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Kirjastojen vakiopalautteisiin kuuluvat valitukset hiljaisuuden ylläpitämisen 
epäonnistumisesta. Vaikka en omaa näkemystä siitä kenelle tämän 
hiljentämisen tehtävän oikeastaan tulisi langeta enkä siitä kuinka aukottomasta 
vaitiolovallasta olisi puhuttava, pyrkikäämme seuraavassa selventämään 
palautteissa toistuvien teemojen kautta mitä hiljaisuus kirjastoissa voi 
tarkoittaa. 

Kirjasto on kieltojen valtakunta. Kirjastossa EI SAA 
puhua kovaan ääneen, ryhtyä eväsretkelle, nauttia 
kahvikupposta, puhua matkapuhelimeen ja niin 
edelleen. Painotuotteiden suojeleminen 
tärveltymiseltä syömäpuuhain yhteydessä lieneekin 
tervejärkinen kielto. Kieltojen toisen pääryhmän 
muodostavat äänentuottamiseen liittyvät säädökset. 

Perinteisesti kirjastoissa desibelinostetta on 
aiheuttanut puhuminen toisille kirjastonkäyttäjille tai henkilökunnalle. 
Kirjastoissa onkin hyvä välttää turhaa rupattelua ja siellä missä sananen on 
vaihdettava, voi puhua normaalia puheääntään hiljentäen. Kotilainoja antavan 
kirjaston palvelualueella ei voida olettaa telepatiaan kykenemättömän 
kansanosan asioivan huopatossut jalassa viittomakielellä. 
 
Opiskelemisen taidossa painotetaan jatkuvasti yhä enemmän tenttiin 
pänttäämiseen sijaan soveltavia oppimismenetelmiä ja ryhmätyömäisiä 
työtapoja. Ryhmätöiden ja muiden keskustelua vaativien opintoimien 
hoitamista varten useissa kirjastoissa on erillisiä tiloja, mikäli näin ei ole tulee 
meluatuottavampi lukeminen hoitaa kirjaston tilojen ulkopuolella. 

 



Uusien pedagogisten mallien saadessa sijaa 
muuttuu myös opiskelijoiden kirjastoille 
esittämät vaatimukset uusien 
oppimiskeskusmaisten tilojen tarpeen 
lisääntyessä. Tällaiset tilat eivät ole täysin 
hiljaisia alueita. Myös tutkijoiden kokoelmat 
sekä muiden kirjastonkäyttäjien materiaalien 
käyttötavat muuttunevat. Pääpaino kirjastoilla 
on varmasti aina painetussa aineistossa, mutta 
kirjastot tullaan jatkossa yhä enenevässä 

määrin mieltämään muidenkin palveluidensa kautta. 

Uusien tuulien paineessa ovat myös kirjastojen palvelut moninaistuneet: 
nykyään monissa kirjastoissa on mm. yleisöpäätteitä, atk-saleja ja 
kopiokoneita. Tällaiset palvelut aiheuttavat aina korvaan särähtäviä 
poikkeamia hiljaisuudesta; työtilana atk-salia ei voi koskaan verrata hiljaiseen 
lukusaliin, eikä näin tule tehdäkään. On vaikea vaatia ihmisiä hiljenemään 
siellä missä koneet pitävät ääntä. Vaikka tietotekniikan melusaastetta ei aina 
ole helppo huomata, se vaikuttaa silti ihmisten käyttäytymiseen. Näissä uusissa 
tiloissa kirjastossa olemisen äänettömyyskonventiot eivät ole vielä 

vakiintuneet. 

Sähkökoneiden tunkeuduttua kirjaston sisätiloihin 
on siis muodostunut uusia hiljaisuuden vähemmän 
puhtaita sävyjä sisältäviä välitiloja sekä syntynyt 
lisätarvetta hiljaisille lukusaleille, joissa kiellettyä 
olisi kannettavan tietokoneen tuulettimen hurinakin. 
Näitä absoluuttisen hiljaisuuden tiloja palautteissa 
lähinnä perätään, usein vaatimus on hiljaisuuden 
laskeutumisessa kaikkiin kirjaston tiloihin. En 
epäilisi lainkaan että näiden palautteiden antajat 
haluaisivat kirjastojen heivaavan datamasiinat, 
ryhmätyötilat sekä muut kirjastonkäyttäjät ulos 
tiloista.  
 
Ottamatta kantaan kirjastojen palvelujen 
kehitykseen, huomauttaisin kuitenkin useiden 

kirjastojen olevan myös julkista tilaa. Kirjaston työntekijänäkin muistan 
saaneeni painokelvottomia huomautuksia kirjaston käyttäjiltä antaessani 
asiakkaille opastusta tai esitellessäni kirjastoa vierailevalle ryhmälle. Kuuloni 
on kyllä alentunut, joten voi tietysti olla että ääneni saattaa nousta liiaksi, 
mutta siitä huolimatta haluaisin saada neuvonnan suoritettua joutuisasti ja 
selkeästi. En myöskään haluaisi olla esimerkiksi 
ohjaamassa rohisevaa astmaatikkoa pois hiljaisesta 
lukusalista. Enkä usko että kirjastosta jää jäljelle 
mitään kun sieltä poistetaan käyttäjät ja työntekijät, 
vaikka näillä toimenpiteillä melutaso olennaisesti 
laskisikin. 

Toki julkisessa tilassa vaaditaan 



käyttäytymissääntöjä - kuitenkaan ennakkosensuuria ei tässäkään tule 
harrastaa. Vain osittainkin julkinen tila tarkoittaa määritelmällisesti sellaista 
tilaa, johon myös häiriön mahdollisuus kuuluu. Lisäksi ainakin oman 
maailmankuvani mukaan erilaiset ihmiset omaavat erilaisia käsityksiä asioista. 
Hiljentämispalautteiden antajien näkemyksistä huolimatta kirjastossa ei voida 
vaalia vain yhtä käsitystä absoluuttisesta hiljaisuudesta: yhden 
kirjastonkäyttäjän pää kun tärisee raivosta kynän rapinasta, joku miettii perin 
juurin aggressiivisia ajatuksia soittoäänen kuultuaan ja kolmannen hihat 
alkavat kärytä kulman takaa kuuluvasta supinasta. 

Toisaalta myönnän että kyse saattaa olla vain omasta kyvyttömyydestäni 
ymmärtää ihmisiä jotka matkaavat kerta toisensa jälkeen julkiseen tilaan ja 
tilaisuuteen, esimerkiksi elokuviin, saadakseen tuskailla ja ojentaa ihmisiä 
rapinasta, kikatuksesta ja muusta varsin inhimillisestä toiminnasta. 
Ymmärtääkseni kovan luokan tystnadtosikoille sopisi paremmin yksinäisyys ja 

kotiteatterilaitteisto mökissä keskellä erämaametsää. 

Eräs usein palautteissa esiintyvä ongelma on lapset 
– nuo käyttäytymisnormien velvoitteiden 
ulkopuolelle jäävät barbaarit. Eräässä palautteessa 
ehdotettiin kirjastojen sisääntulojen muuttamista 
sellaisiksi, ettei niistä pääse lastenvaunujen kanssa 
lainkaan sisään. Ymmärtääkseni kirjastot eivät voi 
kieltää vaikkapa alle 15-vuotiaiden tulemista 
tiloihinsa, yleisissä kirjastoissa tämä jopa saattaisi 
lastenosastot melko outoon valoon. 

Myös lapsen kanssa liikkuvalla vanhemmalla tulisi 
olla mahdollisuus käyttää julkisia kirjastoja. 
Liikuntarajoitteisille laki takaa sisäänpääsyjen 

järjestämisen julkisiin tiloihin, joten ei kai lapsen kanssa liikkumista voi pitää 
rajoittavampana tekijänä? On toki selvää että kirjastossa lasten käytöksen tulee 
noudattaa kirjaston yleisiä linjoja. Täyteen huutoon kilahtavan lapsen kanssa 
tilasta tulee alkaa poistua. Nähdäkseni osoittaa kuitenkin pienisieluista 
kaunamielisyyttä vaatia lasta osoittamaan zenin täydellistä hallintaa. 
 
Vaikka lasten ihmisoikeuksia ei puoltaisikaan, niin kännyköiden käyttöä 
julkisissa hiljaisiksi määritellyissä tai koetuissa tiloissa tuskin kukaan 
hyväksyy, vaikka samalla juuri jokaisen oma kännykkä hälyttää kirjastossa sitä 
kaikkein tärkeintä puhelua johon on poikkeuksellisesti aivan pakko vastata. 
Matkapuhelimeen puhuminen sekä näiden laitteiden hälytysäänet lienevätkin 
hiljaisuusongelmista suurin. Sen lisäksi että laitteet unohtuvat päälle ja 
hälyttävät, niihin myös hanakasti vastataan. Kirjastojen käyttösäännöissä 
matkapuhelimen häiritsevä käyttö kirjaston tiloissa on useimmiten kielletty, 
mutta käytäntö on väljä kuin nykynuorison housut. 



Itse en usko kännyköistä päästävän eroon tai niitä 
saatavan kitkettyä pois julkisista tiloista. Tämä 
johtuu siitä – ja nyt sukellan hieman spekulaation 
maailmaan – että matkapuhelimen toimintaidea on 
olla käytettävissä missä tahansa ja milloin tahansa. 
Matkapuhelin muovaa ihmisen olemassaolon tapaa 
niin paljon, etten usko sen käyttöä pystyttävän 
rajoittamaan merkittävästi kielloin. Viimeisen 10 
vuoden aikana kännyköiden kanssa kasvaneen 
sukupolven tapa olla maailmassa on riippuvainen 
tavoitettavissa olemisesta siinä määrin, että 
kännykättömyyden tuottama ahdistus ylittää 
moitteen pelotteen. Samalla tavalla tiedonvälityksen 
muutos muutti ihmisten kanssakäymistä ja 
työelämää lankapuhelimien nähdessä maailman. 

Oma näkemykseni on, että yleisesti kirjastojen hiljaisuus voi melko hyvin ja 
sitä kunnioitetaan. Samalla kirjastoissa on pysytty sellaisten keinojen rajoissa, 
ettei perustuslain tai ihmisoikeusjulistusten perusteita ole rytätty. Toisaalta 
kirjastoissa on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia jotka vaikuttavat äänen 
lisääntymiseen, eikä matkapuhelimienkaan ääntelystä tultane pääsemään 
eroon. Uskon ympäristön tuottaman melusaasteen olevan kiinteässä suhteessa 
ihmisten tuottaman melun tasoon. Hiljaisuutta julkisessa tilassa edistettäisiin 
tehokkaimmin äänettömällä tilalla. 

 
Hiljaisuus ja hiljentyminen ovat tärkeitä arvoja, 
epäilemättä ne voidaan liittää niin kirjastoon kuin 
hautajaisiin, profaaniin kuin pyhäänkin, 
nukkumiseen ja opiskeluun, lamaantumiseen ja 
keskittyneeseen tutkimiseen. On kuitenkin myös 
ymmärrettävä että oman keskittymiskyvyn puutteen 
ja henkilökohtaisen lapsi- tai ihmisvihan voi 
kanavoida myös toisin kuin vaatimalla kaikille 

avointa kirjastoa valikoimaan asiakaskuntaansa etukäteen. 

Kaikille hiljaisuuden ääniä toivottaen, 

Jussi Omaheimo  
tietotekniikkasuunnittelija  

Opiskelijakirjasto  
puh. 191 24040  

jussi.omaheimo at helsinki.fi  

• Aiheesta on kirjoitettu myös Verkkarin edeltäjässä Info-lehdessä 
5/2001. 
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