiä he ovat ominaisuuksiltaan verrattaessa henkilöihin, jotka eivät 

käytä kirjastoja tai onko yhteisössä ryhmiä, joilla on erityisiä informaatiotarpeita tai 

lisääntyykö vai vähentyykö kirjaston käyttö.  

Voidaan myös miettiä, millaista kirjaston asiakaskunta on verrattuna muiden 

julkisten laitosten asiakaskuntiin tai kuinka kirjasto on huolehtinut erityisryhmien 
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esimerkiksi vammaisten tai vanhusten kirjastopalvelusta. Jokainen kirjasto on 

perustettu palvelemaan määrättyä yhteisöä tai aluetta. Isäntäyhteisön (patron 

community) käsitettä käytettäessä tarkoitetaan sitä ihmisten joukkoa, jota kirjaston 

pitäisi palvella. Tähän joukkoon kuuluvat koko alueen asukkaat, eivät pelkästään 

kirjastonkäyttäjät. (Evans 2007, 20.) 

Yhteisöä ja sen jäseniä tutkittaessa, voidaan yhteisöanalyysiin yhdistää yhteisön 

jäsenten osallistuminen kokoelman kehittämisprosessiin. Asiakkaat ja yhteisön 

jäsenet voivat esittää omia toiveitaan kirjaston kokoelman ja toiminnan 

parantamiseksi. Yhteisön jäseniä kohdellaan demokraattisesti, kun heille annetaan 

mahdollisuus päätöksentekoon, joka on tarkoitettu palvelemaan heitä. (Evans 2000, 

17 - 20.) Evansilla yleisimmissä lähtökohdissa korostuu käyttäjälähtöisyys, toisin 

kuin edellä Ranganathanin kahteen lakiin viitattaessa.  

Valintapolitiikka voidaan määritellä vasta, kun ollaan selvillä käyttäjien tiedon 

tarpeista. Sen avulla on mahdollista määritellä, millaisia tavoitteita kirjasto asettaa 

kokoelmille ja ohjaa kirjastonhoitajia valitsemaan ja hankkimaan tarpeellinen 

aineisto. (Evans 2000, 18.) 

Valinta on päätöksentekoa, jota rajoittavat taloudelliset resurssit. Valitsijan on 

identifioitava sopivat aineistot ja tarkasteltava aineiston laatu ja arvo. Hänen on 

päätettävä, millaisia aineistoja on mahdollisuus hankkia erilaisten vaihtoehtojen 

joukosta. (Evans, 200, 18.) Aineistojen valinta vaihtelee erityyppisten kirjastojen 

välillä. Esimerkiksi yleinen kirjasto voi antaa asiakkaalle mahdollisuuden 

hankintaehdotuksen tekoon.  Valinnan pohjana on edellytys, että valitsijalla on selvä 

näkökulma kokoelman aihealueista ja aineistotyypeistä. Valitsijan on myös 

tiedettävä, kuinka paljon rahaa on käytettävissä ja miten varat kohdistetaan kuhunkin 

aineistoon. 

Valinnasta on oltava suunnitelma, miten kirjastolle hyödyllinen aineisto 

identifioidaan eli kuinka valinnan apuneuvoja halutaan hyödyntää. Halutut aineistot 

haetaan monesti julkaisijoiden tai välittäjien listoilta, esitteistä, erilaisista 

ilmoituksista tai bibliografioista. Kun hankittava aineisto hahmottuu, valitsijan on 

tehtävä vielä uusi valinta samaa aihe-aluetta käsittelevien teosten välillä. Valitsijaa 

helpottaa, jos hän voi tutustua aineistoon ennen valintaa. (Evans 2000, 91, 94.) 
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Voidaan kysyä, kuka on oikea henkilö päättämään, millainen aineisto on arvokasta ja 

miten paljon kirjaston käyttäjät voivat osallistua valinnan tekoon. Yleisimmin 

kirjaston henkilöstö haluaa pitää kiinni laatutavoitteestaan, jonka valittavan aineiston 

tulee täyttää. (Evans, 2000, 28.)  

Sellaisissa kirjastoissa, joissa kirjaston kokoelma valitaan yksinomaan 

henkilökunnan omilla valinnoilla, on kirjallinen kokoelman kehittämisohjelma 

oleellinen yhtäläisen aineistovalintalinjan ylläpitämiseen ja kirjastonhoitajien 

henkilökohtaisten mieltymysten minimoiminen aineistossa. (Evans 2000, 73.)                   

Hankinnalla tarkoitetaan kokoelmaan valitun aineiston saamista eri tavoin kirjastoon, 

vaihto-ohjelmien tai lahjoituksien kautta tai ostamalla ne. Käyttäjät eivät voi 

vaikuttaa hankintaan vaan se on useimmiten ostotoimenpide ja kirjaston 

henkilökunta tekee tilauksen toimittajalle, vastaanottaa tilauksen ja lopuksi maksaa 

laskun. Hankittu aineisto kulkee luetteloinnin läpi ja lopuksi se tulee kokoelman 

osaksi ja käyttäjien saataville. (Evans 2000, 18 - 19.) 

Karsiminen on kirjastokokoelman pitämistä tuoreena ja käyttökelpoisena edellyttäen 

vanhentuneen aineiston poistamista ja uuden aineiston kartuttamista. Kirjaston 

aineistoa on arvioitava jatkuvasti.  Karsimiselle löytyy useita syitä, kuten samasta 

julkaisusta on useita eri painoksia, käyttöön nähden kirjoja on liian monta kappaletta, 

teosta on saatavissa myös muista kirjastoista tai aineisto on tämänhetkisen 

kokoelmapolitiikan ulkopuolella. Ajoittain kirjastot karsivat siksi, kun kokoelmille 

varattu hyllytila jää riittämättömäksi. (Evans 2000, 411.)  

Arviointi on kokoelmatyön viimeinen vaihe ja sillä on merkitystä kirjaston sisä- ja 

ulkopuolella. Arvioinnin on lähdettävä palveltavan yhteisön analysoinnista ja 

kokoelman kehittäminen prosessina päättyy lähtöpisteeseen siihen, mistä se alkoi. 

(Evans 2000, 16 - 19.) Tuloksia tarkastellaan useimmiten tilastojen valossa. Evansin 

mukaan tilastojen hyödyntämisen yhteydessä on oltava kriittinen ja kysyttävä 

tilastoidun toiminnan kautta tapahtuvan toiminnan merkitystä kirjaston päämäärien 

kannalta.  
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2.1.2 Claytonin ja Gormanin kokoelmien kehittämispolitiikka 

Claytonin ja Gormanin (2002, 253) mukaan kirjastokokoelman arviointi on prosessi, 

jonka kautta saadaan validia ja reliaabelia tietoa kokoelman heikkouksista ja 

vahvuuksista. Claytonin ja Gormanin lähtökohta on, että kokoelman arvioinnin on 

lähdettävä samoista kriteereistä kuin tieteellinen tutkimus yleensä. Kokoelmatyön 

mahdollisuuksia rajoittaa taloudellisen panostuksen tarve ja tähän liittyvä 

työpanostus kokoelman kartuttamiseksi. Näistä molemmat resurssit ovat rajallisia ja 

kokoelmien heikkouksista ja vahvuuksista tarvitaan tietoa resurssien 

kohdentamiseksi oikein. 

Clayton ja Gorman ovat jakaneet kehittämispolitiikan kahteen eri osaan, joista toista 

voisi kutsua kokoelmien hallintopolitiikaksi, joka luo määrätynlaisen johdannon 

kirjastoon ja tietoresursseihin. Toinen osa pitää sisällään kokoelmien luokituskaavion 

mukaan tulevat tiedonalat ja niihin sisältyvän hankintapolitiikan, mikä sisältää 

kokoelmien luokituskaavion mukaan tulevat tiedonalat ja niihin sisältyvän 

hankintapolitiikan eri alojen yksityiskohtaisen kuvauksen, jossa on erityisesti 

kiinnitettävä huomiota elektronisen ja paperisen aineiston suhteeseen.  

Conspectus menetelmällä kuvataan kokoelman vahvuutta ja työkaluna Conspectus 

auttaa kokoelman kehittämistä ja digitaalisen tiedon ajan tasalle saattamista. 

Conspectucsella on kuitenkin puutteita työvälineenä, joka helpottaisi koordinoidun 

alueellisten- ja kansallisten kokoelmien järjestämistä. Siitä huolimatta 

Conspectucsesta on hyötyä työvälineenä, jonka tärkein rooli on kokoelman 

kuvaaminen. Conspectucsessa ei keskeisenä ole pääsy (access) lähteille, vaan se on 

paremminkin kokoelma- ja lähdekeskeinen. Conspectus tarvitsee kiireellisesti 

päivittämistä, sillä pitää olla vielä enemmän digitaalista tietoa. Conspectuksen 

lähestymistapa menestyy erityisesti Yhdysvalloissa, jossa pienemmätkin kirjastot 

käyttävät Conspectusta. Kirjojen ja artikkelien määrä on Conspectucsessa kuitenkin 

vähentynyt vuosien varrella. Tämä saa ajattelemaan, että onko Conspectucsen aika jo 

ohi. Monet Conspectucsen edut vähenevät, koska Internetistä on mahdollisuus löytää 

kirjastoluetteloita. Conspectus heijastaa aikaa, joka oli ennen digitaalista aikaa. 

Jotkut tärkeät muutokset Conspectucsessa ovat olleet mahdollisia digitaali- 

aikakauden vuoksi. Nykyään mikään kirjasto ei voi olla ilman luetteloa, ei tavallista 

tai virtuaalista. Vanhin kokoelman mittaustapa on aina ollut koko. Mutta 
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digitaaliajalla koolla ei ole merkitystä. Saatavuus on tärkeintä. (Clayton P. & 

Gorman G. 2002, 254.) 

Clayton ja Gorman ovat tehneet kokoelmien kehittämispolitiikan ja 

hankintaohjelman jaottelun, johon kuuluvat seuraavat elementit: 

1. Yhteystoiminta-ajatuksen mukaan kirjaston kokoelman on heijastettava 

kirjaston kehitysorganisaation tavoitteita ja tarpeita joko omistetun tai 

Accessmekanismin avulla. 

2. Politiikan tarkoitus – Politiikka on tiettyä tarkoitusta varten ja sen tarkoitus 

määrää myös sisällön.  

3. Palveleva yleisö kohderyhmän tarpeet ja priorisointi. Ovatko erilaiset 

asiakasryhmät samanarvoisia? Kuka jää palvelematta? 

4. Access: pääsy ja tavoitettavuus – Kuinka elektroninen pääsy kirjaston 

kokoelmiin on järjestetty? Millä tavoin pääsy on mahdollista kirjaston omilta 

koneita tai etäkäyttönä? Onko se jollekin asiakkaalle maksullista ja 

maksutonta? 

5. Yleiskuvaus kokoelmasta – Millaisia aineistotyyppejä kirjaston kokoelmaan 

sisältyy? Minkälainen on kokoelman historia? Onko kokoelman käytölle 

erityisrajoituksia? 

6. Budjetti – Kuinka hankintaan osoitetun määrärahan budjetti on kohdennettu 

7. Valintaperiaatteet ja käytäntö - Ketkä tai kuka vastaavat valinnasta? Millaisia 

ovat hankittavalle aineistolle asetetut kriteerit? 

8. Erikoiskokoelmat – Sisältää kokoelmien historian ja taustan, erityiset 

valintakriteerit, luetteloinnin, varastoinnin sekä pääsyn myös 

erityiskokoelmiin. 

9. Rajoitukset – Mitä aineistoa ei hankita? 
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10. Yhteistyö muiden kirjastojen kanssa – Millä tavalla kirjastojen fyysinen 

läheisyys tai yhteistyöohjelmat verkkomateriaalin käytössä vaikuttavat 

kokoelmien kehittämispolitiikkaan. 

11. Kokoelmien arviointi – Kuinka ja miten usein kokoelmia arvioidaan? 

12. Säilytys – Millainen on kokoelman fyysinen kunto? Mitä  riskialttiille 

aineistolle tehdään? 

13. Karsinta – Mitkä kriteerit ovat karsittavalle aineistolle? Kuinka usein poistoja 

tehdään? Mitä karsitulle aineistolle tapahtuu?  

14. Politiikan tarkastaminen – Kenen tehtävänä on tarkastaa ja uusia kokoelmien 

kehittämispolitiikka? Kuinka usein tämä tehdään?  

Valinnassa vaaditaan eri aihealueiden ja eri aineistotyyppien monenlaista arviointia. 

Suositeltavinta eri alojen tämänhetkisen kokoelman vahvuuden, nykyisen hankinnan 

tason ja tulevaisuuteen suunnatun hankintatason arvioinnissa on käyttää 

Conspectucsen tasoasteikkoa, joka on kansainvälisesti käytössä oleva kokoelmien 

arvioinnin ja kehittämispolitiikan apuväline. Conspectus-järjestelmässä kuvaillaan 

sovituin tasokoodein ja niihin liittyvin tarkentavin kuvailuin kokoelmien sisältöä, 

katetta ja laatua. Kokoelmatyö tarvitsee myös rahallisen panostuksen kokoelmiin. 

Kirjastokokoelman arviointi on prosessi, jonka avulla saadaan tietoa kokoelman 

vahvuuksista ja heikkouksista käyttämällä sellaisia menetelmiä, joiden avulla 

saadaan konkreettisia tuloksia. Conspectucsessa arvioidaan kokoelmia asteikoilla 1-

5, jossa 5 on korkein arvio ja olisi sellainen, joka täyttää paikallisten tiedontarpeet. 

Viitonen kattaisi myös kyseisen alan kaikki julkaisut. 4 - 5 tasolla on säilytettävä 

historiallinen tutkimus. (Tasoasteikot: 1 minimitaso, 2 perustaso, 3a perusopintoja ja 

opetusta tukeva taso, 3b aineopintoja ja opetusta tukeva taso, 4 tutkimusta tukeva 

taso, 5 laaja taso.) 

Conspectucsen arvo perustuu yhteiskäyttöön ja kokemusten vaihtoon.  Conspectus 

on käyttänyt luokitusjärjestelmänä Deweyn järjestelmää ja LC:n luokitusta. Aineistot 

on järjestetty kolmiportaisen hierarkiatason mukaisesti järjestykseen. Suurimmat 

aihealueet ovat esimerkiksi biologia, kasvatus, antropologia, kemia, historia, 

oikeustiede, matematiikka, lääketiede, filosofia ja psykologia jne. muodostaen 24 
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perustiedonalaa koskevan division. Tästä seuraa kategoriataso, jossa tiedonalat on 

jaoteltu vielä yksityiskohtaisemmin. Eri tiedonalat saavat tällä tasolla huomattavasti 

enemmän lisämääreitä, esimerkiksi maantieteen pääluokasta voidaan ottaa 

alaluokaksi fyysinen maantiede omalle kategoriatasolleen. Spesifisyysaste lisääntyy 

vielä tästäkin, kun siirrytään varsinaisiin erikoisaloihin joita voi olla enimmillään 

jopa seitsemäntuhatta. Maantieteen luokassa aihetaso on geomorfologia, joka saisi 

lisämääreenä esimerkiksi geomorfologia: menetelmät ja tilastolliset menetelmät. 

(Wilen – Kortelainen, 2007, 128.) 

Voimme esimerkiksi ajatella, että filosofian nykyinen taso olisi 4, joka on 

tutkimustaso ja sisältää historialliset aineistot, joista on saatavilla tietoresurssit 

aineistosta kaikissa muodoissa. Filosofia on tieteenalana hitaasti kehittyvä verrattuna 

esimerkiksi tekniikkaan. Huomattavassa osassa tekniikan alan kirjallisuutta nopea 

vanheneminen on mahdollista. Toisaalta taas joillakin teknisillä aloilla perusteet ovat 

pysyvämpiä kuin esimerkiksi humanististen alojen lähtökohdat. (Clayton P. & 

Gorman G. 2002.) 

 

2.1.3 Sloten karsintamenetelmä 

Slote S. J. tutki kolme vuosikymmentä erilaisia karsintaperiaatteita, joita olivat 

julkaisujen kieli, ikä, asiasisältö ja teostyyppi. Näillä tekijöillä ei kuitenkaan 

näyttänyt olevan yhteyttä aineiston tulevaan käyttöön. Sloten mukaan ainoa tekijä, 

jonka avulla voidaan ennustaa aineiston tulevaa käyttöä, on niiden aiempi käyttö. 

Slote käyttää karsintamenetelmässä käsitteitä ydinkokoelma ja ajanjakso. Tämän 

mukaan kirjaston kokoelma muodostuu kahdesta erilaisesta kokoelmasta. Toinen 

puoli on se, jota aktiivisesti käytetään ja tämä kokoelman osa on Sloten mukaan 

ydinkokoelma 

Toinen puoli kokoelmasta kuuluu siihen osaan aineistosta, joka on käyttämätön. 

Ydinkokoelmassa tapahtuu muutoksia koko ajan ja osassa teoksista on paljon 

lainauksia, mutta vähitellen lainaus vähenee. Osa hankituista uusista teoksista ei 

kuulu ydinkokoelmaan, mutta osa niistä jää klassikoiksi ja näin ne jäävät 

ydinkokoelmaan, joka jää pidemmäksi aikaa kokoelmaan.  Karsijan on identifioitava 



15 

 

 

ydinkokoelman ulkopuolelle jäävät aineistot ja lopulta karsittava ne pois. 

Ulkopuolista kokoelmaa ei saisi olla lainkaan. (Slote 1997, 83 - 85.)  

Sloten kehittämässä kaavassa aika, jonka kirja on ollut lainaamattomana kirjaston 

hyllyssä, on oleellinen tekijä, ja sen avulla tulee piste, jota kauemmin hyllyssä 

seisseet teokset karsitaan. On myös toinen karsintapisteen asettamiseen kuuluva 

tekijä, se kuinka suuri osa tulevasta kysynnästä jäljellä olevan ydinkokoelman pitää 

täyttää. Slote on suositellut jopa 96 prosenttia ja se tarkoittaa sitä, että 96 prosenttia 

tulevasta kysynnästä täyttyy jäljellä olevalla kokoelmalla. Vain neljä prosenttia jäisi 

täyttymättä. Sloten mukaan karsinnan ensisijainen tavoite on nostaa käyttöä ja 

lainausintensiteettiä paremminkin kuin aineiston määrän supistaminen sinänsä. 

Karsinnan avulla tulee tilaa uudelle aineistolle, johon kysyntä erityisesti kohdistuu.  

Karsinnan tuloksena kokoelma tuottaa enemmän lainauksia pienemmällä 

aineistomäärällä. (Slote 1997, 88 - 89.) Sloten lähtökohta on huomattavan 

yksipuolisesti käyttäjälähtöinen verrattuna siihen, mitä aiemmin Ranganathanin 

kahteen lakiin  viitattiin. 

Karsinnan kriteerit voidaan jakaa Sloten mukaan esimerkiksi kolmeen ryhmään: 

Karsiminen perustuu 1) teoksen fyysiseen kuntoon, 2) Teoksen kvalitatiiviseen 

arvoon tai 3) teoksen kvantitatiiviseen arvoon. Teoksen fyysinen kunto on karsinnan 

perusteena silloin, kun kirja joudutaan poistamaan kulumisen tai huonon kunnon 

vuoksi. Se ei kuitenkaan ole tehokas karsimiskriteeri, koska kirjan likaisuus ja 

risaisuus ovat merkkinä kovasta käytöstä. Kuluneen teoksen tilalle olisi hankittava 

uusi kappale. Jos me karsimme vain huonokuntoisia kirjoja, voivat tärkeimmät 

karsittavat jäädä kokonaan huomion ulkopuolelle, nimittäin sisällöltään vanhentuneet 

ja käyttämättömät kirjat. Ne ovat teoksia, jotka ulkoasultaan voivat näyttää siistiltä, 

mutta niillä ei ole enää käyttöarvoa kokoelmassa. (Slote 1971, 25.) 

Kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella arvioinnilla pyritään helpottamaan 

tällaisten kirjojen löytämistä. Teoksen kvalitatiivisesta arvosta 

karsimiskriteerinä on kyse silloin, kun kirjastonhoitaja arvioi subjektiivisesti 

omiin tietoihinsa ja käsityksiinsä nojautuen kirjan käyttökelpoisuutta ja 

tarvetta kokoelmassa. Kirjastonhoitaja kiinnittää huomionsa nimenomaan 

teoksen sisällöllisiin piirteisiin. (Slote 1971, 25.) 
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Kvantitatiivisten kriteerien käyttö perustuu ajatukseen, että tukeutumalla 

määrättyihin teosten ja niiden käyttöä mittaaviin ominaisuuksiin tehdään yhtä 

hyviä karsintapäätöksiä kuin turvautumalla subjektiiviseen arviointiin. 

Varsinkin kaksi ominaisuutta ovat tärkeitä teoksen arvoa määriteltäessä, 

nimittäin kirjan painovuosi (imprint age) ja aika, joka on kulunut kirjan 

edellisestä käytöstä (shelftime period). (Slote 1971, 25.) 

 

2.1.4 Kirja ja digitalisoituminen 

Brindleyn mukaan Internetin käyttö ja sähköinen julkaiseminen ovat 

räjähdysmäisesti lisääntyneet. Käyttäjät kääntävät selkänsä kirjastojen fyysiselle 

tilalle ja käyttävät kirjastoja virtuaalisesti. Tässä tilanteessa etenkin kirjakokoelmien 

säilyminen vaarantuu. Brindleyn mukaan nuorempi sukupolvi on teknisesti 

lukutaitoinen, mutta laajemman tiedon lukutaito on haaste, johon on puututtava 

kirjastossa ja koulussa erityisesti 

Brindley mainitsee opiskelijat, jotka haluavat käyttää vain Googlea ja tehdä vain 

mitä se sanoo.  Kirjastot voivat rikastuttaa ja lisätä sisältöjä, jotka puolestaan lisäävät 

luovuutta, laadukasta tutkimusta ja osallistumista maailmanlaajuisessa digitaalisessa 

maailmassa. Brindleyn haaste digitaalisessa maailmassa on esittää vaatimuksia 

opiskelijoiden ja tutkijoiden palveluihin, jotka ovat integroituja ja vastaavat 

laajempaa Internet-kokemusta, jonka tehtävänä on myös vaikuttaa, että kuluttajat 

eivät käytä kirjastoa tavalla, jolla kirjasto olettaa heidän käyttävän yksi sopii kaikille-

mallia. Kirjaston järjestelmät eivät aina ole tehokkaita (Brindley, 2009).  

Digitaalista mediaa on jo kauan pidetty uhkana kirjalle, mutta tämä pelko on 

osoittautunut ennenaikaiseksi. Kirjojen julkaisu on lisääntynyt 1980-luvulta aina 

vuoteen 2000 mitattuna nimikkeillä ja myytävien niteiden määrällä. Asiakkaat ovat 

selvästi tottuneet lukemaan kirjan ja lehden muotoon painettua formaattia eikä 

muutosta ole näköpiirissä. Jos digitaalinen kirja ohittaisi paperisen painetun kirjan, 

on asiakkaiden lukutottumuksissa tapahduttava huomattava muutos. (Kesti 2006, 10.) 

Digitaalisuus ei uhkaa painettua kirjaa vaan päinvastoin täydentää sitä. Julkisuudessa 

on epäilty, että kirja on seuraavat kymmenen vuotta kustantajien päätuote. 

Tiedekustantaminen siirtyy kuitenkin verkkoon. Kirjoja täytyy versioida: samasta 
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teoksesta e-kirja, mobiilikirja tai verkkokirja. Kännykkäromaanit ovat ensimmäinen 

mobiilikirjallisuuden muoto ja se on menestynyt kaupallisesti. Japanissa tehdään 

kännykällä uutta kirjallisuutta, mistä kaikki ovat ihmeissään. Japanilaiset nuoret ovat 

keksineet uuden kirjallisuuden muodon, kännykkäromaanit (keitai shousetsu). 

Japanilaisen perinteen mukaan ne julkaistaan salanimellä ja kirjat ovat saatavissa 

ilmaiseksi. (Ekholm, 2010, 127.) 

Hakalan mukaan Internetin tarjoamat mahdollisuudet merkitsevät historiallista 

murrosta kirjastojen toiminnassa. Varmaa on, että S. R. Ranganathan olisi pitänyt 

suuressa arvossa Internetin, hyvien ilmaisohjelmien ja halpenevien tietokoneiden 

käyttömahdollisuuksia. Artikkelissa palataan kysymykseen kirjan verkkoversiosta ja 

todetaan Internetistä kirjoittamisen olevan kilpajuoksua junan kanssa. Kirjoittaja 

ehdottaa kirjan julkaisemista samanaikaisesti verkkoversiona sekä perinteisessä 

formaatissa. Verkkoversio voisi jatkaa omaa elämäänsä ja vähimmillään sen uusi 

elämä ilmenisi hyperlinkkien päivittämisenä. Artikkelin lopussa puhutaan vielä 

kirjan hinnasta. Kirjan hinta on sen suppeuteen ja lyhytikäisyyteen verrattuna aivan 

liian korkea. Kirjan hinnan tulisi olla lähes puolet halvempi. (Kuronen, 1999.) 

E-kirjojen lukulaitteet yleistyvät oppimisympäristöissä ja tavallisessa elämässä. 

Lukulaitteet tuovat uudenlaisen oppimisympäristön oppijalle. Hyvälaatuiset e-

kirjojen lukulaitteet antavat mahdollisuuden uutisten seuraamiseen ja pääsyn 

Internetiin. Näiden lukulaitteiden ominaisuudet on mahdollisuus hyödyntää 

esimerkiksi lomamatkalla hotellissa. 

E-kirja leviää kuitenkin nopeammin mediassa kuin todellisessa maailmassa, sillä 

saatavilla olevat sähköiset kirjat ja lukulaitteet yleistyvät odotettua hitaammin. Kirja-

alalla tapahtuu silti paljon ja lukemistavat muuttuvat, kun nuoret Google sukupolvet 

ovat luoneet omat lukutapansa. Ekholmin mukaan Google-sukupolvi on 1993 jälkeen 

syntynyt ja he käyttävät niukasti aikaa hankkimansa tiedon pätevyyden arviointiin. 

Kaikki käyttökelpoinen tieto sopii Google-sukupolvelle, jos tieto löytyy helposti. 

Nopeus korvaa tiedon laadun ja lähdekritiikin. Tutkijat käyttävät tästä nimitystä 

oravastrategia. Siinä löydökset imuroidaan tietokoneelle, tässä etusijalla ovat 

vapaasti löydettävät open access-aineistot. (Ekholm, 2010, 100.) 
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Paavonheimon mukaan Print-on-demandia eli tilauspohjainen tarvetuotanto toimii 

painetun ja digitaalisen rajalla perustuen niiden vuorovaikutukseen. Print-on-

demandia on ajoittain luonnehdittu myös e-kirjan muodoksi. Sen myynti tapahtuu 

ennen painamista ja kirja varastoidaan pelkästään digitaalisesti. Kirja on aina 

saatavilla. Tämä tuotantotapa soveltuu erityisesti sellaisille kirjoille, joiden kysyntä 

on rajoittunutta ja myyntiaika on myös pitkä. Kirja voidaan tulostaa ja painaa 

tulevaisuudessa kirjakaupassa tai kirjastossa. (Paavonheimo 2006, 95 -96.) 

Kaikelle painattamiselle ei löydy perusteita ja kirjan ja papein käyttö uhmaavat 

järkisyitä, jos niille ei löydy käyttäjiä tai markkinoita. Ekholmin mukaan monet 

teokset saavuttaisivat sähköisinä paremmin lukijansa. (Ekholm, 2011, 130.) 

Kirja on alusta pitäen tarkoittanut aivan muuta kuin nykyisin, esimerkiksi koristetta, 

merkkiä tai kaiverrusta. Kirjoitus on tarkoittanut näiden tekemistä. Sana kirja on 

sukua sanalle kirjava. Myös sana kirjain on samaa alkuperää.  

Useat kirjan lukemiseen ja kuluttamiseen kuuluvat käytänteet ovat vuosisatoja 

vanhoja, ja niiden muuttaminen uutuuden vuoksi ei kannata. Robert Darnton on 

tutkinut kirjan historiaa ja hän puhuu ”lukemisen mysteerioista”. Tämän voi 

määritellä liiketoiminnan termein näin: kirjaan liittyy esineenä voimakas 

mielihyvätekijä, jota e-kirjassa ei vielä ole. (Ekholm, 2011, 130.) 

Oittisen mukaan kirja on edelleen lukutuotteen inkarnaatio. Tekstin avulla on 

välitettävissä abstrakteja käsitteitä ja niiden kautta informaatiohierarkiassa ylimpien 

tasojen informaatiolajeja, tietämystä ja viisautta, erona päivittäiseen uutistietoon ja 

informaatioon. Painetulla kirjalla on arvoa fyysisenä tuotteena pitkäaikaisesta 

käytettävyydestä ja ulkoasusta johtuen. (Oittinen, 1999.)  

 

3 Kirjallisuuden osa-alueet ja ikä 

Tässä luvussa pohdin iän merkitystä yhtäältä tieto- ja kaunokirjallisuuden, toisaalta 

myös tietokirjallisuuden eri alalajien kohdalla. Nähdäkseni Helsingin 

kaupunginkirjaston asettamia yleisiä tavoitteita aineiston iän suhteen olisi syytä 
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soveltaa kirjallisuuden eri osa-alueiden kohdalla eri tavoin. Tällä tematiikalla on siis 

tutkimukseni kokonaisuudessa oletuksen tai hypoteesin luonne. Hypoteesini nojaavat 

osittain kirjallisuuteen, mutta myös pitkäaikaiseen kokemukseeni 

kirjastoammattilaisena. Tämä tutkimukseni osaltaan koettelee oletuksiani siinä 

mielessä, että poistojen jälkeinen kokoelman koostumus voi heijastaa yleisemminkin 

sitä, miten alan ammattilaisen käsitys eri alojen luonteesta on vaikuttanut kokoelmien 

muodostumisen. 

Ruotsinkielistä kirjallisuutta julkaistaan Suomessa huomattavasti suomenkielistä 

vähemmän, mikä voi tehdä vanhemmankin aineiston säilyttämisen arvoiseksi, 

samoin kuin lastenkirjallisuutta. Erityisesti ruotsinkielistä tietokirjallisuutta on 

huomattavasti vähemmän saatavilla verrattuna suomenkieliseen. 

Alkuperäisen (esim. Don Quijote n. 500 v.) julkaisun, josta on saatavissa nuorempi 

julkaisu, kustantaja on kantanut vastuuta siitä, että vielä arvokas teos on saatavilla. 

Toisaalta usein klassikoiden laitoksetkin ovat usein suhteellisen vanhoja, näiden 

kirjojen iän joudun päättelemään julkaisuvuosista. Vanhempien klassikoiden määrä 

ei kuitenkaan ole suuri. 

Jürgen Habermas (Heikkinen H. T. 2001, 180-182.) artikkelissa Tiedon intressit 

analysoi ja selittää tiedonintressejä ja näiden suhteita yleisiin yhteiskunnallisiin 

tekijöihin ja toisaalta eri tieteisiin. Hän erottaa kolme tiedonintressiä, jotka ovat 

tekninen, praktinen ja emansipatorinen tiedonintressi. Teknisen tiedonintressin 

taustana on työ, ja siihen liittyen vastaavasti empiiris-analyyttiset tieteet, joiden 

tarkoituksena on erityisesti luonnontieteellisen informaation kerääminen. 

Tällaista informaatiota voi käyttää työprosessissa ja hyvin laajasti ymmärrettynä. 

Praktinen tiedonintressi on kielen ja historian kanssa tekemisissä. Yleisesti taiteiden 

ja erityisesti kaunokirjallisuuden luonne menee lähelle praktista tiedonintressiä. Valta 

on alun perin yhteiskunnallinen tekijä ja se liittyy emansipatoriseen tiedonintressiin. 

Siihen liittyy maailman muuttaminen ja avuksi tarvitaan kriittisten 

yhteiskuntatieteiden apua. Emansipatoriseen tiedonintressiin liittyy filosofia ja 

politiikka. Tämän perusteella on syytä olettaa, että se on erityisesti teknisen intressin 

ominaisuus, että tiedon pitää olla vain ajantasaista. (Heikkinen H. T. 2001. 180-182.) 
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Jürgen Habermas uskoo järjen ja järjellisen diskurssiin ikään kuin keinona päästä 

konsensukseen. Hänen näkemyksensä tieteestä ja tekniikasta on erittäin 

monisäikeinen. Habermasin mukaan ihmiset voivat sanella tekniskognitiivisiksi 

intresseiksi katsottuja ymmärtämisen teknisiä sääntöjä, jotka käytettynä laajentavat 

ihmisen mahdollisuutta hallita luontoa. Jürgen Habermas on todennut, että tiede on 

kohonnut asemaansa nykyajan mukana siitä syystä, että se osoittanut omaavansa 

huomattavaa valtaa suhteessa luontoon. (Heikkinen H. T. 2001. 180-182.) 

Yksioikoinen näkemys ”uusimmasta tiedosta” ei ehkä niin pädekään, kun asioita 

pohditaan praktisen- ja emansipatorisen intressin kannalta.  

 

3.1 Kaunokirjallisuus ja tietokirjallisuus 

Jo entuudestaan tiedetään, että suurin osa kysynnästä kohdistuu vain pieneen osaan 

kokoelmaa. Eräs sääntö on, että 20 prosenttia kokoelmasta tyydyttää 80 prosenttia 

kysynnästä, eli joka viides asiakas tarvitsee kokoelman sitä osaa, joka muodostaa 4/5 

osaa kirjaston koko kokoelmasta. Tästä voi päätellä, että aikaisemman 

käyttötiheyden kaavamainen käyttäminen kriteerinä saattaa tehdä kokoelmat 

yksipuolisiksi. (Rautiainen, 1979. 108.) 

Kauno- ja tietokirjojen vertailu eri kirjastojen kiertojen kautta osoittaa, että 

kirjastojen koko vaikuttaa kirjastoon kohdistuvaan kysyntään sekä siihen, kuinka 

hyvin kysyntään on voitu vastata. Suurimmista kirjastoista lainataan kokoelmiin 

nähden tasaisimmin kauno- ja tietokirjoja. Näihin kirjastoihin hankitaan menekiltään 

usein heikkona pidettyä ”harmaata” tietokirjallisuutta ja kiertolukuja alentavia 

käsikirjastokirjoja enemmän kuin muihin kirjastoihin. 

Tietokirjojen hyvä menekki näissä kirjastoissa johtuu siitä, että asiakkaat olettavat 

tietokirjoja parhaiten löytyvän suurista kirjastoista. (Lindegren & Vattulainen 1991, 

31 - 32.) Kirjastoilla on ratkaiseva merkitys vähälevikkisen ja vaihtoehtoisen 

kirjallisuuden saatavuuden varmistamisessa. Monet mielipide- tai vähälevikkiset 

kirjat eivät ole arvosteltavien joukossa mediassa. Niitä voidaan esitellä 

vähälevikkisessä julkaisussa, joiden saatavuus on taattu. Tällainen kirjallisuus löytää 

lukijansa kirjastojen välityksellä. (Kuronen 2000, 138.) 
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Tietokirjoiksi kutsutaan sellaisia kirjoja, joissa esitettyjen asioiden väitetään 

perustuvan tutkittuun tietoon, jota taas väitetään todeksi. Monenlaista tutkittua tietoa 

löytyy avaruustutkimuksesta, ufoista tai erilaisista uskonnoista tietotekniikkaan. 

Tietokirjallisuus kuvaa eri alojen tietoa erilaisen osaamistason omaaville henkilöille. 

Tämä voi olla hyvin laaja-alaista, esimerkiksi tietosanakirjat tai yleistajuiset  

tietokirjat tai jonkin tieteenalan- ja tutkimuksen erikoistietoa. Jo entuudestaan 

tiedetään, että suurin osa kysynnästä kohdistuu vain pieneen osaan kokoelmaa. Eräs 

sääntö on, että 20 prosenttia kokoelmasta tyydyttää 80 prosenttia kysynnästä, eli joka 

viides asiakas tarvitsee kokoelman sitä osaa, joka muodostaa 4/5 osaa kirjaston koko 

kokoelmasta. Tästä voi päätellä, että aikaisemman käyttötiheyden kaavamainen 

käyttäminen kriteerinä saattaa tehdä kokoelmat yksipuolisiksi. (Rautiainen, 1979. 

108.) 

Kauno- ja tietokirjojen vertailu eri kirjastojen kiertojen kautta osoittaa, että 

kirjastojen koko vaikuttaa kirjastoon kohdistuvaan kysyntään sekä siihen, kuinka 

hyvin kysyntään on voitu vastata. Suurimmista kirjastoista lainataan kokoelmiin 

nähden tasaisimmin kauno- ja tietokirjoja. Näihin kirjastoihin hankitaan menekiltään 

usein heikkona pidettyä ”harmaata” tietokirjallisuutta ja kiertolukuja alentavia 

käsikirjastokirjoja enemmän kuin muihin kirjastoihin. Tietokirjojen hyvä menekki 

näissä kirjastoissa johtuu siitä, että asiakkaat olettavat tietokirjoja parhaiten löytyvän 

suurista kirjastoista. (Lindegren & Vatulainen 1991, 31 - 32.) Kirjastoilla on 

ratkaiseva merkitys vähälevikkisen ja vaihtoehtoisen kirjallisuuden saatavuuden 

varmistamisessa. Monet mielipide- tai vähälevikkiset kirjat eivät ole arvosteltavien 

joukossa mediassa. Niitä voidaan esitellä vähälevikkisessä julkaisussa, joiden 

saatavuus on taattu. Tällainen kirjallisuus löytää lukijansa kirjastojen välityksellä. 

(Kuronen 2000, 138.) 

Tietokirjoiksi kutsutaan sellaisia kirjoja, joissa esitettyjen asioiden väitetään 

perustuvan tutkittuun tietoon, jota taas väitetään todeksi. Monenlaista tutkittua tietoa 

löytyy avaruustutkimuksesta, ufoista tai erilaisista uskonnoista tietotekniikkaan. 

Tietokirjallisuus kuvaa eri alojen tietoa erilaisen osaamistason omaaville henkilöille. 

Tämä voi olla hyvin laaja-alaista, esimerkiksi tietosanakirjat tai yleistajuiset  

tietokirjat tai jonkin tieteenalan- ja tutkimuksen erikoistietoa. 
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3.2 Tietokirjallisuuden eri lajit 

Yleispiirtein, osin omaan ammatilliseen kokemukseeni, osin alla olevissa luvuissa 

esiin tulevaan kirjallisuuteen nojautuen, teen seuraavanlaisia oletuksia 

tietokirjallisuuden eri lajien luonteesta suhteessa siihen, miten niiden kirjallisuus 

vanhenee tai säilyttää arvoaan. 

1) Tietokirjoista löytyy eri alueita, jotka poikkeavat hyvin paljon toisistaan. Eri 

alat vanhenevat myös hyvin eri tavoin. Esimerkiksi lääketiede, tekniikka ja 

tietotekniikka vanhenevat hyvin nopeasti. Historia, taide tai muistelmat ovat 

lähes aina käyttökelpoisia. Alat jaetaan pehmeisiin ja koviin aloihin. 

Esimerkiksi taiteentutkimus ja filosofia ovat pehmeitä aloja. Kovia aloja 

puolestaan ovat esimerkiksi fysiikka, kemia ja osa teknisistä aloista. 

2) Luonnontieteet, matematiikka ja lääketiede ovat epäyhtenäisiä 

vanhenemiseen nähden. Matematiikka vanhenee hitaasti. Tähtitieteestä 

kannattaa karsia vanhat kirjat pois. Tämän alan tieteenharrastajat huomaavat 

herkästi uusimpia keksintöjä. Uusia teoksia tähtitieteen alalta ilmestyy melko 

usein. Tieteellinenkin kirjallisuus vanhenee samoin kuin oppikirjat ja 

yleistajuiset kirjat. Geologia ja biologiset tieteet ovat hitaasti muuttuvia. 

Luonnonhistoria voi säilyttää arvonsa vuosikymmeniä. Eläinten ja kasvien 

elintoimintoja kuvaavat teokset ja niiden suhteita toisiinsa koskevat 

tutkimukset muuttuvat nopeasti. 

3) Lääketiede on helppo ryhmä siksi, että siinä vain uusin kelpaa johonkin. 

Matematiikka, geologia, biologia ja luonnonhistoria vanhenevat hitaasti, 

mutta fysiikka, kemia ja lääketiede nopeasti. Lääketieteen alalla kaikki uusin 

ja alkuperäinen tieto julkaistaan aikakauslehdissä ja kausijulkaisuissa. Kirjat 

sisältävät usein niistä laadittuja yhdistelmiä, joiden käyttöaika supistuu 

muutamaan vuoteen.  Teknillisluonnontieteellisessä kirjallisuudessa käsitteet 

ja niiden sanamuoto vaihtuvat nopeammin.  

4) Vielä ongelmallisempia vanhentumisen näkökulmasta ovat erilaiset 

humanistiset, yhteiskunnalliset tai muuten ”pehmeät” alat. Alla pohdin 

hieman tarkemmin niihin liittyvä piirteitä. 
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3.2.1 Humanistiset ja muut ”pehmeät” alat 

Anto Leikolan mukaan tietokirjojen ikä on yleensä lyhyt, sillä tieto vanhenee 

nopeasti. Hyvin kirjoitettuja tietokirjoja luetaan vielä sadankin vuoden kuluttua, 

mutta ei niiden esittämän, taatusti jo vanhentuneen tiedon vuoksi vaan siksi, että ne 

on hyvin kirjoitettu. Leikola kertoo myös siitä, mikä on tieteenalansa klassikko tai 

miten klassikoksi tullaan tai voidaanko ennustaa, että jostakin tulee klassikko. Jotkut 

näistä klassikoista ovat olleet hyviä tieteen popularisoijia esimerkiksi 

hyönteistieteestä kirjoittanut ja havainnoinut ja aikanaan paljon luettu Jean-Henri 

Fable. Hän on kirjoittanut kirjan Muistelmia hyönteismaailmasta: kuvauksia 

hyönteisten tavoista ja vaistoista. Toista tyyppiä on Gregor Mendel 

perinnöllisyystieteen edustajana, jonka yksi ainoa artikkeli on ollut käänteentekevä 

alan kehitykselle vasta hänen kuolemansa jälkeen. Kääntäminen monille kielille on 

usein merkki klassikosta tai kun siitä tehdään useita käännöksiä. Tällainen esimerkki 

on Rene Descartes. Myös Charles Darwinia on käännetty suomeksi useita kertoja. 

Lajien synnystä tuli uusi suomennos vuonna 2009. Darwin ei keksinyt itse 

Darwinismia vaan jalosti oman aikansa ajatuksia. Silloin luonnontiede tai 

luonnonhistoria ja humanistiset tieteet olivat ikään kuin yhtä. Sen aikaiset brittilehdet 

julkaisivat novelleja, runoja, kirjallisuutta, historiaa ja tiedettä. (Palonen 2009.)  

Nähdäkseni historian luokkaan kuuluvat kirjat eivät tietyssä mielessä vanhene 

oikeastaan ollenkaan. Vaikka teoksen sisältö osoittautuisikin vanhentuneeksi, teos 

itsessään voi kertoa siitä, miten jokin historiallinen asia on joskus nähty, mikä sekin 

on osa historiaa. Elämänkerrat ja elämäkerralliset hakuteokset ovat säilyttämisen 

arvoisia, koska ne ovat ainutkertaisia. Uuden laitoksen ilmestymisestä huolimatta 

vanha säilyttää arvonsa. Kaikkien tieteenalojen historiaa on syytä varastoida.  

Spillerin mukaan eräiden alojen, kuten taiteen, kirjallisuushistorian, kansatieteen ja 

historian kirjallisuus on lähes aina käyttökelpoista. (Spiller, 1980, 129.)  

Kirjallisuudenhistoria ja kielitiede säilyttävät aina arvonsa, joten näitä aiheita 

koskevat kirjat myös varastoidaan. Sanakirjat puolestaan vanhenevat suhteellisen 

nopeasti, eikä niitä tarvitse säilyttää. Eri kielten sanakirjojen kysyntä vähenee koko 

ajan, koska Internetistä löytyy jopa ilmaisia sanakirjoja. Niitä on helppo käyttää ja 

Internetin kautta löytyvät sanakirjat saa nopeasti esille. Mikäli joku tarvitsee 
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sanakirjoja, kielitieteellistä tai vertailevaa tutkimusta varten, ne ovat saatavissa 

tieteellisistä kirjastoista. 

Taide- ja musiikkikirjallisuus yleisesti vanhenevat hitaasti, mutta poikkeuksena on 

esimerkiksi valokuvaus, jonka tekniikkaoppaat voivat vanheta hyvinkin nopeasti. 

Sama koskee esimerkiksi liikuntaa. Hitaasti vanhenevat kirjat on syytä varastoida. 

Taidekirjat ovat pitkäikäisiä. Tosin sen sijaan käytännön kirjat valokuvauksessa ja 

taidekäsityön aloilta ovat nopeasti vanhenevia. Musiikin alalta suuri määrä kirjoista 

ovat oppikirjoja. Musiikkikirjallisuus ei kuitenkaan vanhene kovin nopeasti. Liikunta 

ja liikuntakasvatus ovat käytännön kirjoja eikä niiden käyttäjiä miellytä vanhojen 

kirjojen tutkiminen. 

 

3.2.2 Yhteiskuntatieteet ja yhteiskunnallisten alojen tietokirjallisuus  

Yhteiskuntatieteissä tutkimustulokset eivät ole kasautuvia samalla tavalla kuin 

lääketieteessä ja fysiikassa, joissa uudet tutkimustulokset pitävät sisällään entiset 

tulokset tai sitten uudet tulokset ovat parempaa tietoa, joka tekee aikaisemman tiedon 

tarpeettomaksi. Yhteiskuntatieteissä ei uusin tieto ole aina parasta ja riittävää tietoa. 

Hyvistä analyysi- ja mittaustuloksista huolimatta tulokset ovat usein todennäköisiä. 

On havaittavissa ”useita totuuksia”, joita ei voida pitää oikeina eikä väärinä. 

Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden karsinta on myös ongelmallista. (Rautiainen 

1979,109.)  Kaikkia opas/johdatustyyppisiä kirjoja ei tarvitse varastoida. 

Oikeudelliseen tiedonhakuun löytyy ajantasaisia oikeudellisia tietopankkeja, kuten 

Finlex (2016), Edilex (2016) ja Suomen laki (2015a ja 2015b). Näistä ainoastaan 

Finlex on maksuton ja kaikkien käytettävissä. Finlex sisältää säädökset, 

oikeustapaukset, viranomaiset ja valtiosopimukset. Se on oikeusministeriön 

hallinnoima. Sähköisessä säädöskokoelmassa voi olla myös virheitä. Painettu 

suomen säädöskokoelma on todistusvoimaisin lähde. Finlex päivitetään pari kertaa 

kuukaudessa. EY-säädöksistä on olemassa oma tietokanta Eurlex-tietokanta (2015) 

(http://europe.eu.int/eurlex/fi/index.html). 

Suomen laki.com muistuttaa lakikirjaa ja www.suomenlaki.com on täysin 

maksullinen. Suomen laista löytyy mobiiliversio, joka on havaittu hyväksi juristien 

käytössä. Elki-tietokanta, (2015), joka löytyy osoitteesta www.eduskunta.fi/kirjasto, 
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on eduskunnan ylläpitämä linkkikokoelma. Se sisältää linkkejä politiikan, oikeuden 

ja hallinnon alueilta. Aihealueina ovat perustuslait, säädökset, lainvalmistelu, 

tuomioistuimet ja oikeuskirjallisuus. 

Yhteiskuntatieteet ovat vaikea ryhmä. Näitä kirjoja ilmestyy monia vielä useampina 

uusina painoksina. Suomenkielinen kirjallisuus näillä aloilla on valtaosaltaan 

yleistajuista. Toisaalta ilmestyy paljon sellaista kirjallisuutta, jota ei ole välttämättä 

luettavaksi tarkoitettu vaan ehkä tietojen tallentamiseksi:, kunnalliset 

vuosikertomukset ja muut julkaisusarjat. Yhteiskuntatieteissä kirjoihin vaikuttaa 

esimerkiksi se että yleistajuisen ja tieteellisen raja ei ole sillä tavoin selvä kuin 

vaikkapa fysiikassa. 

 

3.2.3 Esimerkkejä erilaisista tietokirjojen lajeista  

Tietokirjallisuuden iän merkitystä ei määritä yksinomaan aihealue. Seuraavassa 

esitetään vielä esimerkkejä erilaisista kirjallisuudenlajeista, joita määrittää 

aihealuetta enemmän käyttötarkoitus. Näille on tyypillisesti ominaista suhteellisen 

nopea vanheneminen.  

A) Mielipidekirjallisuus 

Tietokirja oli muutoksessa 1960-luvun lopulla. Aiemmin tietokirjat sidottiin koviin 

kansiin ja niitä julkaistiin kirjasarjoina ja niillä oli odotetusti pitkä käyttöikä. 

Viihdekirjallisuutta oli jo totuttu näkemään pehmeäkantisina ”pokkareina”. 

Nyt markkinoille alkoi tulla aiempaa enemmän ajankohtaisiin kysymyksiin 

paneutunutta, taskukirjanomaista, pehmeäkantista tietokirjallisuutta, joilla ei ollut 

entisenkaltaista painoarvoa ja kestoa. Samanaikaisesti kuin kannet kuluivat ja sidos 

petti, myös kirjojen sisältö vanheni. Se oli kirjallisuutta, joka palveli hetken tarpeita, 

eikä tämä kirjallisuuden laji pelännyt nopeaa vanhenemista. Tarkoituksena oli, että 

tällaisia teoksia sai helposti vaikka matkalukemiseksi. Myöhemmin tämän 

kaltaisillakin teoksilla voi tosin olla arvoa historiallisina dokumentteina. 

Kirjoissa käsiteltiin erikoisesti yhteiskunnallisia ongelmia, maailmanpolitiikan 

teemoja tai kasvatuksellisia - ja maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Niissä oli 
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ajankohtaisia tietoja, myös kannanottoja asian puolesta tai vastaan. Tästä syntyi uusi 

käsite: mielipidekirjallisuus. Taskukirjan muotoiset tietokirjat julkaistiin yleensä 

sarjoina, joita oli kaikilla suurimmilla kustantajilla. 

Tammen Huutomerkki-sarja (ks. Esim. Fennica 2016) oli varsinaisten 

ajankohtaissarjojen avaus. Nämä ulkoiselta muodoltaan massatyyppiset kirjat saivat 

erityisen suosion opiskelijoiden keskuudessa ja käyttäjäkunnaksi nousivat 

yliopistoihin 1960-luvuun puolivälin jälkeen tulleet opiskelijat.  

B) Oppaat ja arkipäivän ohjekirjat 

B1) Luonto-oppaat, esimerkkinä marjastus ja sienestys 

Sienikirjat ovat syksyisin kysyttyjä ja kirjojen tulee olla riittävän selkeitä ja uusia. 

Suomessa kasvaa runsaat neljäkymmentä sienilajia, jotka voivat aiheuttaa 

myrkytyksen.  Mustarousku on kiistelty sieni ja sitä pidettiin hyvänä ruokasienenä 

1980 - luvulle saakka, mutta se joutui käyttökieltoon siitä löydetyn nektariinin 

vuoksi. Suhtautumista mustarouskun myrkyllisyyteen on lievennetty 2000-luvulla. 

Nyt mustarousku hyväksytään tietyin varoituksin syötäväksi. Sitä ei saa nauttia 

suuria määriä (ks. myös Pegler 1999,169, 170). 

B2) Ohjeita käytännön ja arkielämän asioihin 

Tietokirjoista löytyy ohjeita arkipäivän asioihin, jotka ovat merkittäviä käyttäjän 

kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi koiranhoito tai jonkin kodinkoneen käyttö. Arjen 

oppaat esimerkiksi keitto – ja käsityökirjat uusiutuvat kokoajan. Keittokirjat eivät 

kuitenkaan vanhene nopeasti. Etenkin uudet käsityökirjat ovat kysyttyjä kirjastoissa. 

Vanhempia käsityökirjoja kysytään vähemmän ja niitä voi myös varastoida. 

Esimerkiksi pitsinnypläyskirjoja kysytään melko harvoin. Kokemukseni mukaan 

uudet neulemallit kiinnostavat asiakkaita etenkin vuoden pimeimpinä aikoina. 

C) Matkailu 

Maantiede, matkat ja kansatiede voisivat olla samanlaisia. Niissä ei ole niin paljon 

vanhenevaa. Monet lukijat ymmärtävät, että vanhempiakin matkakertomuksia voi 

lukea, ja ymmärtävät, ettei ole kysymys nykyaikana tehdystä matkasta. Tosin 
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asiakasta voi masentaa se, että ”vanhojen” kirjojen joukossa on liian vähän uusia 

kirjoja. 

 

3.3 Kaunokirjallisuuden luonne yhteiskunnallisena ilmiönä 

Hypénin mukaan on periaatteita, jotka ohjaavat kokoelmatyötä. Kaunokirjallisuuden 

kohdalla kirjastonhoitajan on arvioitava jokaista yksittäistä teosta, sen paikkaa ja 

kysyntää kokoelmassa monesta eri näkökulmasta: Onko teos esikoinen, kuka kirjan 

on kirjoittanut ja millainen asema sillä on tuotannossa. Miten kirja on kirjoitettu. 

mikä on sen tyylilaji, mihin sen aihepiiri liittyy ja voisiko kirjalla olla pysyvää 

kiinnostavuutta? Entä mikä on teoksen kirjallinen merkitys ja millainen paikka sillä 

on kirjallisuuden kentässä. (Hypén 2007, 101.) 

Gedin kohdistaa päähuomionsa kaunokirjallisuuteen ja erityisesti romaaniin, jonka 

historiaa hän kuvaa 1700-luvulta nykypäiviin ja kertoo vapaa-ajan käytössä 

tapahtuneista muutoksista, jotka ovat vaikuttaneet lukutottumuksiin ja 

kaunokirjallisuuden tuotantoon. Gedinin mukaan muutosten takana on kuitenkin 

yhteiskunnan muuttuminen ja toinen näkökulma romaanin ongelmaan on kielen 

muuttuminen.  (Gedin, 1977, 182 - 183.) 

Romaanit ja kirjamarkkinat ovat yhteiskunnallisen kehityksen tuotetta. Porvarillisen 

yhteiskunnan syntyessä taide yksityistyi ja siitä tuli taloudellinen kohde. Aluksi 

suositut romaanit toivat esille yksilöllistä itsetuntoa. Moraali tuli porvaristolle 

tärkeäksi nimittäjäksi ja se oli syntyperän korvike sekä varallisuuden täydennys. 

(Gedin 1975, 180.) 

Realismi on psykologiseksi analyysiksi hienostetun moralismin lisäksi ollut 

ensimmäisistä romaaneista alkaen ja pysynyt niiden luontaisena piirteenä. Tällainen 

’moraalinen realismi’ sai lukijat tutkimaan itseään ja samalla aktivoi heidät. Romaani 

saattoi vaikuttaa toisella tasolla vääristämällä todellisuuden tietoisesti ja se oli yleistä 

ensimmäisen maailmansodan varjossa yhtä aikaa kaikkien taiteenlajien kanssa. 

(Gedin 1975, 181.) 

Myöhemmin modernismin edelläkävijät murskasivat perinteisen romaanimuodon ja 

sotien välisenä aikana tuli paljon laadukkaita romaaneja. Vasta sodan päätyttyä 



28 

 

 

romaanin muotokokeilut jatkuivat Ranskassa ja uuden romaanin edustajia olivat 

esimerkiksi Claude Simon ja Robert Piaget. He katkaisivat lopullisesti 

kommunikoinnin lukijoiden kanssa ja muuttivat romaanin antipsykologiseksi ja 

antisubjektiiviseksi. Näiden muutosten takana oli yhteiskunnan muuttuminen. 

(Gedin, 1975, 182.) 

Toinen näkökulma romaanin ongelmaan on kielen muuttuminen. Voisi sanoa, että 

1700-luvun keskivaiheilta 1900-luvun alkuun kieli oli porvaristolle yhteinen 

nimittäjä. Kielen avulla ja sen ansiosta oli tietojen ja lukeneisuuden viitekehys. 

Joukkokulttuuri on vaikuttanut siten, että se on vääristänyt mieltä ja tietämisen 

lisääntyminen on luonut erityis- ja ammattikieliä. Koulut eivät pysy koulutustarpeen 

kasvun mukana ja niiden on tyydyttävä puutteelliseen opetukseen. 

Kielen kriisi jakaa kirjallisuuden kahteen suuntaukseen, yksityisempään kokeelliseen 

runouteen, joka on ikään kuin suojana ulkomaailmaa vastaan, ja toisaalta 

dramaattiseen runouteen joka on kohdistettu joukkoviestimille sekä suurelle 

yleisölle. Näistä kumpikaan ei anna tilaa perinteiselle romaanille. (Gedin 1975, 183.) 

Tietoisuus kolmannesta maailmasta aiheuttaa sen, että romaani ei ole tärkeä 

kirjallisuuden väline. Monet kirjailijat kokevat psykologisoivan ja moralisoivan 

romaanin sopimattomaksi muodoksi, kun joukkoviestimet vyöryttävät päällemme 

kuvan köyhyydestä ja uhkaavista katastrofeista. (Gedin 1975, 185.) 

Uuden proosan läpimurto tuli 1960-luvulta alkaen. Romaanien sijasta tuli raportteja, 

sosiologisia, etnografisia ja poliittisia dokumentteja. Kaunokirjallisuuden ja 

todellisuuden rajat haluttiin hälventää. Eri näkökulmista katsottuna, kuten 

muodollisista, sisällöllisistä tai kielellisistä, romaani ei enää toimi hallitsevana 

kirjallisena ilmaisuvälineenä. Voidaan kysyä, että onko romaani kuollut? Se ei ole 

kuollut, mutta sillä ei ole kirjallisuudessa oleellista tehtävää. Romaani taiteellisena 

muotona on eräs monista muista, mutta ei merkittävin. Romaanin merkitys laskee 

viihteenä tai se on jo laskenut, sillä romaanin on kilpailtava muiden välineiden 

rinnalla ja meillä on myös rajallisemmin aikaa lukemiseen. (Gedin 1975,191) 

Helsingin Sanomat teki suomalaisille kirjailijoille viikon kysymyksen vuonna 2007 

ja siinä pyydettiin raadilta vastausta kysymykseen: Onko suomalainen 

kaunokirjallisuus ajantasalla nyky-yhteiskunnan todellisuuden kuvaajana? 
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Jyrki Kiiskisen mukaan suomalainen kaunokirjallisuus on jakautunut: osa 

kirjailijoista ikäänkuin pakenee nykytodellisuutta kansallisiin aiheisiin ja 

lähihistoriaan, osa kirjailijoista taas ihmissuhteisiin ja osa kirjoittaa vielä 

kirjallisuutta. (Onko suomalainen kirjallisuus ajantasalla, 2007.) 

Dekkarien kirjoittajilla on vahvoja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia kirjoissaan. 

Esimerkkinä voi mainita Leena Lehtolaisen arjen mikroympäristöön liittyvän 

aikalaiskuvauksen tai Matti Röngän tavan käsitellä Venäjä suhteita. Osmo 

Soininvaaran mukaan Taavi Soininvaaran dekkarit käsittelevät islamilaisuuden 

haasteita. Ne, joiden mielestä kirjallisuuden pitäisi kuvata paremmin 

yhteiskunnallisia vastakkainasetteluja tarkoittavat sillä 1970-lukua ja sen 

kysymyksiä. (Onko suomalainen kirjallisuus ajan- tasalla, 2007.) 

Kirsi Pihan mukaan nyky-yhteiskunnan kuvaaminen on kovin haasteellista, koska 

todellisuus on hajonnut pieniksi palasiksi. Kaikki on nykyään monimutkaisempaa ja 

pirstaloituneempaa. Tästä johtuen on perusteltua, että kirjailijat pyrkivät 

tarkastelemaan kirjoissaan yhteiskunnan lisäksi myös enemmän ihmisyyttä ja 

inhimillisiä kokemuksia. (Onko suomalainen kirjallisuus ajantasalla, 2007.) 

Kirjallisuuspalkinnot ovat saaneet runsaasti huomiota ja lisänneet palkittujen teosten 

myyntiä. Ajoittain palkinnot ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä ja palkinnot ovat 

lisänneet kirjallisuuden pintajulkisuutta ja antavat suppean kuvan kirjallisuudesta. 

Kirjallisuuspalkintojen yhteydessä on keskusteltu suomalaisen kirjallisuuden tilasta. 

Claes Anderssonin mielestä suomalainen ja suomen ruotsinkielinen kaunokirjallisuus 

elää harvinaista kukoistuskautta. Hänen mukaan proosan puolella tyylien ja aiheiden 

kirjo on suuri. Sieltä löytyy poliittista ja yhteiskunnallista (esimerkiksi Lander, 

Järvelä, Kyrö,  Jansson) sekä kokeellista ja yksilön tason asioita käsittelevää proosaa. 

Anderssonin mukaan taso on kauttaaltaan ammattimaisen korkea. Runoudessa 

tilanne saattaa olla ehkä vielä parempi, kun uudet sukupolvet tulevat esiin – usein 

aluksi jonkun kilpailun tai runojulkaisun, sekä kriitikon työn kautta. (Onko 

suomalainen kaunokirjallisuus ajantasalla, 2007.) 

Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan kirjallisuus on päivämediaan verrattuna hidas 

julkaisuaikataulujen vuoksi eikä sen tarkoitus ole kilpailla tiedonvälityksen 

nopeudessa. Tämä viive huomioonotettuna kirjallisuus on Suomessa seurannut hyvin 
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yhteiskunnallista muutosta, Viime aikojen keskustelussa on ajoittain kuulutettu 

suurten yhteiskunnallisten teemojen käsittelyä, mutta kritiikki on osin harhaan 

mennyttä: yhteiskunta on yhtä lailla tai suorastaan paremmin kuvattavissa yksilöiden 

kautta kuin abstraktina kokonaisuutena. 

Juha Siltasen mukaan jokaisen yhteisön kaunokirjallisuus, kuten muukin taide on 

aina vähintään ajan tasalla yhteiskunnan todellisuuden kuvaajana. Jos kuvaus tuntuu 

keskittyvän privaattiin, se tarkoittaa hänen mielestä vain sitä, että koko kulttuurin 

painopiste on todella privaatissa. Juuri nyt ”yhteiskunta” niminen organisaatio on 

Suomen tapaisessa kulttuurissa melko fiktiivinen.  

Yhteisöllisyyttä kannattelevat kirjoittamattomat sopimukset, joiden nojalla 

yhteiskuntaa voi pitää olemassa olevana ja jotka ovat pohjimmiltaan uskonvaraisia - 

olennaisimmat liittyvät oman historian, kielen ja yhdessä muiden puolustettavien, 

muiden yhteisöjen arvoista poikkeavien arvojen absoluuttisesta merkityksestä. Näistä 

Suomi on Siltasen mukaan jo yhteisöllisyyttä (lukuun ottamatta kriisin hetkiä) 

vierastavan sosiaalisen perinteensä vuoksi paljolti luopunut. Hänen mukaan tämä on 

surullista – uusliberalistisen jargonin mukaan se on väistämättömyys. Taiteen ja sitä 

ympäröivän kulttuurin suhde on enemmän ennustava: se mikä on energistä ja 

tarttuvaa, tulee ympäröivässä kulttuurissa esiin myöhemmin. Kirjallisuuden 

suhteellinen merkitys kulttuurinsisäisesti on viime vuosikymmeninä pienentynyt ja 

Siltasen mukaan tulee yhä pienenemään, erityisesti jos keskeisenä 

ilmenemismuotona pitää kirjaa. Niille, joille kaunokirjallisuuden tehtävänä on olla ” 

paremmin ajan tasalla yhteiskunnan kuvaajana”, on tulossa turhautumisen aikoja 

kaunokirjallisuuden ja yhteiskunnantilaa seuratessaan. (Onko suomalainen 

kaunokirjallisuus ajan tasalla, 2007.) 

 

3.4 Yhteenveto 

Yhteenvetona on meidän todettava ennen kaikkea seuraavat kaksi tärkeää asiaa: 

1) Poistot ovat tärkeitä: Kannila on huomannut kirjaa verrattavan saippuaan– 

ei kukaan sure, jos saippua loppuu, kun se on tehtävänsä tehnyt ja tilalle 

hankitaan uusi. Usein on jokin syy poistaa melko hyvässä kunnossa oleva 
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kirja, jos sen ulkoasu on vanhanaikainen, sillä sama kirja uutena 

painoksena herättää enemmän kiinnostusta. (Kannila, 1966, 88.) 

2)  Eri kirjallisuuden lajit ovat erilaisia: Tietokirjat vanhenevat aloittain   hyvin 

erilailla. Kauno- tai vähemmistökirjallisuus kuten ruotsinkieliset kirjat 

meillä Suomessa vanhenevat myös eri lailla. Tietokirjoista löytyy nopeat ja 

hitaat tieteenalat. Kaunokirjallisuudessa ei voi karsia kaikkia yli 10 vuotta 

vanhoja kirjoja. Vanhempaa kaunokirjallisuutta kysyvät etenkin opiskelijat. 

Ruotsinkielistä aineistoa karsitaan varovaisemmin, koska aineistoa on 

vähän.  

Kokoelmatyön teoriasta tämän työn kannalta keskeisiä asioita ovat mm. 

 kvantitatiivinen lähtökohta 

 aineiston ikä 

 kirjallisuuden eri lajit 

 painetun- ja digitaalisen suhde 

 ruotsinkielisen aineiston vähyys  

 poistokirjojen hyötykäyttö 

Helsingin kaupunginkirjastossa on lähtökohdaksi otettu yleisluonteinen, Sloten 

käsitettä käyttäen kvantitatiivinen lähtökohta. Yli 10 vuotta vanhaa aineistoa ei saa 

olla yli 40 prosenttia aineistoista. Helsingin kaupunginkirjastossa aineiston on 

nuorennuttava, koska suuri osa asiakkaista kysyy uutta ja tuoretta kauno- ja 

tietokirjallisuutta. 

Yksi poistokriteeri on ollut ns. nolla-lainat, joilla tarkoitetaan niteitä, jotka eivät 

viimeisen vuoden aikana ole olleet lainassa, poistetaan yleensä, kun lainamäärät on 

tarkastettu, ja nollalainoja löydetään. Sellainen nide, joka ei viimeisen vuoden tai 

kahden viimeisen vuoden aikana ole ollut lainassa, mutta kirja vaikuttaa 

säilyttämisen arvoiselta, esimerkiksi se on osa kirjasarjaa  tai kuuluisan kirjailijan 

teos, joka halutaan säilyttää.  Nolla - listojen teossa kirjastonhoitaja tekee havaintoja 

huonon menekin syistä: esimerkiksi kirja on vanhentunut, kadonnut, harmaata 

kirjallisuutta ja sijainti hankalasti ala- tai ylähyllyllä. Myös paikallisia syitä voi tulla 
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esille, kuten miksi teillä ei mene jokin sellainen kirja, joka muualla menee?  Nolla-

listojen avulla voi löytää suuntaviivoja ja johdonmukaisuuksia kokoelman hallintaan. 

Kokoelmaohjausryhmälle on tullut poistokirjojen varausmahdollisuutta koskeva 

asiakaspalaute. Sen mukaan voitaisiin perustaa ”nettikauppa”, josta asiakkaat 

voisivat etsiä ostettavaa aineistoa. Kirjasto voisi myydä poistokirjojen 

parhaimmistoa. Ohjausryhmän aloitteesta toimintatapaa pohditaan ja mallinnetaan. 

(KTO3.) Mielestäni poistokirjojen joukossa voi olla hyvin arvokkaita vanhoja 

teoksia. Osa karsituista kirjoista jää myymättä. ”Nettikauppa” toisi laajemmin 

näkyviin poistettujen kirjojen laadun ja määrän. 

 

3.5 Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista 

1. Karsinnan riittämättömyys. Aineiston vanhentuminen ja sen vaatimat toimenpiteet 

ovat tällä hetkellä ajankohtaisia yleisissä kirjastoissamme, kuten Helsingin 

kaupunginkirjastossa. Karsinnan tuloksena aineiston kiertonopeus paranee ja 

hyllyistä löytyy paremmin uudempi aineisto. Kirjastoissa on sellainen käsitys, että 

lainaus nousee, kun kirjoja poistetaan ja hyllyt eivät ole täysiä. Tietokirjoista 

esimerkiksi maantiede-, atk- tai lääketieteenkirjat vanhenevat nopeasti. 

2. Lainojen kertymä vanhasta aineistosta on vähäistä. Vanhaa aineistoa ei kovin 

paljoa varsinaisesti hankita. Toisaalta vanhat tietokirjat voivat olla paremmin tehtyjä 

kuin uudemmat. Kaikki aihealueet esim. lintu- tai kasvikirjat eivät välttämättä 

vanhene. Lainauskäytön valossa ei kaikkein vanhinta aineistoa ole järkevää säilyttää. 

Median tuloksena monet asiakkaat etsivät erityisesti uudempaa aineistoa. Taulukko 2 

osoittaa, että kaikki yli 10-vuotiaat kirjat ovat vähemmän käytössä kuin sitä 

nuoremmat. Taulukossa on kerrottu kaikkien Helsingin kaupunginkirjastojen erotus 

yli 10-vuotiaiden kirjojen osalta vuosien 2007 ja 2010 väliltä. Tämä taulukko kertoo 

eri kirjastojen tehneen karsintaa. Kokonaisprosentti 2 on erotuksena kaikkien 

kirjastojen lainauksen nousussa vuosien 2007 ja 2010 välillä. Esimerkiksi Pohjois-

Haagan kirjastossa erotus näiden vuosien välillä on todella positiivinen 9,45. Jos 

karsintaa ei olisi tehty, tulos olisi paljon huonompi. 

3. Nopeasti ja hitaasti vanhenevat aihealueet. Esimerkiksi atk- ja kurssikirjat 

vanhenevat nopeasti. Filosofia puolestaan ei vanhene laisinkaan. Ruotsinkielinen 
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aineisto on ikärakenteeltaan vanhempaa kuin suomenkielinen. Toisaalta 

ruotsinkielisen joukossa voi olla uutuuksia. Sisältöalueiden erilaisuus, ja 

ruotsinkieliset sekä lähikirjastot ovat merkittäviä tutkimusongelman kannalta.  

Vähemmistökirjallisuutta kuten ruotsinkielistä aineistoa on poistettu varovaisesti. 

Ruotsinkielistä aineistoa kysytään melko vähän ja siksi sitä hankitaan myös 

vähemmän 

Lähikirjastot ovat tärkeitä alueensa asukkaille, jotka haluavat eri-ikäisinä palveluja ja 

aineistoja kirjastoilta. Jopa urheiluvälineitä, syke- ja verenpainemittareita voi lainata 

lähikirjastosta. Tosin ne eivät ole kirjaston hankkimia. Lapset erityisesti tarvitsevat 

aineistojen lisäksi oman tilan kirjastossa ja heidät otetaan kaikessa toiminnassa 

huomioon. Koulut ovat merkittävä tekijä lasten kirjastossa käyntien aktivoinnissa. 

Kirjastot tarjoavat ja järjestävät lukuvinkkausta kouluille. Helsingin 

kaupunginkirjastossa  on karsinnassa otettu huomioon kaunokirjallisuuden luonne. 

Viimeiset kappaleet varastoidaan, ja ne ovat edelleen asiakkaiden käytössä. 

        – kaunokirjallisuus, 

        – yhteiskunnallisen-, filosofisen-, historian-, kansatieteen-, 

        – taide- ja kirjallisuudentutkimuksen erityisluonne, 

        – vähemmistökielinen, tässä lähinnä ruotsinkielinen kokoelman osa. 

Näiden kohdalla on oletus, että poistotyössä on otettu huomioon tämän kaltaiset 

asiat. 

Hitaat tieteenalat, kuten yhteiskuntatiede, filosofia, historia, kansatiede, taide ja 

kirjallisuudentutkimus on huomioitu. Tämä selviää pää- ja lähikirjaston taulukoista.  

Ruotsinkielisiä kirjoja on vielä syytä karsia. Uutta ruotsinkielistä kirjallisuutta ei 

myöskään tarjota yhtä paljon kuin suomenkielistä aineistoa. Suurimmissa kirjastoissa 

on enemmän tarjolla vähemmistökielistä aineistoa. Kirjastojen on otettava yleisesti 

huomioon alueensa erityisen näkyvät ruotsinkieliset, mutta myös venäjänkieliset 

asukkaat. Tässä pienemmät kirjastot voivat käyttää ja lisätä esimerkiksi 

vähemmistökielistä siirtokirjojen määrää.  

Keskeinen kirja-aineiston karsintaa iän perusteella koskeva tutkimusongelmani on, 

etten ole löytänyt aivan kaikkia tutkimuksen kannalta hyödyllisiä tilastotietoja. 
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Tutkimusongelmana on myös se, että kaikkien vähemmistökielien aineistoja ei ole 

voitu ottaa tutkimukseen mukaan. Aihetta on pitänyt rajata, koska koko aineistoa ei 

ole voinut ottaa yhteen tutkimukseen.  

Tutkittava aineisto rajattiin suomen- ja ruotsinkieliseen aineistoon. Esimerkiksi 

englannin-, venäjän-, saksan-, ranskan-, italian-, vietnamin- tai arabiankielinen 

kokoelman osa ei ole tutkimuksessa mukana. Tutkimuksen ulkopuolelle jää osa 

vähemmistökielisestä aineistosta ja niitä ei voi verrata ruotsinkielisen kokoelman 

osaan. Toinen rajaus on se, että vain kahden kirjaston Herttoniemen ja pääkirjaston 

aineistot ovat näkyvämmin esillä. Jos koko kirjastojen aineisto olisi tutkimuksessa 

mukana, se antaisi kokonaisvaltaisen näkemyksen, mutta tutkimuskohteena se on 

liian suuri määrä erikielistä aineistoa. Toisaalta erikielisen aineiston käytettävyys 

tulisi kielittäin paremmin näkyviin. 

 

3.6 Tutkimuskysymykset 

1. Minkälaisia eroja kokoelman ikärakenteessa on kirjallisuuden eri lajien suhteen 

(kaunokirjallisuus vs. tietokirjallisuus; tietokirjallisuuden eri aihealueet)?  

2. Onko vanhemman aineiston erilainen osuus kirjallisuuden eri lajeissa perusteltua 

aineiston lainauskäytön valossa?  

3. Mitä erityispiirteitä edellisten kysymysten suhteen on ruotsinkielisellä 

kirjallisuuskokoelmalla?  

Tutkimuksessani selvitän, millä tavoin Helsingin kaupunginkirjastossa tehdyissä 

kirja poistoissa heijastuu ja on otettu huomioon kaunokirjallisuuden, 

yhteiskunnallisen-, filosofisen-, historian-, kansatieteen-, taide- ja 

kirjallisuudentutkimuksen erityisluonne.             

Tutkimusaineistoina ovat Helsingin kaupunginkirjaston kokoelmasta kertovat 

tilastot. Tämä on empiiristä tutkimusta. Etenkin tietokirjoista löytyy nopeammin ja 

hitaammin vanhenevia aihealueita.  Aion tuoda esille myös kokoelmaan ikään ja 

karsintaan liittyviä eri tutkijoiden näkemyksiä. Millaisia perusteita löytyy aineiston 

karsintaan? Poistot vaikuttavat yhdensuuntaisilta ja vahvistavat toinen toistaan. 
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Tarkoitukseni on myös kertoa muutamin esimerkein, millaisia kirjoja on poistettu. 

Erityistä kielijakaumaa ei ole, koska siirtokirjat sotkevat tilastoja erityisesti pienissä 

kirjastoissa. Siirtokirjat ovat ruotsin– ja vieraskielisten kirjojen kokoelma, joka 

vaihtuu kirjastoissa neljän kuukauden välein. Siirtokirjakokoelma on usein yleisissä 

kirjastoissa kiinteiden kirjakokoelmien tukena.  

Tutkimusaineistoina ovat Helsingin kaupunginkirjaston kokoelmasta tehdyt tilastot. 

Tämä on empiiristä tutkimusta. Tarkastelen kokoelmatyöhön ja poistamiseen liittyviä 

seikkoja. Millaisia perusteita löytyy aineiston karsintaan? Kerron muutamin 

esimerkein, että millaisia kirjoja on poistettu. Eräänä menetelmänä on myös 

havainnointi kirjaston sisällä ja siitä kertominen 

Kirjan ikä ei ole mitenkään yksiselitteinen asia. On olemassa kirjoja, jotka ovat 

todella sen ikäisiä kuin kirjassa oleva painovuosi osoittaa, mutta on myös kirjoja, 

jotka itse asiassa ovat paljon ilmoitettua julkaisuvuotta vanhempia. Esimerkiksi  

alkuperäisen (esim. Don Quijote n. 500 v.) julkaisun, josta on saatavissa nuorempi 

julkaisu. Tässä kirjan iän joutuu päättelemään  julkaisuvuosista ja se on suuntaa 

antava. Vanhempien klassikoiden osuus kokoelmasta ei ole kovin suuri. 

 

3.7 Menetelmät ja aineisto 

Tutkimus perustuu menetelmällisesti havaintoihin, joita tehdään Helsingin 

kaupunginkirjaston kokoelmatilastoista. Aineistoina ovat tilastot, joita tehdään 

Helsingin Kaupunginkirjaston kokoelmatilastoista. Tilastot ovat osittain itse 

poistoista (vuodelta 2009) osittain poistojen jälkeisestä tilanteesta (vuonna 2010). 

Tilanne pääkirjastosta suomenkielisen että ruotsinkielisen aineiston osalta. 

Lähikirjastoista etenkin Herttoniemen kirjaston tilastot ovat   esillä näkyvimmin. 

 

4 Yleisiä havaintoja poistoista 

Taulukko 2. kuvaa yli-10 vuotta vanhojen kirjojen kokoelmaa, jonka mukaan 

kappalemääräiset suurimmat aineiston poistomäärät löytyvät yli 10 - vuotta vanhan 

aineiston kohdalla pääkirjastosta (18434 nidettä), toisena suurena poistojen tekijänä 
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on ollut Oulunkylän kirjasto (13635 nidettä), kolmantena Rikhardinkadun kirjasto 

(9577 nidettä) ja neljäntenä on Töölön kirjasto (6232 nidettä). Prosentuaalisesti 

suurimmat poistot ovat Suomenlinnassa (17,07%) ja Kulosaaressa (15,81%). 

Karsinnan tuloksena 10 - vuotiaiden erotus vuoden 2007 ja 2010 välillä suurenee. 

Taulukosta näkee 10 – vuotiaiden lainassa olo prosentit vuosina 2007 ja 2010 ja 

näiden erotuksen. Pohjois-Haagan kirjastossa näiden kirjojen lainaus on 9,45 

prosenttia ja toisena näkyy Töölön kirjasto 7,48 prosenttia sekä kolmantena Pikku- 

Huopalahden kirjasto 5,63 prosenttia. 
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Taulukko 2. Helsingin kaupunginkirjasto. Yli 10-vuotiaat kirjat 2007 ja 2010. (lähde: Helsingin 

kaupunginkirjaston tilastot) 

kirjasto        10-vuotiaat: kokoelma   10-vuotiaiden osuus (%)   10-vuotiaista lainassa (%) 

  2007 2010 erotus 2007 2010 erotus 2007 2010 erotus 

Pasilan 

kirjavarasto  161 628 180 872 19 244 97,58 97,49 0,09 2,64 2,95 0,31 

Vuosaari 21 009 24 125 3 116 34,94 37,62 2,68 20,83 20,85 0,02 
Pikku-Huopalahti 2 365 2 853 488 37,64 39,55 1,91 14,46 8,83 -5,63 
kirjastoauto 11 072 10 905 -167 30,99 29,75 -1,25 16,04 19,97 3,93 
Malmi 14 537 13 367 -1 170 33,56 31,56 -2,00 24,31 23,68 -0,63 
Kannelmäki 16 856 15 107 -1 749 38,83 36,30 -2,52 16,67 16,83 0,16 
Itäkeskus 45 913 42 428 -3 485 43,82 41,25 -2,56 23,30 22,49 -0,81 
Kirjasto 10 4 001 3 153 -848 37,93 35,12 -2,82 23,44 26,99 3,55 
Maunula 9 585 8 262 -1 323 54,21 51,40 -2,82 12,71 14,63 1,93 
Tapulikaupunki 13 930 12 057 -1 873 59,54 56,69 -2,85 9,46 11,59 2,13 
Suutarila 8 082 7 861 -221 40,10 37,17 -2,92 16,64 16,55 -0,09 
Herttoniemi 12 075 11 187 -888 49,56 46,53 -3,04 11,26 14,79 3,53 
Lauttasaari 17 060 16 383 -677 47,89 44,80 -3,10 13,65 15,08 1,43 
Viikki 17 777 18 657 880 50,52 47,40 -3,12 15,63 16,76 1,13 
laitoskirjastot 

yht. 24 999 21 165 -3 834 59,80 56,46 -3,34 2,94 3,05 0,11 
Etelä-Haaga 16 992 15 398 -1 594 52,66 49,04 -3,62 16,36 15,13 -1,23 
Kallio 34 397 30 075 -4 322 43,03 38,97 -4,07 24,19 24,84 0,66 
Roihuvuori 11 282 9 375 -1 907 52,06 47,81 -4,25 10,38 11,37 0,99 
Munkkiniemi 13 739 12 893 -846 52,01 47,54 -4,47 15,71 12,95 -2,75 
Rikhardinkatu 57 008 47 431 -9 577 52,89 48,32 -4,57 19,16 19,00 -0,15 
Töölö 34 018 27 786 -6 232 38,81 34,12 -4,69 16,01 23,49 7,48 
Paloheinä 15 568 13 554 -2 014 44,96 40,16 -4,80 16,30 15,52 -0,79 
siirtokokoelma 4 896 4 008 -888 18,40 13,47 -4,93             - 5,16 5,16 
Käpylä 20 391 17 674 -2 717 66,22 60,26 -5,95 11,38 12,03 0,65 
pääkirjasto 75 603 57 169 -18 434 45,00 38,88 -6,12 15,41 20,24 4,84 
Pukinmäki 13 525 10 444 -3 081 46,08 39,80 -6,28 13,21 15,63 2,41 
Pohjois-Haaga 10 696 8 419 -2 277 45,39 38,41 -6,97 11,30 20,75 9,45 
Tapanila 11 727 9 856 -1 871 49,07 41,85 -7,21 12,80 15,23 2,43 
Arabianranta 10 581 10 290 -291 56,10 48,52 -7,58 18,20 19,58 1,38 
Jakomäki 12 251 9 108 -3 143 54,29 46,60 -7,68 9,69 11,00 1,31 
Vallila 11 692 8 939 -2 753 50,04 42,31 -7,74 16,28 20,23 3,95 
Malminkartano 6 408 4 611 -1 797 43,31 35,32 -7,99 12,61 17,65 5,04 
Kontula 16 223 12 315 -3 908 41,32 33,26 -8,05 17,96 20,18 2,22 
Puistola 21 397 14 003 -7 394 64,45 55,96 -8,49 9,14 12,63 3,50 
Laajasalo 17 882 13 874 -4 008 52,12 43,14 -8,98 13,69 14,13 0,44 
Ruoholahti 2 640 2 046 -594 39,84 29,99 -9,86 13,07 13,88 0,81 
Pitäjänmäki 10 803 6 400 -4 403 48,26 35,84 -12,42 15,33 18,47 3,14 
Oulunkylä 32 263 18 628 -13 635 48,63 36,07 -12,56 14,86 19,82 4,96 
Kulosaari 7 192 1 653 -5 539 57,38 41,57 -15,81 7,40 7,62 0,23 
Suomenlinna 2 405 1 923 -482 62,94 45,87 -17,07 5,45 5,25 -0,19 

yhteensä  690 840 575 382 

-115 

458 46,27 41,10 -5,17 15,65 17,65 2,00 
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Taulukko 3. Kirjojen poistot normien mukaan 2009. (Lähde Helsingin kaupunginkirjaston tilastot) 

kirjasto 

  

   kirjapoistot 

          v. 2009 

 normi A: 8 % 

 kokoelmasta 

        normi B: 

   lainaus / 70 

 kirjakokoelma 

31.12.2009 

    kirjalainaus 

          v. 2009 

pääkirjasto 11 228 11 606 8 079 145 079 565 515 

kirjastoauto 2 817 2 890 2 572 36 127 180 066 

siirtokokoelma 2 369 2 332                    - 29 156                    - 

Arabianranta 1 245 1 663 1 452 20 790 101 668 

Etelä-Haaga 2 756 2 480 2 001 30 998 140 084 

Herttoniemi 2 542 1 902 1 288 23 772 90 132 

Itäkeskus 9 033 8 100 7 963 101 248 557 421 

Jakomäki 1 943 1 540 878 19 254 61 470 

Kallio 9 098 6 077 5 134 75 959 359 363 

Kannelmäki 3 941 3 283 2 325 41 033 162 720 

Kirjasto 10 2 084 697 879 8 710 61 531 

Kontula 3 752 2 899 2 865 36 242 200 556 

Kulosaari 4 489 326 311 4 077 21 772 

Käpylä 2 238 2 315 1 436 28 943 100 496 

Laajasalo 4 393 2 522 2 103 31 526 147 187 

Lauttasaari 2 216 2 881 2 263 36 014 158 441 

Malmi 5 786 3 331 3 768 41 635 263 774 

Malminkartano 2 182 1 024 770 12 799 53 873 

Maunula 1 705 1 269 853 15 859 59 725 

Munkkiniemi 2 575 2 142 1 656 26 770 115 949 

Oulunkylä 17 467 4 072 4 322 50 905 302 550 

Paloheinä 3 249 2 662 2 496 33 276 174 753 

Pikku-Huopalahti 378 570 223 7 120 15 629 

Pitäjänmäki 2 654 1 403 1 247 17 536 87 318 

Pohjois-Haaga 3 984 1 718 1 793 21 471 125 491 

Puistola 2 199 1 980 1 340 24 747 93 793 

Pukinmäki 2 905 2 068 1 580 25 855 110 614 

Rikhardinkatu 11 103 7 748 6 366 96 856 445 608 

Roihuvuori 2 204 1 551 909 19 386 63 620 

Ruoholahti 202 539 237 6 732 16 608 

Sakarinmäki 10 344 143 4 306 10 026 

Suomenlinna 179 325 111 4 064 7 773 

Suutarila 2 032 1 660 1 411 20 756 98 757 

Tapanila 1 171 1 859 1 413 23 235 98 925 

Tapulikaupunki 1 476 1 683 954 21 035 66 797 

Töölö 10 182 6 411 6 683 80 141 467 811 

Vallila 2 409 1 663 1 548 20 793 108 334 

Viikki 2 597 3 092 2 762 38 653 193 343 

Vuosaari 4 312 5 031 5 096 62 883 356 701 

laitoskirjastot, yht. 1 782 2 972 993 37 149 69 489 

yhteensä 150 887 110 631 90 224 1 382 890 6 315 683 
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Poistonormeja on kahdenlaisia. Vanhan kansainvälisen normin mukaan vuosittain 

pitäisi poistaa 8 prosenttia kokoelmasta. Monet kirjastot täyttävät normin, mutta 

kirjastojen välillä on eroja. Kokoelman kulumiseen perustuvan lievemmän normin 

mukaan vuosittain pitäisi poistaa määrä, joka määrittyy lainauksien mukaan. Ne 

niteet voidaan poistaa, joiden lainausmäärä on 70 tai yli. Lainaukseen perustuva 

normi on vanhentunut, koska nykyiset kirjat eivät kestä 70 lainauskertaa. Isoissa 

kirjastoissa voisi olla periaatteena, että poistot ja hankinnat ovat tasapainossa. Tämä 

periaate toimii hyvin sellaisissa kirjastoissa, joissa aineiston kiertoluvut ovat suuria. 

(KTO2, 2007.) 

Taulukko 3. osoittaa, että poistoluvut ovat monissa kirjastoissa huomattavasti 

suuremmat kuin normi A: 8 prosentti tai normi B: lainaus/ 70 edellyttää. 

Helsingin kaupunginkirjastossa tehtiin yhteensä poistoja vuonna 2009 184508 

kappaletta. Kaikkien kirjastojen yhteiseksi poistoprosentiksi muodostui vuonna 

2009  9,79 prosenttia. 
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Kuvio 1. kertoo, kuinka eri yksiköiden poistot ovat suhteessa normiin A ja B 

mukaisiin poistoihin, ja siinä on melkoisia eroja. Esimerkiksi Kulosaaressa on 

poistettu melkoisesti enemmän kuin kumpikaan normi edellyttäisi, kun taas 

Sakarinmäessä on poistettu hyvin vähän suhteessa normien edellyttämään. 

Ara bia nra nta

H erttoniem i

Ja kom ä ki

Ka nnelm ä ki

Kontula

Kä pylä

La utta s a a ri

Ma lm inka rta no

Munkkiniem i

Pa loheinä

Pitä jä nm ä ki

Puis tola

Rikha rdinka tu

Ruohola hti

S uom enlinna

Ta pa nila

Töölö

Viikki

la itos kirja s tot, yht.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

        norm i B :    la ina us  
/ 70  8  079 2  572         
           -

 norm i A: 8 %   
kokoelm a s ta   11  606 
2  890 2  332



41 

 

 

Ikä ja lainauksen kohdentuminen uudempaan ja vanhaan aineistoon; pääkirjaston 

suomen- ja ruotsinkielinen. 

Taulukko 4. antaa yleisellä tasolla kuvaa tieto- ja kaunokirjallisuudesta ja niiden 

lainauksesta, myös vanhempaan aineistoon kohdentuvasta. Nähdään mm. että 

vanhempaan aineistoon kohdentuu tietokirjallisuudessa suhteellisesti enemmän 

lainausta kuin kaunossa. Vanhoista tietokirjoista voi löytyä harvinaisuuksia. Niissä 

saattaa olla jokin asia vanhentunut, mutta ne ovat lähes käyttökelpoisia. Usein 

asiakas palaa niitä lukiessaan muistoihin.  

Taulukko  4. Tietokirjallisuus ja kaunokirjallisuus. Pääkirjaston yli 10-v.vanha kokoelma. (Lähde: 

Helsingin kaupunginkirjaston tilastot 2010.) 

Aiheet kokoelma yli 10-v 

yli 10 v.  

kokoelmast

a aloittain 

(%) 

kokoelman 

lainaus 

lainauksen   

osuus (%) 

yli 10 v. 

lainauksen  

osuus 

kokoelman   

lainauksesta

(%) 

 

Tietokirjalli-

suus yhteensä 
46 612 14 708 31,55 3 727 25,34 61,30 

kaunokirjallis

uus 
33 755 10 994 

32,57 
2 129 19,37 

58,41 

yhteensä 80 367 25 702 31,98 5 856 22,78 59,02 

 

4.1 Aihealueet (tieto ja kauno) 

Taulukko 5 kertoo, minkä tyyppisillä alueilla osuus on suuri ja missä se on pieni. 

Lisäksi taulukosta näkee, minkälainen lainaus tuohon alueeseen kohdistuu. 

Esimerkiksi atk – kirjallisuudessa tuo vanhan aineiston lainauksen osuus on pienin, 

mutta siihen pieneen aineistoon kohdistuu kyllä sitten suhteellisesti iso mutta 

absoluuttisesti pieni lainaus. Suurin osuus on rajatiedon kohdalla, jossa lainaus 

suhteessa kokoelman suuruuteen on melko pieni. 

Kokoelman lukumäärä niteinä kertoo siitä, miltä alueelta kirjoja on paljon ja miltä 

taas vähemmän. Yhteiskunta, terveys, kauneus, historia, kansatiede, taide, talous, 

elämäkerrat ja muistelmat ovat määrällisesti suurimmat aiheryhmät. Pienimmät 
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aihealueet ovat musiikki, rajatieto, yleisteokset, lemmikkieläimet, liikunta, urheilu, 

sekä ja maa- ja metsätalous. 

Yli 10 v. vanhan  kokoelman nidemäärä kertoo vertauksen vastaavasti seuraavan 

sarakkeen prosenttilukuihin. Suurimmat nidemäärät ovat taide, historia, kansatiede, 

yhteiskunta, kirjallisuuden tutkimus, uskonnot, elävä luonto, elämäkerrat ja 

muistelmat. Pienimmät nidemäärät ovat musiikki, atk,  tietoliikenne ja yleisteokset. 

Yli 10 v. vanhassa kokoelmassa (%) on rajatiedossa, taiteessa, kielissä, kirjallisuuden 

tutkimuksessa, historiassa, kansatieteessä, eksakteissa luonnontieteissä ja elävässä 

luonnossa korkeimpia prosenttiosuuksia. Rajatieto ja eksaktit luonnontieteet ovat 

poikkeus, niissä on melko paljon vanhaa aineistoa, mutta aiheryhmää on runsaasti 

pääkirjastossa. Matalampia eli  näistä vähän yli 10  v. aiheryhmiä ovat atk ja 

tietotekniikka. Musiikki, maantiede, matkaoppaat, yleisteokset, talous, ruoka ja 

kotitalous, ajanviete ja askartelu ovat matalampia aihealueita. Yleisteokset 

vanhenevat suhteellisen nopeasti. Ajanviete ja askartelu  aihealueena ovat myös 

poikkeus siksi, koska aineiston lainauksen on huomattu lisääntyvän. 

Vanhan kokoelman lainauksen (%) suurimmat ryhmät ovat talous (16,91), 

(psykologia (30,39), filosofia (31,45), kielet (45,62), kasvatus  ja opetus (32,92). 

Vanhan kokoelman runsaaseen lainaukseen liittyy se, että aineistoa on 

keskimääräistä enemmän. Vanhasta kokoelmasta on vähiten lainattu atk-, 

tietoliikenne- ja yhteiskunta-aiheista kirjallisuutta. Esimerkiksi aihealueena talous 

korreloi lainauksen kanssa hyvin. Talouskirjojen lainaus on 46,01%. Toisena 

aihealueena voi mainita psykologian, jota lainataan 40,81%.  

Pääkirjaston suomenkielisten tietokirjojen suurimmaksi ryhmäksi yli 10 vuotta 

vanhojen kohdalla määrällisesti erottuu taide (1517) ja toisena on historia ja 

kansatiede (1492). Kolmantena suurimpana ryhmänä näkyy yhteiskunta (1489) ja 

neljäntenä ryhmänä on terveys ja kauneus (1245). Näiden ryhmien lainaus on myös 

suurempi kuin muiden aihealueiden ja luokkien. Esimerkkinä ovat pääkirjaston ja 

lähikirjaston tilastot.  

Terveys ja kauneus pääkirjaston kokoelmassa ryhmänä ovat mielestäni liian suuri yli 

10 vuotta vanhan aineiston kohdalla. Yleisesti lääketieteellisen tiedon voi katsoa 

vanhenevan keskimäärin 5 vuodessa. Joidenkin luokkien, kuten lääketieteen 
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historian, osalta vanheneminen on suhteellisempaa. Lääketieteen uusin tieto on usein 

verkkojulkaisuissa. Kirjallisuuden lisäksi internetistä on saatavissa hyviä 

lääketieteeseen liittyviä verkkotyövälineitä. Esimerkiksi terveyskirjasto ja 

terveysportti. Kauneuteen liittyvä tieto muuttuu myös koko ajan. 
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Taulukko  5. Tietokirjallisuuden aihealueet. Pääkirjaston yli 10-v.vanha kokoelma. (Lähde: Helsingin 

kaupunginkirjaston tilastot 2010.) 

 

Aiheet 

Kokoelma  

niteitä  

Yli 10-v 

kokoelma 

niteitä  

Yli10-vanha 

kokoelma 

(%) 

Vanhan 

kokoelman 

lainaus 

Vanhan 

kokoelman 

lainaus  (%) 

Koko 

lainaus % 

koko aihe-

alueen 

kokoelmas

ta   (%) 

atk, tietoliikenne 979 97 9,90 30 30,93 47,60 

musiikki 259 31 12,06 7 22,58 32,82 

maantiede, 

matkaoppaat 1 739 222 12,76 56 25,23 48,53 

yleisteokset 306 46 15,03 6 13,04 17,32 

talous 3 110 526 16,91 242 46,01 58,14 

yhteiskunta 6 673 1 489 22,31 447 30,02 36,06 

ruoka, kotitalous 1 401 334 23,65 79 23,65 31,55 

ajanviete, askartelu 1 433 549 28,31 112 20,40 32,73 

elämäkerrat, 

muistelmat 2 314 681 29,43 96 14,10 22,39 

maa- ja metsätalous 777 231 29,72 53 22,94 30,89 

psykologia 1 056 321 30,39 131 40,81 47,25 

terveys, kauneus 4 092 1 245 30,42 357 28,67 40,18 

filosofia 1 793 564 31,45 190 33,69 41,66 

lemmikkieläimet 699 227 32,47 54 23,79 34,62 

tekniikka, teollisuus 2 044 666 32,58 181 27,18 29,65 

kasvatus, opetus 1 625 535 32,92 171 31,96 41,17 

uskonnot 2 188 763 34,87 191 25,03 33,09 

liikunta, urheilu 997 349 35,00 71 20,34 29,79 

elävä luonto 1 733 711 41,02 101 14,21 19,16 

eksaktit 

luonnontieteet 1 170 497 42,47 129 25,96 40,68 

historia, kansatiede 3 365 1 492 44,34 310 20,78 27,90 

kirjallisuudentutkim

us 1 738 777 44,70 163 20,98 24,97 

kielet 1 429 652 45,62 213 32,67 41,78 

taide 3 304 1 517 45,91 294 19,38 28,45 

rajatieto 388 186 47,93 43 23,12 31,96 

YHTEENSÄ 46612 14708 31,55 3727 25,34 34,81 
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4.2 Pääkirjaston ruotsinkielinen kokoelma 

Suomenruotsalaisten osuus Suomen väestöstä on vain runsaat viisi prosenttia. 

Suomenruotsalaiset kokevat, että he ovat menettäneet asemiaan. He joutuvat 

käyttämään vähemmistönä ruotsinkieltä kotikielenään ja näin kieli köyhtyy. 

Kaksikielisyys tuo mukanaan myös rikkautta. Suomenruotsalainen kirjallisuus saa 

jatkuvasti hedelmällisiä vaikutteita sekä suomalaisesta enemmistökirjallisuudesta että 

Ruotsista. Yksi selitys suomenruotsalaisen kirjallisuuden suosiolle on se, että 

vähemmistön täytyy huolehtia omista tarpeistaan. Kieli ja kulttuuri eivät säily ilman 

aktiivista kiinnostusta, mikä saattaa osaltaan lisätä vähemmistökirjallisuuden 

merkitystä. Nykyään globalisaatio on näkyvässä asemassa, ja pienillä kielillä ja 

kulttuureilla on entistä vähemmän tilaa. Suomenruotsalaisen kirjallisuuden 

tulevaisuus näyttää siltä, että suomenruotsalaiset kirjailijat painottavat oman 

kustantamon ja toimivan stipendijärjestelmän tärkeyttä. Ilman näitä kynnys on liian 

korkea uusille kirjailijoille. Kirjailijat, jotka kirjoittavat Suomessa ruotsiksi ovat 

myös vaarassa tulla helposti eristetyksi kahdessa eri mielessä: hallitsevan 

suomenkielisen enemmistön taholta ja läntistä naapurimaatamme hallitsevan 

ruotsinkielisen enemmistön taholta. (Suomenruotsalainen kirjallisuus saa vaikutteita 

kahdesta kulttuurista, 2014). 
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Taulukko 6. Ruotsinkieliset tietokirjat. Pääkirjaston kokoelman ikä ja lainaus 11.2.2010. (Lähde 

Helsingin kaupunginkirjaston tilastot.   

Aiheet 
Kokoelma 

niteitä  

yli 10-v 

kokoelma 

niteitä 

yli 10 v-vanha  

kokoelma (%) 

vanhan 

kokoelman  

lainaus   (%) 

rajatieto 20 16 80,00 0 

ajanviete, askartelu 105 78 74,29 12,82 

taide 383 267 69,71 10,86 

kirjallisuudentutkimus 397 262 65,99 6,87 

kaunokirjallisuus 6 227 4 023 64,61 5,2 

liikunta, urheilu 41 26 63,41 0 

eksaktit luonnontieteet 61 37 60,66 32,43 

psykologia 115 66 57,39 10,61 

historia, kansatiede 470 268 57,02 10,45 

elävä luonto 128 72 56,25 2,78 

filosofia 109 61 55,96 18,03 

kasvatus, opetus 54 29 53,70 20,69 

kielet 415 222 53,49 19,37 

musiikki 8 4 50,00 25 

uskonnot 70 35 50,00 8,57 

tietokirjallisuus yhteensä 3 790 1 873 49,42 11,64 

lemmikkieläimet 25 12 48,00 8,33 

ruoka, kotitalous 70 32 45,71 12,5 

terveys, kauneus 278 121 43,53 14,05 

yhteiskunta 373 126 33,78 12,7 

yleisteokset 22 7 31,82 0 

tekniikka, teollisuus 85 23 27,06 13,04 

elämäkerrat, muistelmat 221 57 25,79 5,26 

talous 78 20 25,64 15 

maa- ja metsätalous 38 9 23,68 0 

maantiede, matkaoppaat 191 22 11,52 4,55 

atk, tietoliikenne 33 1 3,03 0 

Taulukko on käsitelty vanhan kokoelman prosenttiosuuksien mukaan. Se on taulukon 

olennaisin tieto. 

Ruotsinkielisen aineiston lainaus on taulukon mukaan vähäistä. Esimerkiksi vanhan 

kokoelman matkaoppaista, musiikista ja lemmikkieläimistä on lainattu vain kerran 

kutakin aiheryhmää. 
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Pääkirjaston ruotsinkielisten tietokirjojen suurimmat aihealueet ovat historia ja 

kansatiede (57,02%), taide (69,71%), kirjallisuudentutkimus (65,99%), kielet 

(53,49%), yhteiskunta (33,78%), terveys ja kauneus (43,53%) sekä ajanviete ja 

askartelu (74,29%). Kun aiheryhmä on suuri, siihen kohdistuu myös enemmän 

lainauksia. Verrattaessa ruotsinkielisiä yli 10- vuotta vanhoja tietokirjoja 

suomalaisiin, suurimmat aiheryhmät ovat samansuuntaisia, mutta niiden 

järjestyksissä on eroja. Suurimmat aiheryhmät suomenkielisten yli 10- vuotta 

vanhojen tietokirjojen ryhmässä ovat taide, historia ja kansantiede, yhteiskunta, 

terveys ja kauneus, kirjallisuudentutkimus sekä uskonnot. 

Pääkirjaston ruotsinkieliseen vanhaan kokoelmaan kohdistuu hieman erilainen 

kiinnostus kuin suomenkieliseen aineistoon. Ruotsinkielisistä aiheryhmistä askartelu 

ja ajanviete, eksaktit luonnontieteet ja kirjallisuuden tutkimus ovat lainatuimpia 

aiheryhmiä. Suomenkielisistä aiheryhmistä lainatuimpia ovat kielet, psykologia ja 

kirjallisuuden tutkimus. 

Taulukko 6 

Kokoelman nidemäärä kertoo ruotsinkielisten tietokirjojen suurimmiksi aiheryhmiksi 

historian, kansatieteen (57,02%), kielet(53,49%), kirjallisuudentutkimuksen 

(65,99%) ja taiteen (69,71%). Pienimmät aiheryhmät ovat musiikki (50%), rajatieto 

(80%), yleisteokset (31,82%), atk, tietoliikenne (3,03%) ja maa- ja metsätalous 

(23,68). 

Yli 10-v. kokoelma niteinä ovat jo seuraavan sarakkeen pohjatietona. Suurimmat 

aiheryhmät ovat historia, kansatiede, taide ja kirjallisuudentutkimus. 

Yli 10-v. kokoelma (%) osoittaa, että korkeita prosenttiosuuksia on aiheryhmissä 

rajatieto (80%), ajanviete, askartelu (74,28%)¸ taide (69,71%), kirjallisuuden 

tutkimus (69,55%), tekniikka, teollisuus (27,06%) ja eksaktit luonnontieteet 

(60,66%). Matalia prosenttilukuja on puolestaan atk, tietoliikenne, maantiede, 

matkaoppaat, maa- ja metsätalous, talous, elämäkerrat ja muistelmat, tekniikka, 

teollisuus ja yhteiskunta. Teoriaosani oletuksiin verrattaessa korkeiden 

prosenttiosuuksien joukossa on tekniikka, joka on myös määrätyllä tavalla 

poikkeama, mutta osa tekniikan aineistoista ei välttämättä vanhene kovin nopeasti. 
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Vanhan kokoelman lainaus (%) on suurimpia aiheryhmissä eksaktit luonnontieteet 

(32,43), kasvatus ja opetus  (20,69) taide (10,86), filosofia (18,03), terveys ja 

kauneus (14,05), joka on nopeasta vanhenemisesta johtuen poikkeama. Lainausta ei 

ole laisinkaan seuraavissa aiheryhmissä: atk, tietoliikenne, liikunta, urheilu, maa- ja 

metsätalous, rajatieto ja yleisteokset. 

Taulukossa rajatieto nousee näkyvästi esiin, mutta lainoja siinä on nolla. Ajanviete ja 

askartelu, kirjallisuuden tutkimus ja taide ovat seuraavat prosentuaalisesti näkyvät. 

Verrattaessa suomenkieliseen taulukkoon näkymä on samansuuntainen. 

Ruotsinkielisen lainaus on vähentynyt ja taulukostakin sen vanhan aineiston 

kohdalla. Uuden kokoelman osalta lainaus voi myös pienentyä. Nidemäärät ovat 

pääkirjastosta. Ruotsinkielisellä puolella on kovin pienet nidemäärät esimerkiksi 

atk:ssa, tietotekniikassa, yleisteoksissa sekä  maa- ja metsätaloudessa. 

 

4.3 Lähikirjastot 

Taulukko tietokirjat aiheittain esittää, että suurimmat aihekokoelmat ovat, taide ja 

taidehistoria (51162), historia (48261), yhteiskunta (47376),  maantiede ja 

matkaoppaat (41600) ja terveys, kauneus ja muoti (40710). Taulukossa on suurin  

kirjasto Itäkeskus ja  pienin Suomenlinna, jossa suurin aiheryhmä on elävä luonto ja 

ympäristö. Muutoin Suomenlinnassa on melko vähän tietokirjoja verrattuna muihin 

kirjastoihin. Pääkirjaston tietokirjoihin verrattuna lähikirjastoissa on suhteellisen 

vähän tietokirjoja, poikkeuksena  Itäkeskuksen ja Laajasalon  kirjastot. 

Roihuvuoren kirjasto on melko pieni, mutta siellä on melko paljon tietokirjoja. 

Laajasalon kirjastossa nousee historia aihealueena näkyvästi esiin. samoin kuin 

Roihuvuoressa. Sakarinmäessä on kaikista vähiten tietokirjoja. Terveys, kauneus, 

muoti ovat Herttoniemen suurimmat aiheryhmät. Jakomäen suurin aiheryhmä  on 

henkilöhistoria. Lähikirjastot eivät ole aivan samanlaisia kuin pääkirjasto (ks. 

taulukko 5. Tietokirjat aiheittain). Suurin aiheryhmä pääkirjastossa on yhteiskunta 

(6673), toiseksi eniten on terveyteen ja kauneuteen liittyvää aineistoa (4092) ja 

kolmanneksi suurin aineistoryhmä on historia (3365).   
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Taulukko 7. Tietokirjat aiheryhmittäin kokoelmat 2009 (Lähde: Helsingin kaupunginkirjaston tilastot) 

Lovio (2012) huomauttaa, että kirjastojen tulevaisuus rakentuu paikallisuuden 

varaan.” Hän jatkaa, että 

Lähikirjastot tulevat keskittymään asioihin, jotka ovat 

paikallisyhteisölle tärkeitä. Lähikirjasto voi tarjota fyysisten 

kirjastopalvelujen, tilojen ja kokoelmien rinnalla paikallisesti ja 

alueellisesti merkittäviä verkkopalveluja tai sähköisiä 

kotiseutukokoelmia. Kuntaliitosten jälkeen paikallishistorian ja 

paikallisen kulttuuriperinteen arvo asukkaille varmasti lisääntyy. (Lovio 

2012.) 

Tietokirjat 
aiheryhmittäin 

yhteens
ä 77 80 82 84 89 90 

    Jakomäki 
Herttonie

mi 
Roihu-
vuori Laajasalo 

Sakarin-
mäki Itäkeskus 

tietokirjat yhteensä 553 927 6 224 8 461 6 936 11 450 509 49 793 

Taide, taidehistoria 51162 444 533 500 870 27 4 592 

Historia 48261 646 769 720 1 090 34 3 926 

Yhteiskunta 47376 393 643 452 810 12 5 556 

Maantiede, matkaoppaat 41600 449 683 562 914 25 3 182 

Terveys, kauneus, muoti 40710 480 773 564 869 27 3 641 

Henkilöhistoria 32209 561 648 521 901 1 1 928 

Kielet 30247 317 390 260 460 6 2 979 

Kirjallisuudentutkimus 27507 296 398 340 557 8 2 256 

Elävä luonto, ympäristö 23630 354 353 460 633 139 1 854 

Filosofia 19826 166 335 234 427 3 1 624 

Uskonnot 19419 175 216 172 313 5 1 934 
Ajanviete, leikit,  
askartelu, pelit 19380 294 337 255 456 46 1 920 
Tekniikka, energia, 
liikenne 17843 202 257 251 431 19 1 667 

Musiikki 16966 163 230 175 285 5 2 131 

Ruoka, juomat, kotitalous 15834 189 251 265 403 12 1 224 

Talous 14919 43 178 86 190 0 1 622 

Psykologia 13632 170 278 184 363 4 1 126 

Kasvatus, opetus 11449 101 169 73 222 2 1 507 

Urheilu, liikunta 11367 113 157 140 241 13 1 061 
Lemmikkieläimet, 
ratsastus 10647 183 208 172 231 62 818 

Eksaktit luonnontieteet 9946 92 128 100 205 31 769 
Puutarha, maa- ja 
metsätalous 8936 115 114 102 227 7 701 
Atk, tietotekniikka, 
tietoliikenne 8593 67 154 86 108 1 809 

Yleisteokset  7890 122 220 182 148 16 561 

Rajatieto 4578 89 39 80 96 4 405 
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Lähikirjastoista löytyy heikommin ruotsinkielistä aineistoa. Tähän vaikuttaa myös se, 

että Suomessa julkaistaan ruotsinkielistä kirjallisuutta suomenkieliseen verrattuna 

vähän. Tosin suuremmissa lähikirjastoissa, kuten Itäkeskuksessa tai Vuosaaressa on 

varmasti enemmän ruotsinkielistä aineistoa kuin pienemmissä kirjastoissa.  

Lähikirjastojen muuttujana voisi toimia kirjaston koko ja yleisenä jäsentäjänä näiden 

lähikirjastojen koko. Runsaasti ruotsinkielisiä alueellaan huomaavat kirjastot 

hankkivat myös enemmän aineistoa heille. Lähikirjastoilla on mahdollisuus kuitenkin 

hankkia ruotsinkielinen aineisto pääkirjastosta tarpeen vaatiessa. Tämä onnistuu 

suuren pääkirjaston ansiosta, jonka verkon osana lähikirjastot ovat. Jos asiakas ei 

löydä ruotsin- tai vieraskielistä kirjaa Suomen kirjastoista, se on mahdollista tilata 

jostakin ulkomaisesta kirjastosta kaukopalvelun avulla. Kaukopalvelu toimii myös 

kotimaassa eri paikkakuntien kirjastojen välillä. Helposti kuulee sanottavan, että 

suomenkielinen aineisto on pääasiallinen hankintojen kohde. Kuitenkin silloin tällöin 

kysytään myös ruotsinkielistä aineistoa ja näin myös tämä noin 5 % kielellinen 

vähemmistö saa palvelua lähikirjastoissa. Siirtokirjakokoelma on oleellinen ja sitä 

kierrätetään kirjastoissa neljä kuukautta kerrallaan ja sitten se siirretään seuraavaan 

kohteeseen. Tämä kokoelma tukee erityisesti pienten kirjastojen ruotsinkielistä ja 

vieraskielistä kokoelmaa. Helsingin kaupunginosien välillä on eroja ruotsinkielisten 

asukkaiden määrissä. Lähikirjastojen jäsentämisen yleisenä muuttujana toimii  

lähikirjastojen koko. Kirjaston koolla on myös merkitystä ruotsinkielisen materiaalin 

suhteen. Isoissa kirjastoissa on myös enemmän hankittu ruotsinkielistä aineistoa.   

Lähikirjastot Herttoniemi ja Roihuvuori ja näiden alueet eivät ole erityisesti 

ruotsinkielisten alueita, tosin Roihuvuoren kirjastossa käy suomenruotsalaisia 

perheitä ja vanhuksia enemmän kuin Herttoniemen kirjastossa. Roihuvuoren 

kirjastossa on kovin pieni oma ruotsinkielinen kokoelma. Herttoniemen kirjasto on 

huomattavasti suurempi kirjasto ja siellä on hieman suurempi oma ruotsinkielinen 

kokoelma. Näissä molemmissa kirjastoissa kiertää myös siirtokirjakokoelma. 

Lähikirjastojen aihealueet ovat helposti vajaita. Tästä esimerkkinä on Herttoniemen 

lähikirjasto, jonka ruotsinkielisten tietokirjojen aihealueista puuttuu maa- ja 

metsätalous, atk, tietoliikenne, eksaktit luonnontieteet, kasvatus, opetus, talous, 

uskonnot ja rajatieto. Herttoniemen kirjaston ruotsinkielinen kokoelma on paljolti 

siirtokirjojen varassa ja monessa muussa lähikirjastossa voi olla sama tilanne. 
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Pääkirjastossa on paremmat mahdollisuudet palvella ruotsinkielisiä asiakkaita, koska 

aineistoa on enemmän. Ruotsinkielisten kirjojen vähäinen määrä vaikuttaa myös 

lainaukseen vähentävästi. Toisaalta kaikkiin aiheryhmiin ei kohdistu välttämättä 

lainausta.  

Taulukko 8 

Kokoelma niteitä kuvaa lähikirjaston kokoelmaa. Suurimmat aiheryhmät ovat 

terveys, kauneus, historia, kansatiede, elämäkerrat ja muistelmat, maantiede ja 

matkaoppaat, sekä yhteiskunta. Näillä alueilla on eniten tietokirjoja. Vähiten 

tietokirjoja on aiheryhmissä rajatieto, maa- ja metsätalous, eksaktit luonnontieteet ja 

yleisteokset. 

Yli 10-v kokoelma niteitä esittää, että kirjoja on paljon aiheryhmissä historia, 

kansatiede, terveys ja kauneus, taide, elämäkerrat ja muistelmat, maantiede ja 

matkaoppaat. Vähän kirjoja on aiheryhmissä liikunta, urheilu, atk, tietoliikenne, 

eksaktit luonnontieteet ja muistelmat. Poikkeama on liikunta  ja urheilukirjoissa. 

Yli 10-v kokoelma (%) suurimmat prosenttiosuudet ovat aiheryhmissä kasvatus, 

opetus, kielet, uskonnot, lemmikkieläimet, taide, maa- ja metsätalous, historia ja 

kansatiede. Pienimmät prosenttiosuudet ovat kirjallisuuden tutkimus, liikunta, 

urheilu, atk, tietoliikenne, musiikki, elämäkerrat ja muistelmat. 

Vanhan kokoelman lainaus (%) kertoo, että paljon lainoja on aihealueilla kielet 

(25,49), terveys ja kauneus (24,75), psykologia (20), liikunta ja urheilu(20), 

lemmikkieläimet (19,63),  kasvatus ja opetus (18,18). Vähän lainausta on 

aiheryhmissä yleisteokset, rajatieto, elävä luonto, atk, tietoliikenne, musiikki ja taide. 

Ikä ja lainauksen kohdentuminen uudempaan ja vanhaan aineistoon, esimerkkinä 

Herttoniemi. 
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Taulukko 8. Suomenkieliset tietokirjat. Herttoniemen kokoelman yli 10-v.ja yli 10v. koko kokoelmasta 

aloittain ja yli-10-v. lainauksen osuus kokoelmasta (%). 11.2.2010. (Lähde: Helsingin 

kaupunginkirjaston tilastot 2010.)   

 
 
Aiheet 

 
kokoelma 

niteitä 
yli 10 v. 

kokoelma 
niteitä 

yli 10 v. 
vanha 

kokoelma 
(%) 

 yli 10 v. 
lainaus osuus 

(%) 

kaunokirjallisuus 13 630 5 806 45,59 15,73 
tietokirjallisuus yhteensä 7 254 3 501 48,26 13,51 

yhteensä 20 884 9 307 90,85 14,89 

kasvatus, opetus 154 99 64,28 18,18 

kielet 159 102 64,16 25,49 

lemmikkieläimet 184 107 58,15 19,63 

taide 479 274 57,20 9,85 

maa- ja metsätalous 111 62 55,86 17,74 

historia, kansatiede 664 370 55,72 5,95 

kirjallisuudentutkimus 318 177 55,60 10,73 

tekniikka, teollisuus 227 122 54,74 12,30 

rajatieto 34 18 52,94 5,56 

yleisteokset 123 65 52,85 3,08 

talous 161 83 51,55 13,25 

filosofia 314 158 50,32 20,89 

eksaktit luonnontieteet 118 59 50,00 15,25 

elävä luonto 318 159 50,00 6,29 

ajanviete, askartelu 314 149 47,45 12,08 

ruoka, kotitalous 237 110 46,41 11,82 

maantiede, matkaoppaat 585 266 45,47 10,90 

terveys, kauneus 700 299 42,71 24,75 

psykologia 248 105 42,34 20,00 

elämäkerrat, muistelmat 614 248 40,39 13,31 

musiikki 205 79 38,54 8,86 

atk, tietoliikenne 146 53 36,30 7,55 

yhteiskunta 494 178 36,03 15,17 

liikunta, urheilu 146 50 34,25 20,00 
uskonnot 201 109 59,70 11,01 

 

4.4 Kokoelmista tehdyt havainnot suhteessa oletuksiin iän merkityksestä 

eri aineistojen kohdalla 

Taulukoissa ja teoriaosassa on  yhtymäkohtia. Eri alat vanhenevat myös hyvin eri 

tavoin. Historia, taide tai muistelmat ovat lähes aina käyttökelpoisia. Geologia ja 

biologiset tieteet ovat hitaasti muuttuvia. Luonnonhistoria voi säilyttää arvonsa 
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vuosikymmeniä. Matematiikka, geologia ja biologia vanhenevat hitaasti.  

Kirjallisuuden historia ja kielitiede säilyttävät aina arvonsa, joten näitä kirjoja 

varastoidaan. Humanistinen kirjallisuus säilyy kauimmin ajankohtaisena. Taide- ja 

musiikkikirjallisuus vanhenee hitaasti. Filosofia, matkat ja kansatiede vanhenevat 

myös hitaasti. Samoin kasvi- ja eläintiede. Keittokirjat eivät vanhene ja ne säilyttävät 

arvonsa. Kirkkohistoria ja uskonnon historia eivät myöskään vanhene. 

Kaunokirjallisuudella on pysyvä arvo lukijoille. 

Kokoelman ikä ja lainaus esittää teoriaosan pohdintoihin yhteneviä aihealueita 

verrattaessa yli 10v. kokoelman aihealueita. Teoriaosaan verrattaessa yli 10v. vanhan 

kokoelman aihealueissa näkyvät kielet, kirjallisuuden tutkimus, historia, kansatiede, 

uskonnot, filosofia, ruoka, kotitalous ja musiikki. Kielten asiasisällöt vanhenevat 

jossakin vaiheessa, mutta kielistä kiinnostuneet käyttävät myös vanhoja aineistoja. 

Vanhan kokoelman prosenttiosuusesimerkkinä sivukirjasto Herttoniemen kielet ovat 

64,16%. Pääkirjaston ruotsinkielisistä vanhaa kokoelmaa kielistä ovat 53,49% ja 

pääkirjaston suomenkielistä aiheryhmää on 45,62%. Kielten aiheryhmä reagoi myös 

lainaukseen. Esimerkiksi pääkirjaston suomenkielisessä tietokirjallisuudessa lainaus 

on 32,67%. Uskonto on pitkäkestoinen ja sen aineistot vanhenevat suhteellisen 

hitaasti. Uskonnon esitystapa voi muuttua, niin kuin muidenkin aiheryhmien. 

Uskonto on kestävämpää kuin kielet. Vanhan kokoelman prosenttiosuusmerkkeinä 

uskonto on pääkirjaston suomenkielisessä tietokirjallisuudessa 34,87%, pääkirjaston  

ruotsinkielisessä kokoelmassa 50%, ja lähikirjasto Herttoniemessä 59,70%. Filosofia 

on 55,96% pääkirjaston ruotsinkielisessä   tietokirjallisuudessa, 31,45% pääkirjaston 

suomenkielisessä vanhassa kokoelmassa ja sivukirjastossa 55,96%.  Filosofian kirjat 

eivät myöskään menetä merkitystään uudempien aineistojen rinnalla. Kasvatusopissa 

aineisto vaihtuu suhteellisen hitaasti. Keittokirjat säilyttävät aina arvonsa. 

Pääkirjaston ruotsinkieliset tietokirjat vanhan kokoelman prosenttiosuusesimerkkinä 

45,71% ja pääkirjaston suomenkielisissä tietokirjoissa prosentti on 23,65%, joka on 

selkeästi alhaisempi kuin edellinen. Sivukirjaston ruoka- ja kotitalousaiheryhmä on 

vanhassa kokoelmassa 46,41%, joka on korkeampi kuin pääkirjaston suomenkielisen. 

Teoriapohjan oletusten mukaisena aiheryhmänä on eksaktit luonnontieteet, johon 

sisältyy lääketiede, tähtitiede, fysiikka ja kemia. Pääkirjaston ruotsinkielisessä 

kokoelmassa eksaktit luonnontieteet ovat 32,47%,  Herttoniemessä  on 50% vanhaa 
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aihealueen suomenkielisistä kirjoista. Eksaktit luonnontieteet pääkirjaston 

suomenkielisistä kirjoista ovat  42.47%. Toisena esimerkkinä on kirjallisuuden 

tutkimus pääkirjaston vanhassa kokoelmassa 44,70%, pääkirjaston ruotsinkielisessä 

65,99% ja sivukirjaston vanhassa kokoelmassa 55,60%. Kirjallisuudentutkimus, 

pääkirjaston suomenkieliset tietokirjat 20,08% lainaus. Teoriapohjan oletusten  

vastaisena esimerkkinä on musiikki, jonka kirjat vanhenevat hitaasti. Pääkirjaston 

suomenkielisessä kokoelmassa musiikki on 12,06%, ruotsinkieliset tietokirjat 50% ja 

lähiökirjasto Herttoniemessä 38,54%.  Nämä tietokirjojen aihealueet reagoivat myös 

lainaukseen. Pääkirjaston suomenkielisten tietokirjojen musiikin lainaus on 22,58%.  

Historia ja kansatiede, ruotsinkieliset tietokirjat 10,45% lainaus. Ruoka ja kotitalous 

ovat lainaukseltaan 10,82% vanhan kokoelman lainauksesta Herttoniemen 

kirjastossa.     

Nopeasti vanhenevia aihealueita ovat lääketiede, tekniikka ja tietotekniikka sekä 

maantiede. Lääketiede on helppo ryhmä myös siksi, että siinä vain uusin kelpaa 

johonkin. Lääketieteen alalla kaikki uusin ja alkuperäinen tieto julkaistaan 

aikakauslehdissä ja kausijulkaisuissa. Yleiset tietokirjat ovat nopeasti vanhenevia. 

Fysiikka ja kemia sekä tähtitiede vanhenevat nopeasti. Sanakirjat, sosiologian-, 

valtio-opin-,ja lakitieteenkirjat vanhenevat melko nopeasti. Tieteellinenkin 

kirjallisuus vanhenee samoin kuin oppikirjat ja yleiset tietokirjat. 

Luonnontieteellinen ja osa käytännön kirjoista ovat nopeasti vanhenevia. 

Valokuvaus, kartat ja liikunta sekä liikuntakasvatus voivat vanhentua hyvinkin 

nopeasti. Sanomalehtityön oppaat vanhenevat nopeasti. Sienikirjojen pitää olla 

riittävän uusia ja selkeitä. Käsityökirjoista ainakin osan on oltava uusia. Oppi- ja 

kurssikirjat vanhenevat nopeasti. 

Parapsykologia on kiistanalainen. Vanhat alkuperäiset suomalaiset lähinnä 

historialliset tai kaunokirjalliset teokset saattavat olla säilytettäviä. Tällä vuosisadalla 

ilmestyneitä suomennoksia saanee melko varmasti poistaa. Yhteiskunnallinen 

kirjallisuus on aineistoa, josta voi olla ajoittain vaikea päätellä vanhenemista. 

Yhteiskuntatieteet ovat vaikea ryhmä. Näitä kirjoja ilmestyy paljon ja monina uusina 

painoksina lähes joka vuosi. Rajatietoa lainataan   5,56 % koko sen kokoelmasta.                                                                

Kokoelman kierto on hyvä, jos keskiarvot on 4-6. Korkean kiertoluvun kirjastoissa 

tarvitaan lisäkappaleita vastaamaan kysyntään. Tässä taulukossa ovat kaikki 
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tietokirjat aiheittain ja niiden keskiarvot. Talous on keskiarvoltaan 6,27. 

Psykologialla on näiden kirjastojen toiseksi paras yhteinen keskiarvo 6,13 ja 

seuraavana on maantiede ja matkaoppaat 6,11 ja neljäntenä on terveys, kauneus ja 

muoti keskiarvolla 5,12. Näiden kirjastojen yhteinen keskiarvo on 4.14. 

Johtopäätös taulukosta on, että lainauskierto aihealueiden suhteen näyttää olevan 

samansuuntainen lähikirjastoissa. Siellä on myös poikkeamiakin. 

 

5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

1. Miten poistot iän perusteella kohdentuvat eri tavoin luontaisesti eri aloille? Poistot 

kohdentuvat melko tasaisesti tieto- ja kaunokirjallisuuteen. Vuosittainen inventointi 

vaikuttaa myös siinä esille tuleviin vanhentuneisiin niteisiin. Kauno- ja 

tietokirjallisuus inventoidaan vuorovuosina. Tietokirjat vanhenevat eri tavalla kuin 

kaunokirjat ja siksi niiden karsinta on erilaista.  

2. Miten poistojen ”pitäisi” kohdentua lainauksen kohdentumisen valossa? Poistojen 

pitäisi kohdentua aineistoon, joka ei mene lainaksi. Erityisesti vanhentuneet 

tietokirjat, rikkinäiset ja likaantuneet kaunokirjat, kuvakirjat ja sarjakuvat on 

poistettava. Kaunokirjoja voi olla samaa nidettä useita kappaleita ja liikoja niteitä 

pitää karsia pois. 

3. Mitä erikoispiirteitä edellisten kysymysten suhteen on ruotsinkielisellä 

kirjallisuuskokoelmalla? Ruotsinkielinen aineisto jää helposti vanhemmaksi kuin  

suomenkielinen. Ruotsinkielistä aineistoa on myös vähemmän tarjolla. Ovatko 

poistot toteutuneet samalla tavalla eri yksiköissä? Eri kirjastojen kokoelmat ovat 

hyvin erilaiset ja siksi poistot eivät toteudu samalla tavalla.  

Helsingin kaupunginkirjastossa on musiikkiaineiston etenkin CD-levyjen lainaus on 

tuntuvasti vähentynyt. Samoin kaunokirjallisuuden lainaus on laskenut, mutta 

harrastekirjojen käyttö on lisääntynyt. 

Pääkirjaston ja lähikirjaston suomenkielisten lainatuimpien alueiden välillä on eroa. 

Pääkirjaston lainatuimpia tietokirjoja ovat yhteiskuntaa käsittelevät teokset. 



56 

 

 

Seuraavaksi tulevat talous, terveys- ja kauneusalan teokset. Taidekirjat ovat 

neljänneksi lainatuimpia ja viides ryhmä on historia ja kansatieteen kirjat. 

Lähikirjasto Herttoniemen lainatuimpia suomenkielisiä tietokirjoja ovat terveyttä ja 

kauneutta käsittelevät teokset. Toinen lainatuin ryhmä on maantiede ja matkaoppaat. 

Lähikirjaston seuraavat lainatuimmat ryhmät ovat elämäkerrat ja muistelmat ja 

taidekirjat sekä viidentenä yhteiskuntaa käsittelevät teokset. Kirjastojen kokoelmien 

kokonaisvaikutelma vaikuttaa myös kokoelmien lainauslukuihin. Vanhentunut, 

huonokuntoinen ja vanhaa tietoa tarjoava kokoelma ei houkuttele asiakasta 

lainaamaan kirjoja. Esimerkiksi helmikuussa 2008 yli 10 vuotta vanhojen teosten 

osuus Helsingin ruotsinkielisestä kokoelmasta oli 52,4% mutta niiden lainoista vain 7 

%. Kirjastojen pitää panostaa aineiston hankintaan mutta myös kirjojen poistamiseen, 

jotta kokoelma olisi tuore ja houkutteleva. (Helsingin kaupunginkirjaston tilastot.) 

Oikein seulottuja kokoelmia on kirjaston asiakkaiden helpompi käyttää. Ne ovat 

myös helpompia hoitaa, koska niistä on karsittu pois tarpeeton aineisto. Kirjaston 

henkilökunta tuntee seulotun kokoelman paremmin. Usein karsinnan syynä on 

aineiston vanheneminen tai liian vähäinen käyttö. Kirjallisuuden vanheneminen ei 

ole yksiselitteistä. Kirjallisuus on kuitenkin tiedonlähde, jolloin uusin kirjallisuus on 

tärkeintä. Toisaalta kirjallisuus voi olla myös tutkimuksen kohteena ja silloin 

kirjallisuuden iällä ei ole merkitystä. Vanhentuminen tapahtuu viimeistään silloin, 

kun tiedot muuttuvat virheellisiksi. Kirjastossa pitää olla aina 

ajankohtaiskirjallisuutta esillä, mutta kirjaston kokoelmissa pitää olla myös 

historiallista syvyyttä. 

 

6 Pohdinta 

1. Minkälaisia eroja kokoelman ikärakenteessa on kirjallisuuden eri lajien suhteen 

(kaunokirjallisuus vs. tietokirjallisuus; tietokirjallisuuden eri aihealueet)? Etenkin 

tietokirjat aloittain ovat hyvin erilaisia verrattuna kaunokirjallisuuteen. Tietokirjoista 

tiedetään nopeasti vanhenevat alat, kuten tietotekniikka, matkaoppaat, kartat, 

lääketiede ja yleisesti oppikirjat. Eri kirjallisuuslajien kesken on pientä vaihtelua. 

Tietokirjojen aihealueissa erot syntyvät esimerkiksi verrattaessa historiaa ja atk-

kirjallisuutta. Historia ei välttämättä vanhene. Taide, kansatiede tai filosofia 
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vanhenee hitaasti. Kuitenkin uudet kirjat ovat asiakkaista kiinnostavampia kuin 

vanhat teokset. Aihealueissa on hitaasti ja nopeasti vanhenevat alueet. 

Lähikirjastossa on kansatiede, historia, taide ja kirjallisuuden tutkimus osin vanhaa 

aineistoa. Pääkirjastossa nämä aiheryhmät ovat osin uudempaa aineistoa. Askartelu- 

ja ajanviete, sienikirjat sekä musiikki ovat paljolti uutta aineistoa lähi- ja 

pääkirjastossa. Vanha kokoelma tyypillisesti on kaunokirjallisuudessa romaaneihin 

painottuva. Se kertoo kirjallisuustyypin suuresta osuudesta sivukirjaston 

kokoelmissa. Suomenkieliset romaanit ovat kuitenkin kaunokirjallisuuden 

aiheryhmistä uusimpia. Pääkirjaston varastossa on vanhaa kokoelmaa paljon sekä 

tieto- että kaunokirjallisuutena. 

2. Onko vanhemman aineiston erilainen osuus kirjallisuuden eri lajeissa perusteltua 

aineiston lainauskäytön valossa? Vanhan kokoelman lainatuin ryhmä on kielet 

molemmissa kirjastoissa. Vanhan lainaus on kuitenkin vähäistä kokoelmiin nähden. 

Kokoelmaosuus on melko suuri käyttöön nähden. Vanhat kirjat voivat olla paremmin 

tehtyjä kuin uudemmat. Kaikki aihealueet esimerkiksi lintu- ja kasvikirjat eivät 

välttämättä vanhene. Pääkirjaston varaston kautta löytyy myös asiakkaille vanhaa 

aineistoa. Lähikirjaston ei välttämättä tarvitse säilyttää isoa vanhaa kokoelmaa. Iso 

kokoelman osuus ei puolusta paikkaansa lainauksen kannalta lähikirjastossa. 

Pääkirjaston vanhaan painottuvia alueita ovat erityisesti taide, historia, kansatiede, 

yhteiskunta, terveys ja kauneus. Herttoniemen kirjaston kokoelmassa eniten vanhaan 

painottuvia aiheryhmiä ovat kielten ja kasvatuksen lisäksi historia, kansatiede, 

kirjallisuudentutkimus, taide, lemmikkieläimet, maa- ja metsätalous, uskonnot, 

tekniikka ja talous sekä yleisteokset. Pääkirjaston vanha suomenkielinen kokoelma 

menee hyvin lainauksen kanssa samansuuntaisesti. Vanhan kokoelman eniten 

lainattuja aiheryhmiä ovat kielet ja psykologia. Seuraavaksi eniten lainattuja ovat 

rajatieto, kasvatus, opetus, filosofia ja eksaktit luonnontieteet. Nämä kaikki ovat 

lainaukseltaan 10%. 

3. Mitä erityispiirteitä edellisten kysymysten suhteen on ruotsinkielisellä  

kirjallisuuskokoelmalla? Tilastojen mukaan ruotsinkielisen aineiston lainaus on 

vähentynyt kaupunginkirjastossa. Ruotsinkieliset tietokirjat eivät mene helposti 

lainaan, jos ne eivät ole mediasta tuttuja. Ruotsinkieliset uudet kaunokirjat ovat 

kysyttyjä etenkin, jos niihin liittyy erityistä informaatiota. Ruotsinkieliset kuvakirjat 
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ovat suositumpia kuin ruotsinkieliset nuortenkirjat. Pääkirjastosta löytyy sekä 

aikuisten- että lasten aineistoa ruotsinkielellä enemmän kuin sivukirjastosta. 

Poikkeuksena ovat kaupungin osat, joissa oletetaan olevan ruotsinkielisiä asiakkaita. 

Näiden alueiden kirjastot voivat hankkia tietoisesti ruotsinkielistä aineistoa 

asiakkailleen. Pääkirjaston ruotsinkielinen kirjallisuus on uudempaa kuin esimerkiksi 

Herttoniemen kirjaston. Sivukirjaston ruotsinkielinen kokoelma on paljolti vaihtuvan 

siirtokirjakokoelman varassa. Ruotsinkielistä aineistoa on myös vähemmän tarjolla. 

Herttoniemen kirjaston ruotsinkielisestä kokoelmasta puuttuu täysin joitakin 

aihealueita, kuten  maa- ja metsätalous, atk, tietoliikenne, eksaktit luonnontieteet, 

kasvatus, opetus, talous, uskonnot ja rajatieto. Vähemmistökielinen kokoelma jää 

helposti vanhemmaksi kuin suomenkielinen. Yleisesti myös kuvakirjoja on vanhassa 

kokoelmassa määrällisesti ja paljon. Ruotsinkielisistä kirjoista pääkirjaston 

lainatuimmat ovat historian ja kansatieteen alueelta. Toiseksi lainatuin ryhmä on 

kielet ja kolmantena ovat kirjallisuudentutkimusta käsittelevät teokset. Seuraavana 

ovat taidekirjat ja viidenneksi suurin lainatuin ryhmä on yhteiskuntaa käsittelevät 

teokset. Lähikirjasto Herttoniemen ruotsinkielisten kirjojen lainatuin ryhmä on kielet 

ja seuraavana ovat maantiede ja matkaoppaat. Kolmas lainatuin ryhmä on 

yhteiskuntaa käsittelevät kirjat ja seuraavana ovat elämäkerrat ja muistelmat. Viides 

lainatuin ryhmä on lemmikkieläimiä käsittelevät kirjat. 

Tässä tutkimuksessa on käytetty pääkirjaston ja muutaman lähikirjaston tilastoja 

avuksi. Jatkotutkimuksessa voisi olla mukana useampi lähikirjasto, jolloin syntyisi 

kokonaisvaltaisempi näkemys tuloksista: Teoria ja poistot ovat enemmän tai 

vähemmän samansuuntaisia tukien toisiaan. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Esimerkkejä Roihuvuoren kirjaston ikäpoistoista vuonna 2009 

015.3 Peura, Inkeri: Naisten asemaan liittyvää suomalaista kirjallisuutta vuosilta 

1967, 1980 ja  1984 

015.3 Piiroinen-Bäckman, Outi: Miina Sillanpään bibliografia 1989 

104 Ajatus ja analyysi (toim. Tauno Nyberg) 1977 

121.4 Madsen, K.B.: Oppiminen ja motivaatio 1976 

126 Cameron, Julia: Luovuuden tie Henkien polku syvempään luovuuteen 1997 

151 Haaparanta: Johdatus tieteelliseen ajatteluun 1991 

180.2 Kasvatuspsykologia (toimittanut Jorma Kuusinen) 1992 

181.6 Sinkkonen, Jari: Lapsen kanssa hyvinä ja pahoina päivinä 1995 

192 Silva, Jose: Sinä parantaja 1999 

262 Katolinen uskomme (Katolinen tiedotuskeskus) 1980 

330 Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 1 (toim. Pekka Timonen) 1999 

333 Ylikangas, Heikki: Miksi oikeus muuttuu 1983 

333.4 Kyläkallio, Juhani: Osakeyhtiölaki ja käytäntö 1987 

371.71 Woititz Janet G.: Irti noidankehästä, Alkoholistin aikuiset lapset  1989 

374 Emmauksen lumpunkerääjät 1977    

375 French, Marilyn ota naisia vastaan 1993 

375 Junkkari, Kaija: Suomalainen naisvoima 2001 

410.084 Strassen Auto_Atlas Deutschland + Europa 1995 
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411.2 Norway/Ed Taylor- Wilkie 1991 

414 Saksa (Koko kansan kirjakerho) 1987 

417.2 Löbl, Robert: Irland 1988 

421 Arabian niemimaa (Koko kansan kirjakerho) 1987 

422 Israel (Koko kansan kirjakerho) 1988 

427 Japani (Koko kansan kirjakerho) 1988 427 

436 Itä-Afrikka (Koko kansan kirjakerho) 1988 

451 Australia (Koko kansan kirjakerho) 1987 

451 McHugh, Evan: Sydney The National geographic traveler 1999 

458 Freuchen, Peter: Nuoruuteni Grönlannissa 1958 

458 Suomela, Kari: Valkoinen horisontti 1999  

462 Favell 3:Mastoparkin viimeinen purjehdus maapallon ympäri 1933 – 1934.  

487 Minnert, M.; Maiseman valot ja värit 1987 

508.6 Kuluttajan ympäristöopas 1990 

510 Singh, Simon: Fermat’n viimeinen teoreema: kertomus ongelmasta, joka piinasi 

maailman parhaita matemaatikkoja 358 vuoden ajan 1999  

587.11 Korhonen, Mauri: Uusi sienikirja 1989 

610.7 Hoitamalla hyvää oloa / toim. Anttila, Kyllikki) 2004, 

613.1 Ihmisen ravitsemus / toim. Haglund, Berit, Hakala Pirjo 1994   

613.5 Liukkonen, Anja: Dementoituneen vanhuksen hoidon opas 1922 

618.3 Borg, Stefan: Irti unilääkkeistä ja rauhoittavista aineista 1990 

615.103 Pharmaca Fennica.  1 2007 
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615.103 Pharmaca Fennica. 2 2007  

615.103 Pharmaca Fennica. 3 2007 

617.2 Kun muisti pettää/ Asiantuntijat Erkkijuntti, Timo, Huovinen, Maarit 2001 

617.2 Muistihäiriö/ Asiantuntijat Erkkijuntti, Timo. Alhainen, Kari, Rinne, Juha, 

Huovinen, Maarit 2004 

618.2 Kloehn, Ekkehard: Käyttäytymishäiriöt – uusi lastentauti? syyt – oireet – hoito 

1979 

616.2 Myhre, Eiving: Patologia 1993 

627.751 Microsoft Internet Explorer 5: Visuaalinen käsikirja 1999 

627.752 Hämeen-Anttila Tapio: Mobiilipalveluiden tuottaminen 2002 

667.1 Rakennuksen puutyöt 1991 

674.5 Kehittyvä työyhteisö toim. Eero Voutilainen 1987 

676.2 Heikura, Pekka: Kuluttava kulutus 1992 

677 Lundsten, Henrik: Tieliikennekirja 1995 

690.05 Koti ja keittiö nro 12 2000.  

695 Acs, Marja: Keittiö: sisustajan opas 1984 

696 Jackson, Carole: Kaunistu väreillä: löydä oma kauneutesi, ota avuksesi värit … 

1986  

696 Spillane, Mary: Jokanaisen väri- ja tyyliopas: color me beautiful 1992 

796.5 Douglas, Paul: Tenniksen ABC 1991 

707 Ahoniemi, Pirkko: Taide- ja ympäristökasvatus 1985 

720.921 Ahde – Kjäldman, Aili Salli Kotini vuosisadan lopun Helsingissä 1964 

727 Taidehistoria ja ympäristöntutkimus /toim. Leena Arkio ja Kalevi Pöykkö 1971 
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730.921 Hakkila, Esko Wäinö Aaltonen: Elämää ja taidetta 1942  

749.19 Suomalainen, Kari: Karin ääni 1990 

782.02 Sillanpää, Anna-Maija: Solmisaatio 1; peruskurssi 1/3 säveltapailun ja teorian 

peruskurssi 1987 

797 Hohenstein, Mary: Seuraleikit ja pelit 1982     

825 Canetti, Elis Soihtu korvassa 1985 

786.311 Siukonen, Leena: viulukoulu II 1964 

866 Jäntti, Heikki:Ranskan perussanasto esimerkein 1983 

875.8 Hirvilahti, Riitta: Markkinoinnin aakkoset 198 

909 Hobsbawn, Eric: Äärimmäisyyksien aika lyhyt 1900 – luku (1914 - 1991) 1999     

919.9 Bruhn, Wolfgang: Pukuhistorian kuvasto 1982 

928.1 Heporauta, Tuuri: Jumalten keinu 1989   

928.1 Heporauta, Tuuri: Sotataivaan sankarit: lentomestari ”Otso” Rantalan 

muisteluja 1995 

927 Immonen, Kari: Ryssästä saa puhua 1987 

927 Siltala, Juha: Lapuan liike ja kyyditykset 1985 

936 Jussila, Osmo: Nationalismi ja vallan kumous venäläissuomalaisissa suhteissa 

1899 - 1914-1979  

Roihuvuoren karsituista kirjoista monet kuuluvat maantiede- ja matkailuluokkaan. 

Maantiedettä koskevat kirjat vanhenevat melko nopeasti. Norway-opas on vuodelta 

1991 ja se on pääkaupunkiseudun viimeinen ja se on liian vanha lainattavaksi. Kirja 

olisi pitänyt myös sidottaa uudelleen, koska sivut irtoavat sidoksesta. Kartat 

vanhenevat ja siksi autoilijoille suunnattu kartta on myös poistettu. Tietotekniikkaa 

koskevat teokset vanhenevat vielä nopeammin. Lääketieteen ja psykologian kirjoja 

on myös joukossa. Lääketieteen kirjoja poistetaan liian vähän, vaikka teosten 
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käyttöikä on noin viisi vuotta. Psykologia on ryhmä, joka vanhenee nopeasti. 

Roihuvuoren karsituissa kirjoissa historian teosten nimet vaikuttavat 

vanhanaikaisilta. Historia ei sinänsä vanhene, mutta kirjojen kysyntä vähenee. 

Osakeyhtiölaki ja käytäntö pitää katsoa uusimmasta lähteestä. Sisustusoppaita 

ilmestyy koko ajan ja ne ovat kysyttyjä kirjastoissa. Keittiön sisustajan opas on 

vanhentuneen näköinen ja siksi se on poistettu. Joitakin näistä kirjoista on karsittu 

myös huonokuntoisuuden vuoksi. Esko Hakkilan teos Väinö Aaltosesta on vuodelta 

1942, ja sen jälkeen on tullut täydennetty painos. Heikki Ylikankaan kirja Miksi 

oikeus muuttuu, on vanhentunut, mutta teosta on vielä saatavilla varastokappaleena. 

Mauri Korhosen sienikirjassa ei kerrota kylliksi mustarouskun vaarallisuudesta. 

Mustarouskun myrkyn, nekatoriinin tiedetään aiheuttavan bakteereilla perimän 

muutoksia ja mahdollisesti kasvattavan syöpäriskiä. Mustarouskuja ei saa nauttia 

suuria määriä. Korhosen Uusi sienikirja on jo vanha ja tilalle kannattaa hankkia 

uudempi sienikirja. Tämä sienikirja oli myös syytä poistaa huonokuntoisuuden 

vuoksi. Kehittyvä työyhteisö on pääkaupunkiseudun viimeinen, mutta se on poistettu 

vanhentuneisuuden takia. Ahde – Kjäldmanin kirjaa Kotini vuosisadan lopun 

Helsingissä ei ole lainattu kolmen viimeisen vuoden aikana kertaakaan. Kirja on 

hyvin tahriintunut, mutta sitä jää useita kappaleita pääkaupunkiseudun kirjastoihin. 

Kirjasta Taidehistoria ja  ympäristöntutkimus on  uudempi painos vuodelta 1975 ja 

sitä on kaksi kappaletta Pasilan kirjaston varastossa. Tätä kirjaa oli lainattu hyvin 

vähän ja viimeiset tapahtumat ovat parin vuoden takaa. Tämä on tyypillinen 0-

listojen poisto. Riitta Hirvilahden kirjoittama Markkinoinnin aakkoset, joka on ainoa 

kappale. 

Helsingin kaupunginkirjastossa ja kirja poistettiin ja lähetettiin Pasilan varastoon 

mahdollisesti varastointia varten. Kirjaa on lainattu viimeksi vuonna 2008 elokuussa. 

Vain Espoon kaupunginkirjastossa on kyseistä kirjaa yksi kappale ja siinä on 

runsaasti lainoja ja tapahtumia myös tänä vuonna. Madsenin kirjaa Oppiminen ja 

motivaatio oli Roihuvuoren kirjaston lisäksi yksi kappale Pasilan kirjaston 

varastossa. Kirja on vanha, huonokuntoinen ja tahriintunut, mutta lähetin sen 

varastoitavaksi. Varasto ilmoitti Madsenin Oppimisen ja motivaation olevan edelleen 

kurssikirja. Emmauksen lumpunkerääjät on jo harvinainen kirja kirjastoissa. Sitä 

lainataan harvoin ja pääkaupunkiseudulla vain Kauniaisten kirjaston varastossa on 

toinen kappale. Roihuvuoren kappaleen lähetin pääkirjaston varastoon. Anja 



68 

 

 

Liukkosen Dementoituneen vanhuksen hoito – opas oli viimeinen kappale koko 

pääkaupunkiseudulla, mutta poistin sen vanhentuneisuuden vuoksi.  

Kirjasta Muistihäiriöt on tullut uudistettu painos vuodelta 2008, joten vanhan 

painoksen vuodelta 2004 voi poistaa. Teos Kun muisti pettää vuodelta 2001 on 

vanhentunut. Kirjasta on uudistettu painos vuodelta 2008, joka jäi hyllyyn. Kirja 

Ihmisen ravitsemus  oli vuodelta 1994 ja myös vanhentunut sekä täynnä kirjoitettuja 

huomautuksia. McHugh, Evan: Sydney on matkaopas Australiasta vuodelta 1999. 

Kirjaa jäi varastokappale ja Kauniaisten kirjaston kappale järjestelmään. 

Anna-Maija Sillanpään kirjaa Solmisaatio 1 oli lainattu vain kaksi kertaa ja 

viimeinen tapahtuma on vuosi sitten. Kirjaa jää pääkaupunkiseudulle useita 

kappaleita. Solmisaatio 1 on mennyt paremmin lainaan isojen kirjastojen 

musiikkiosastojen kautta ja niitä löytyy edelleen useana kappaleena 

musiikkiosastoilta. Roihuvuoren kirjaston aikuisten tietokirjojen yleisteosten 

kiertoluku on 0,77 ja tietokirjojen kokonaiskiertoluku on 2,32 Roihuvuoren 

yleisteosten luokasta poistettiin esimerkiksi Miina Sillanpään bibliografia ja Inkeri 

Peuran Naisten asemaan liittyvää suomalaista kirjallisuutta vuosilta 1967-1980, joka 

on Jyväskylän yliopiston bibliografioita. Mary Hohensteinin Seuraleikit ja pelit oli 

vanha ja lainoja oli 1 edellisen vuoden aikana. Tenniksen ABC kirja oli myös vähän 

lainattu ja jo liian vanha. Siukosen Viulukoulussa ei ollut yhtään lainaa ja sitä jäi 

muutamia kappaleita jäljelle. Enneagrammi itsetuntemuksen ja kanssakäymisen opas,  

joka ei välttämättä vanhene, mutta siihen sisältyviä testejä lukijat ovat täyttäneet. 

Kyseinen teos ei palvele enää lukijaa. Hornbacherin kirja Elämä kateissa kertoo 

anorexiasta ja bulimiasta, mutta aiheesta löytyy uudempia kirjoja kirjastosta. Eero 

Taivalsaaren kirja Alaston totuus markkinavoimista on jo vanha ja kertoo markka-

ajasta. Engsigin ruotsinkielinen matkaopas oli vuodelta 1991 ja täysin vanhentunut. 
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LIITE 2. Esimerkkejä Herttoniemen kirjaston ikä poistoista 2010 

010.6 Loivamaa, smo: Lukemisia nuorille 1993 

011.1 Akkaväestä ytimeen 1985 

011.1 Ervasti, Kaarle: Aikataika: Fantatica Fennica 1867-1981 1982 

011.1 Ervasti, Kaarle: Suomenkielinen tieteis- ja utopiakirjallisuus 1976 

010.6 Härkönen, Maketta: Rauhan kirjallisuutta lapsille ja nuorille 1983 

010.6 Loivamaa, Ismo: Jutun juuret, teemaluettelo lapsille ja nuorille 1993 

015.3 Taipale, Ilkka: Rauhankirjallisuuden bibliografia  1987 

015.6 Suvanto, Kristiina: Erä kirjallisuutta 1990 

015.8 Saario, Tapio: Kirjoittajan kirjat 1991 

015.9 Haapala, Kimmo: Talvisotakauno- ja tietokirjallisuutta talvisodasta 1990 

010.9 Vaijärvi, Kari: Selkokirjat 2 (1988) 

015.1 Kuitunen, Annukka. Rajatietoa kirjoja tiedon rajamailta 1990 

015.3 Piiroinen-Bäckman, Outi: Miina Sillanpään bibliografia 1989 

015.9 Helen, Maarit: Elämäkertoja ja muistelmia 1991 

024.2 Tiedonhakijan teho-opas/ toim. Risto Heikkinen 1997 

120 Lehtovaara, Arvo: Psykologia 1972 

120 Madsen, K.B. Yleinen psykologia (1983)  

120 Psykologia 1: kurssi 1/ Lea Himberg, Juhani Laakso ja Ritva Peltola 1993 

120 Psykologia 2: kurssi 2/ Lea Himberg, Juhani Laakso ja Ritva Peltola 1993  

120 Psykologia 3: kurssi 3/ Lea Himberg, Juhani Laakso ja Ritva Peltola 1991 

201 Cantell, Kari: Tiedemiehen mietteitä uskosta 1996 
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201 Kaplinski, Jan: Rajalla jota ei ole 1992 

123.5 Jung, C. G. Selected writings 1986 

126 Baron, Renee: Yhdeksän hyvää tyyppiä: enneagrammi itsetuntemuksen… 1996 

204.2 Hemleben, Johannes: Rudolf Steiner / suom. Jukka Pajukangas 1983 

204.3 Peltonen, Martti-Hjelt, Martti: Vapaamuuraruus Suomessa 1984 

208 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta /toim. Juha Pentikäinen  1992 

211 Eskola, Antti: Mitä Jumalasta pitäisi ajatella 1999 

230 Teinonen, Seppo: Kirkkojen tunnustukset: johdatus symboliikkaan 1991 

232 Mäntymies, Liisa: Neitsyt Marian kuva-albumi 1995 

234 Heinoja, Marcus: Kristillinen usko nykyajassa: puheenvuoro hengellisen…!1998 

242 Fransiskus Assisilainen: Kutsu köyhyyteen:kootut kirjoitukset 1981 

247 Välimäki. Petri: Särkyneen toivo: Raamatun suuntaviivoja masennuksesta… 

2002  

257 Graham, Billy: Elämästä on kysymys 2005 

247 Kilpeläinen, Irja: Samalle portille 1980 

247 Vihma., Pekka: Hyvinä ja pahoina päivinä 1978 

248 Rolf Arankilin perintö /toim. Topi Tarkka 1985 

262 Heinimäki, Jaakko: Pyhiä naisia ja muita pyhimysesseitä 1995 

324.1 Taivalsaari, Eero: Alaston totuus markkinavoimista 1997 

334.7 Kunnalllinen yleinen virka- ja työehtosopimus. 2007-2009    2007 

410 Leikola, Markus: Maa Euroopassa 1997 

410.03 AA camping and caravanning Europe. 1998 
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411.4 Ensign, Kirstin: Turen går till Köpenhamn 1991 

419.31 Amode, Martin: Jugoslavien 1989 

439 Madeira /toim. Editions Belitz 1977 

508.6 Leinonen, Matti: Ympäristöekologia 1985 

613 Kunnon kirja: Kurssit 1 ja 2/ toim, Hannu Litmanen 2006 

615.103 Pharmaca Fennica. 2007, 1  

615.103 Pharmaca Fennica. 2007, II  

615.103 Pharmaca Fennica. 2007, III 

 617.33 Lainen, Veikko: Reumatautioppi 1986 

617.33 Rowling, John: Reuma: Pehmeän lääketieteen vaihtoehto 1986 

617.96 Kävelevät hatut ja muita rutiinikon kommelluksia 2000 

618.67 Hornbacher, Marya: Elämä kateissa: kertomus anorexiasta ja bulimiasta 1999 

617.97 Knight, Allan: Apua allergiaan: astma ja allerginen nuha 1982 

627.72  Penttinen, Ismo: Visual Basic  1998 

627.75 Lowe, Dough: Verkot for duomies: käyttäjän käsikirja 1997 

627.731 Hedemalmi, Gunvald: Linux-käsikirja 1989  

627.731 Järvinen, Petteri: Windows NT 4: käyttäjän käsikirja 1997             

627.731 Koski, Raimo: Linux: tehokäyttäjän opas 1989                                                      

798.2 Nikkanen, Kimmo: PC-peliraamattu *99 1999 

800.03 20TH-Centuries American Literature 1980 

800.03 20TH-Century Fiction / INTROD. BY WOODCOCK (1983) 800.03 
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816.1 Heitä luetaan! Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita/toim. Kari Vaijärvi 

1990 

872 Sarantola, Anja: Ruotsi-suomi: opiskelusanakirja 1995 

816.1 Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita/toim. Vuokko Blinnikka1987 

872 Suomi-ruotsi-sanakirja / Ilse Cantell 2000 

996 Thureson, Birger: Tehtävä Somaliassa: torikertomus uskosta, toivosta ja 

rakkaudesta afrikkalaisen sodan varjossa /suom. Merja Lämsä 1991 

                     

Herttoniemen kirjastosta poistetuista kirjoista Martin Amoden kirja Jugoslavien on 

ruotsinkielinen ja vanhentunut. Kirjaa oli lainattu vain yhdeksän kertaa ja viimeksi se 

oli ollut lainassa vuonna 2008. Allan Knightin kirja käsittelee allergiaa ja astmaa. 

Teos oli ollut lainassa viimeksi kesällä 2007. Kirja oli viimeinen kappale 

pääkaupunkiseudulla, jonka karsin kokoelmasta. Uudempia allergiaa ja astmaa 

käsitteleviä kirjoja löytyy hyllystä. 

Kävelevät hatut ja muita rutiinokon kommelluksia oli ollut lainassa viimeksi kesällä 

2008. Se on silmätauteihin liittyvä opas, mutta jo 10 vuotta vanha.                                                                                                                                                  

John Rowlingin kirja Reuma, pehmeän lääketieteen vaihtoehto on myös kovin vanha 

samoin kuin Veikko Laineen Reumatautioppi, joka oli ollut kuitenkin viimeksi 

lainassa vuonna 2009. Kirjaston ei pidä  pitää esillä vanhoja tai  osin vanhentuneita 

tietoja. 

Psykologian kirjat vanhenevat nopeasti ja usein asiakas kysyy painovuotta 

psykologian kirjoista. Herttoniemen psykologian kirjat olivat huonokuntoisia ja 

alleviivattuja sekä piirreltyjä. Kunnon kirjakurssit 1 ja 2 olivat kastuneita, mutta se 

olivat myös vanhentuneita. Asiakkaat lainaavat mielellään urheiluun liittyviä uusia 

kirjoja. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus oli vuosilta 2007–2009 ja on 

nyt vanhentunut. Lasten- ja nuorten poistetut kirjaluettelot ovat jo vanhoja. Näiden 

jälkeen on tullut uudempia luetteloita. Luetteloita on pidetty käsikirjastokappaleena. 

Käsikirjastosta on poistettava kirjoja, jollei muuten, niin uusien tieltä. Herttoniemen 
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kirjaston aikuisten yleisteosten kiertoluku on 0,83 ja se laskee koko kirjaston 

kiertolukua. Yleisteosten joukossa on bibliografioita, joita poistettiin vanhentuneina 

esimerkiksi Miina Sillanpään bibliografia ja Ilkka Taipaleen Rauhankirjallisuuden 

bibliografia. Herttoniemen kirjaston kaikkien aikuisten tietokirjojen yhteinen 

kiertoluku on 3,01. Tiedonhakijan teho-opas on vanhentunut ja kirjaa jäi vielä 

kappale Pasilan pääkirjaston varastoon. Kirjassa oli edellinen lainaustapahtuma 

vuonna 2008. 20th-Century American Literature siirrettiin pääkirjaston varastoon, 

koska se oli pääkaupunkiseudun viimeinen kappale. 20TH-Century Fiction poistettiin 

käsikirjastosta ja sitä jäi Helsingin kaupunginkirjastoon muutamia kappaleita. 

Berlitzin Madeira matkaopas on liian vanha lainattavaksi ja kirjaa jäi yksi kappale 

Espooseen. Matkaopasta oli lainattu useita kertoja ja vielä tämän vuoden syksyllä. 

Ilse Cantellin Suomi-ruotsi sanakirjasta on tullut uusi painos vuonna 2005 ja siitä 

syystä kirja on poistettu. Anja Sarantolan Ruotsi-suomi sanakirjassa ei ollut yhtään 

lainaa ja kirja on vanhentunut. Thuresonin kirja Tehtävä Somaliassa on 0-laina. Siinä 

ei ole yhtään lainaa, ehkä aihepiiri ei kiinnosta, mutta järjestelmään jää muutamia 

kappaleita. 

Herttoniemen kirjastosta karsittiin erityisesti tietotekniikkaa käsittelevää 

kirjallisuutta runsaasti. Poistojen kriteerinä käytettiin mm. vanhoja käyttöjärjestelmiä 

ja vanhentuneita ohjelmistoja käsitteleviä sekä heikosti lainassa olleita teoksia 

(esimerkiksi ei lainoja kahteen vuoteen). Joitakin järjestelmän viimeisiä niteitä 

lähetettiin varmuuden vuoksi varastoon. Poistolistalle joutuivat myös yli 10 vuotta 

vanhat teokset. Joidenkin kirjojen kunto vaikutti karsintapäätökseen. Suurin osa 

poistetuista niteistä oli vähintään 5 vuotta vanhoja. Nämä olivat pääosin vanhaa 

tietoa sisältävää aineistoa, kuten esimerkiksi Windows- ja World oppaita ja Baronin 

Yhdeksän hyvää tyyppiä. 


