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Tämä tutkielma tarkastelee yleistä kunnallista kirjastoa julkisena paikkana. Se lähestyy aihetta tilan ja paikan antropologisesta 
tutkimustraditiosta käsin ja lainaa Setha Lown kulttuurin tilallistamisen kehikkoa, jossa paikat nähdään poliittisten prosessien 
tuloksena syntyneinä ja valtasuhteiden kyllästäminä, mutta samalla ihmisten symbolisen merkityksenannon kautta olemassa 
olevina sekä ihmisten kehollisesta toiminnasta erottamattomina. Tutkielma kysyy näitä kolmea kirjastopaikan ulottuvuutta 
tarkastelemalla, minkälaista julkista kulttuuria ja siihen liittyvää tasa-arvon käsitystä neuvotellaan ja tilallistetaan kirjastossa. 

Toisin kuin aikaisemmat kirjastoa julkisena paikkana tarkastelleet tutkimukset, tämä tutkielma ymmärtää julkisen tilan alueena, 
jossa toisilleen tuntemattomat ihmiset kohtaavat ja jossa näiden toisilleen tuntemattomien välistä yhteiselämää koskevat 
kulttuuriset arvot ja moraalikoodit tulevat ilmaistuksi – siis julkisena kulttuurina. Tutkielma ammentaa julkisen kulttuurin 
tarkastelussa pohjoismaisesta antropologiasta, joka on pitänyt tasa-arvon ymmärtämistä samanlaisuutena keskeisimpänä 
vuorovaikutusta ohjaavana kulttuurisena uskomuksena Pohjoismaissa, mutta myös haastanut tämän teorian liian 
yksinkertaistavana. Tämän tutkielman julkisen kulttuurin tarkastelussa keskitytään edellistä keskustelua seuraten siihen, millaiset 
tasa-arvokäsitykset ohjaavat julkista elämää ja vuorovaikutusta kirjastossa. 

Tutkielma on tapaustutkimus ja se keskittyy Espoon Matinkylässä sijaitsevan Ison Omenan kirjaston tilalliseen todellisuuteen. 
Aineisto on kerätty Ison Omenan kirjastossa vuonna 2019 yhteensä kolme kuukautta kestäneen etnografisen kenttätyön aikana. 
Kenttätyö piti sisällään osallistuvaa havainnointia kirjaston tiloissa, keskusteluja kirjaston asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa, 
seitsemän asiakashaastattelua, kolme kirjaston johdon haastattelua sekä sisutusarkkitehdin haastattelun. 

Tutkielma esittää dialogisen paikan tuottamisen näkökulma kautta, että kirjastopaikassa vallitsee kahtalaisuus sen välillä, että 
kirjasto on toisaalta asiakkaiden omalle luovuudelle ja omalle toimijuudelle avoin paikka ja toisaalta Michel Foucault’n 
tarkoittama panoptikon, jossa asiakkailta oletetaan tietynlaista käyttäytymistä ja tiettyjen sääntöjen sisäistämistä. Ensinnäkin 
kirjaston uudet tilakonseptit ja äänimaailman vapauttaminen pyrkivät siihen, että yhä erilaisemmat asiakkaat voisivat toimijoina 
valjastaa kirjaston osaksi omaa elämäänsä ja käyttää sitä vapaasti. Kirjasto liikkuu jatkuvasti asiakkaidensa tarpeiden perässä 
kokeillen ja reagoiden. Asiakkaat kokevat kirjaston moniäänisesti mitä erilaisempien yksilöllisten merkitystensä kautta. 
Tutkielmassa esitetään, että kirjastopaikan tuottamisessa kirjastoon tilallistuu henkilökunnan radikaalin avoimuuden ja toisaalta 
avoimuuden radikalismin kautta niin samanlaisuutta kuin erilaisuutta korostava tasa-arvokäsitys, joka vuoroin ottaa asiakkaat 
vastaan sokeina heidän identiteeteilleen sekä vuoroin huomaa heidän erityistarpeensa ja rakenteellisesta epätasa-arvosta johtuvat 
erilaiset madollisuutensa yhteiskunnassa. 

Toiseksi kirjaston etenkin ihmisten erilaisuutta korostava tasa-arvokäsitys, joka vaatii, että hyvin monenlaisten ihmisten pitää 
mahtua samaan aikaan kirjastoon, näyttäytyy kirjastossa institutionaalisena vallankäyttönä. Asiakkaat joutuvat altistumaan tälle 
vaatimukselle astuessaan kirjastoon, vaikka eri asiakasryhmät häiriintyvät toistensa läsnäolosta ja pyrkivät ajoittain 
neuvottelemaan kirjaston henkilökunnan kanssa kirjastoon tiukempaa kehollista kontrollia. Tutkielma esittää Pierre Bourdieun 
habitus-käsitteen ja Foucault’n vallan teorian kautta, että henkilökunnan vaatimus erilaisuuden mahtumisesta kirjastoon sisäistyy 
asiakkaiden kirjastomerkityksiin ja vaikuttaa siihen, kuinka he suhtautuvat sosiaalisiin toisiin kirjastossa. Asiakkaiden jaettuihin 
kirjastomielikuviin sisäistyy ajatus siitä, että sen sijaan, että kaikilla olisi oikeus tulla kirjastoon vain samalla tavalla lukemaan 
ja olemaan rauhassa, kaikilla toisistaan erilaisilla on oikeastaan oikeus löytää kirjastosta itselleen jotain. Tutkielma argumentoi, 
että vaatimalla erilaisuuden mahtumista kirjastoon, kirjasto opettaa sallivampaa suhtautumista myös niitä kohtaan, joiden kanssa 
itsellä ei ole muuta yhteistä kuin yhteinen samanaikainen tilallinen todellisuus – siis julkista kulttuuria ja tasa-arvon käsitettä, 
jonka mukaan myös sosiaalisilla toisilla on oikeus olla.
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1 Johdanto 

Tämän tutkielman aiheena on yleinen kirjasto paikkana kaupunkilaisten elämässä ja julkisessa 

kulttuurissamme. Kirjastoista puhutaan niin mediassa, kunnan strategioissa kuin lainsäädännön 

yhteydessä yhä enemmän kaupunkilaisten kohtaamispaikkoina (esim. HE 238/2016 vp, 30), 

olohuoneina (esim. Espoon kaupunki 2017, 4) ja monitoimitaloina (esim. Sirén 2018). Näiden 

nimityksien ja metaforien taustalla on huomio siitä, ettei kirjasto ole enää hiljainen kirjavarasto 

tai pelkkä lukutila, vaan uudenlainen yksiselitteisiä määritelmiä pakeneva ja kaupunkilaisten 

arjessa uudella tavalla mukana oleva paikka. Uusissa kuvailuissa kirjastopaikkoihin liitetään 

yhteiskunnallisia tavoitteita, jotka eivät kutistu kysymykseksi sivistyksestä tai kirjallisuuden ja 

lukemisen edistämisestä. Myös kirjastolaki (Laki yleisistä kirjastoista 2016/1492) uudistettiin 

vuonna 2017 vastaaman yleisten kirjastojen nykytilaa. Kirjastojen viime vuosikymmeninä 

tapahtunut kehitys on vaikuttanut niiden tilalliseen todellisuuteen. Hyvänä esimerkkinä toimivat 

etenkin suurten kaupunkien suuret kirjastot 3D-tulostimineen, esiintymislavoineen ja 

tapahtumatoimintoineen. Aloittaessani tätä tutkielmaa Helsingin keskustakirjasto Oodi ei ollut 

vielä avautunut, mutta se on jatkanut samansuuntaista kehitystä kohti monipuolisempaa kirjastoa 

ja tuonut kirjastojen uuden tilallisen muodon voimakkaammin laajan yleisön puheenaiheeksi. 

Kysymys kirjastopaikan luonteesta on erityisen kiinnostava siitäkin syystä, että kirjastojen 

muutokset ovat herättäneet asiantuntijoissa ja kävijöissä huolta ja erilaisia mielipiteitä siitä, 

millaista tulevaisuutta kohti tämä rakas instituutio on menossa. Puhuessani tässä tutkielmassa 

kirjastosta tarkoitan yleistä kunnallista kirjastoa. 

Kirjaston rooli paikkana on herättänyt 2000-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kiinnostusta 

etenkin kirjasto- ja informaatiotutkijoiden parissa. Sitä on tarkasteltu kaupunkitiloja sekä 

demokraattista yhteiskuntaa koskevien teorioiden kautta erilaisten yhteisöjen sekä laajemman 

demokraattisen yhteisön kannalta keskeisenä julkisena paikkana (esim. Leckie & Hopkins 2002; 

Buschman & Leckie 2007; Aabø, Audunson & Vårheim 2010; Aabø & Aubunsonn 2012). Tämä 

tutkielma jatkaa ”kirjasto tilana ja paikkana” -tutkimusteemaa, mutta lähestyy sitä 

antropologisesta tilan ja paikan tutkimustraditiosta käsin. Se tarkastelee kulttuurin tilallistamisen 

(spatializing culture) (Low 2017) käsitteen kautta sitä, minkälaista julkista kulttuuria kirjastossa 

neuvotellaan asiakkaiden ja kirjaston henkilökunnan välillä. Julkisen kulttuurin kysymyksiä 

käsitellään niin kirjaston henkilökunnan visioiden kuin kirjaston asiakkaiden kertomusten kautta 

ennen kaikkea kysymyksinä universaaliuden ja tasa-arvon käsitteiden tulkitsemisesta ja 

uudelleen tulkitsemisesta. 
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Tutkielmassa on kaksi analyyttista osiosta. Luku 4 keskittyy kirjastopaikan tuottamisen ja 

tekemisen prosessiin. Se tarkastelee, millaiset tasa-arvon käsitteet ja neuvottelut ohjaavat 

kirjastopaikan muuntautumista ja millaiset valtasuhteet kirjaston henkilökunnan ja asiakkaiden 

välillä vallitsee tässä prosessissa. Toisessa analyysiluvussa 5 tarkastellaan kirjaston asiakkaiden 

monitasoista merkityksenantoa kirjastopaikalle sekä sitä, kuinka asiakkaiden kirjastomerkitykset 

muuttuvat kirjaston henkilökunnan osoittamaan suuntaan. Luvussa kootaan yhteen molempien 

osioiden näkökulmat keskustelemaan julkisesta kulttuurista ja tasa-arvon käsitteistä, joita 

kirjastossa tilallistetaan, eletään ja omaksutaan. Tutkimuskysymykseni on, millaista julkista 

kulttuuria, tasa-arvon käsitystä ja yhdessä olemisen normia kirjastopaikan tuottamisen, 

merkityksenannon ja kehollisen elämisen kautta neuvotellaan Ison Omenan kirjastossa. 

Tutkielmassa tarkastellaan edellä esiteltyjä kysymyksiä etnografisen tapaustutkimuksen kautta. 

Tapaustutkimuksen kohteena on Ison Omenan kirjasto Espoon Matinkylässä. Ison Omenan 

kirjasto valikoitui kenttäkohteeksi, koska se edustaa erityisen hyvin viime vuosina ja 

vuosikymmeninä tapahtunutta kirjastojen tilallista ja toiminnallista muutosta, joka on tutkielman 

taustalla. Ison Omenan kirjasto on ensimmäinen Suomessa kauppakeskukseen avattu kirjasto ja 

toimii julkisten palveluiden keskittymässä Palvelutorilla samoissa tiloissa asiointipisteen, 

nuorisopalvelujen, työllisyyden palvelutorin, neuvolan, terveysaseman, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut, Kelan ja HUS:n laboratorion kanssa. Kenttätyötäni edeltäneenä vuonna 2018 se 

oli Suomen vilkkain kirjasto (Espoon kaupunki 2019). 

Espoon kaupunginkirjasto on ollut jo pitkään myös erityisen aktiivinen uudistamaan kirjastojaan 

perustamalla niihin muun muassa nuortentiloja, kaupunkilaisten käsityöverstaita eli Pajoja, 

esiintymislavoja ja tarjoamalla kaupunkilaisille omatoimisen pääsyn kirjaston tiloihin 

pidentääkseen aukioloaikojaan. Kenttätyöni ensimmäisellä viikolla vuoden 2019 maaliskuussa 

Espoon kaupunginkirjasto valittiin maailman parhaaksi kirjastoksi Lontoon kirjamessujen The 

Library of the Year -kilpailussa. Voiton perusteissa mainittiin muun muassa sen senioreita, 

turvapaikanhakijoita ja muita erityisryhmiä koskeva toiminta, toimipisteiden saavutettavat 

sijainnit sekä uusi teknologia, jonka kirjasto on ottanut palveluihinsa. Espoon kaupunginkirjasto 

nähtiin koko maailmalle hyvänä esimerkkinä avoimesta ja innovatiivisesta palvelusta. (The 

London Book Fair 2019.) Tapaustutkimus voi vastata tutkimuskysymyksiini suoraan tietysti vain 

Ison Omenan kirjaston osalta eikä siitä voida yleistää koskemaan kaikkia suomalaisia tai edes 

espoolaisia kirjastoja. Tutkielman johtopäätökset nostavat kuitenkin esiin teemoja, joiden 

tarkastelu voi olla hyvinkin relevanttia myös muiden kirjastopaikkojen kohdalla. 
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Oma kiinnostukseni yleistä kirjastoa kohtaan löytyi juuri Espoon kirjastojen kautta. Suoritin 

korkeakouluharjoitteluani Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporella kesällä 2018. Cuporella 

oli käynnistynyt samana vuonna kaksivuotinen EspooCult-tutkimushanke, jonka Espoon 

kaupunki oli tilannut. Hanke tuotti tutkimuksellista tietoa Espoon kaupungin kulttuuripalveluista 

kaupungin kehittämisen ja strategisen työn tueksi (Hirvi-Ijäs, Kanerva & Ruusuvirta 2020). Sain 

tehtäväkseni tarkastella etnografisesti kaupungin suurinta kulttuuritoimijaa, kaupunginkirjastoa, 

sekä sen suhdetta kaupunkilaisten elämään. Tästä minietnografiasta nousi esiin mielenkiintoisia 

kysymyksiä kirjastopaikkojen merkityksistä. Kulttuuripolitiikan tutkimuksessa kirjastojen 

tarkastelulle oli myös tilausta, koska ne olivat jääneet kulttuuritoimijoina hieman marginaaliseen 

asemaan, perinteisten taidelaitosten varjoon. Sain siten mahdollisuuden tehdä 

maisterintutkielmani osana EspooCult-hanketta. 

 

2 Tutkielman teoreettinen tausta 

2.1 Kirjasto tilana ja paikkana 

Aloittaessani kirjastotutkimuksiin tutustumista jouduin huomaamaan, että kirjastoja on 

tarkasteltu hyvin vähän antropologisesti. Jotkut antropologit ovat tarkastelleet 

kirjastoammattilaisten asiakaskäsityksiä (esim. Berson 2017) tai tehneet tieteellisten kirjastojen 

käytöstä selvitysluontoisia raportteja, jotka eivät osallistu kuitenkaan sosiaalitieteiden 

teoreettisiin keskusteluihin (esim. Duke & Asher 2012). Tutkielmani alkuperäinen teoreettinen 

inspiraatio pohjautuukin kirjasto- ja informaatiotutkimuksessa 2000- ja 2010-luvuilla käytyyn 

”kirjasto tilana ja paikkana” -keskusteluun. Näissä tutkimuksissa hyödynnetään 

yhteiskuntatieteiden teorioita sosiaalisesta pääomasta, julkisesta sfääristä, kolmansista tiloista 

sekä tilasta ja paikasta. 

Yksi varhaisimmista ja tuleviin tarkasteluihin paljon vaikuttaneista tutkimuksista on Gloria J. 

Leckien ja Jeffery Hopkinsin (2002) tutkimus Vancouverin ja Toronton suurista 

keskustakirjastoista julkisina paikkoina. Tutkijoiden tarkoitus oli ymmärtää kirjastojen roolia 

elävän julkisen kulttuurin ylläpitämisessä ja niiden merkitystä yhteiskunnassa, jossa 

informaatioteknologian rooli kasvaa (mts. 327). Leckien ja Hopkinsin havainnoista erityisesti 

yksi on hyvin keskeinen jatkokeskustelun näkökulmasta. Tutkijat esittävät, että kirjastot ovat 

onnistuneita julkisia paikkoja (mts. 359). Onnistuneen julkisen paikan kriteerit he lainaavat 

sosiologi Ray Oldenburgilta (1999, [1989]), joka on tarkastellut epäformaaleja julkisia 
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kokoontumispaikkoja – eli Oldenburgin termein kolmansia paikkoja (third place) – 

pohjoisamerikkalaisten julkisen elämän ja demokratian kulmakivinä. Oldenburg esittää huolensa 

julkisen elämän rapistumisesta, kun ihmiset eivät enää vietä aikaa näissä kolmansissa paikoissa 

kuten kahviloissa, baareissa ja kirjakaupoissa keskustelemassa ihmisten kanssa vaan eristäytyvät 

toisistaan. Hänen mukaansa demokratia, julkinen kulttuuri ja yhteisön sosiaalinen elinvoimaisuus 

ovat riippuvaisia kolmansista paikoista. (Oldenburg 1999 [1998].) Leckien ja Hopkinsin (2002) 

mukaan kirjastot tällaisina kolmansina paikkoina ovat siis tärkeitä demokraattiselle 

yhteiskunnalle. Samanlaista vertailua Oldenburgin kolmannen paikan kriteerien ja 

kirjastopaikkojen välillä ovat tehneet myös muut tutkijat päätyen hieman erialisiin 

johtopäätöksiin (esim. Fisher, Saxton, Edwards & Mai 2007). 

Kirjasto tilana ja paikkana tutkimukset ovat tarkastelleen kirjastoa ja sen yhteyttä 

demokraattiseen yhteisön elinvoimaisuuteen myös julkisen sfäärin käsitteen kautta. Julkisella 

sfäärillä viitataan yhteiskuntateoreetikko Jürgen Habermasin (1991 [1962]) teoriaan julkisen 

keskustelun tilasta, jossa kansalaisten vapaat poliittiset mielipiteet voivat muodostua ja joka on 

näin olleen demokraattisen yhteiskunnan edellytys. Julkinen sfääri on hänen mukaansa 

diskursiivinen alue, joka muodostuu valtion ja yksityisen alueen väliin (mts. 30). Kirjasto 

näyttäytyy kirjastotutkimusten mukaan tällaisen julkisen mielipiteen muodostamisen kannalta 

keskeisenä paikkana tarjoamalla esimerkiksi kaikille mahdollisuuden tietoon ja kokoelmiin sekä 

edistämällä kriittistä tiedon käsittelyä (Buschman 2005; Leckie & Buschman 2007, 18). Kysymys 

kirjastopaikan ja julkisen yhteiselämän yhteen kietoutumisesta on jatkunut myös etenkin 

tutkimuksissa, jotka ovat tarkastelleet kirjastoa sosiaalisen pääoman paikkana. Nämä tutkimukset 

ovat olleet kiinnostuneita kirjastosta eri ryhmien tapaamispaikkana, mutta myös eri ryhmien 

välisestä kanssakäynnistä tai luottamuksesta (esim. Vårheim, Steinmo & Ide 2008; Johnson & 

Griffis 2009; Audunson, Essmat & Aabø 2011; Ferguson 2012; Khoir, Du, Davison & Koronios 

2017). Kirjastotutkijat ovat tukeutuneet etenkin politiikantutkija Robert Putnamin (2000) 

määritelmään sosiaalisesta pääomasta. Putnamin mukaan sosiaalinen pääoma on yhteiskunnalle 

merkittävää sosiaalisten verkostojen muodostamaa pääomaa, koska se mahdollistaa poliittisen 

toiminnan, kansalaisosallistumisen ja ihmisten välisen yhteistyön. (Mts. 19–21.) Sosiaalisen 

pääoman keskiössä on Putnamin mukaan luottamus kanssaeläjiin (1993, 169–170) sekä 

yleistynyt vastavuoroisuuden normi, joka syntyy, kun erilaiset ihmiset ovat jatkuvasti 

kanssakäymisessä keskenään (2000, 18). Putnam jakaa sosiaalisen pääoman kahteen erilaiseen 

pääomaan. Sitova pääoma (bounded social capital) korostaa tiiviin ryhmän tai samaan 

väestöryhmään kuuluvien välistä vuorovaikutusta. Putnamin mukaan positiivisten vaikutusten 
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lisäksi, voimakas ryhmäidentiteetti ja voimakkaat siteet saattavat luoda myös vihamielisyyttä 

ulkopuolisia kohtaan. Silloittava pääoma (bridging social capital) perustuu puolestaan löyhiin 

siteisiin ja ohimeneviin sosiaalisiin kohtaamisiin eri väestöryhmien välillä. Silloittavan pääoma 

on siis ikään kuin yhteiskunnan liimaa ja siksi se on niin merkittävää demokraattiselle 

yhteiskunnalle. (Putnam 2000, 19–22.) Samoin kuin Oldenburg myös Putnam (2000) esittää 

huolensa amerikkalaisen yhteisön luhistumisesta ja sen hupenevasta sosiaalisesta pääomasta. 

Sosiaalisen pääoman teoria on ollut keskiössä myös norjalaisrahoitteisessa The PLACE project -

tutkimushankkeessa, jossa tarkasteltiin kirjastojen roolia tapaamispaikkoina ja niiden 

potentiaalia yhteisöjen tukemisessa sekä sosiaalisen pääoman rakentamisessa (Aabø & 

Audunson 2012, 139). Tutkimushanke eritteli kirjaston sosiaalista todellisuutta hyvin eri tavoilla. 

Kirjastotilan sosiaalista ulottuvuutta tarkasteltiin muun muassa Lyn Loflandin (1998) urbaanin 

elämän jaottelun kautta. Loflandin jaottelussa urbaani elämä tapahtuu yksityisessä (private 

realm), yhteisöllisessä (parochial realm) ja julkisessa ulottuvuudessa (public realm) (1998, 10). 

Kirjasto kattaa tutkijoiden mukaan kaikki kolme sosiaalisuuden tasoa. Se on julkinen tila, jossa 

tuntemattomat kohtaavat, yhteisöllinen tila, jossa erilaiset yhteisöt toimivat sekä yksityinen tila, 

johon tullaan esimerkiksi omien perheenjäsenten kanssa (Aabø & Audunson 2012, 147). Sen 

lisäksi, että kirjastolla nähdään yhteisöä voimistavia vaikutuksia ja siten tuottavan sitovaa 

pääoman, sen nähdään myös mahdollisesti tuottavan silloittavaa pääomaa (Vårheim ym. 2008; 

Audunson ym. 2011, 226–227; Aabø & Audunson 2012, 148). 

Kuten edellinen keskustelu tuo esiin, ”kirjasto tilana ja paikkana” -tutkimukset ovat 

vakuuttuneita siitä, että kirjasto on merkittävä julkinen paikka eli keskeinen paikka 

demokraattisen yhteiselämämme kannalta. Tämä ohjasi myös minut tarkastelemaan kirjastoa 

julkisena tilana – jonkinlaisena julkisen elämän paikkana. Lähtökohtani kirjastopaikan 

tutkimukseen on kuitenkin kahdella keskeisellä tavalla erilainen kuin edellä esiteltyjen 

tutkimusten. 

Ensinnäkin otin lähtökohdaksi antropologisen paikan ja tilan tutkimuksen tradition, joka 

tarkastelee paikkoja kulttuurisen merkityksenantomme, kehollisen toimintamme ja poliittisten 

valta-suhteidemme risteyksessä muodostuvina kohteina. Koin, että kirjastotutkijat ohittivat 

kysymyksen siitä, miksi ja minkälaisen prosessin seurauksena kirjastot ovat merkittäviä julkisia 

paikkoja – siis sen, että kirjastot ovat jo valmiiksi poliittisia paikkoja, joita luodaan 

demokraattisista ideaaleista käsin. Avuksi otin antropologi Setha Lown (2017) kulttuurin 

tilallistamisen kehikon, joka auttaa tarkastelemaan, kuinka niin asiakkaat kuin henkilökunta, ovat 
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merkityksiä jakavia ja tuottavia toimijoita, jotka luovat ja muuttavat kirjastopaikkaa jatkuvasti 

toiminnallaan ja heijastavat siihen kulttuurisia ideaalejaan. Lähestymistavassa oleellista on se, 

että tiloja ja paikkoja tutkimalla voimme ymmärtää jotain keskeistä niin kulttuurisista 

ideoistamme kuin yhteiskunnan valtasuhteista, jotka rakentavat fyysistä ympäristöämme (Low 

2017, 7). Esittelen kulttuurin tilallistamisen kehikon sekä antropologisen tilan ja paikan 

tutkimustradition alaluvussa 2.3.  

Toinen tapa, jolla otan etäisyyttä kirjasto tilana ja paikkana tutkimukseen on hieman 

monimutkaisempi. Siinä on kyse poliittisen julkisen tilan tutkimuksen sekä sosiaalisen tai 

kulttuurisen julkisen tilan tutkimustraditioiden eroista. Kirjasto tilana ja paikkana tutkimukset 

edustavat ensimmäistä, kun taas omani on lähempänä jälkimmäistä. Seuraavassa alaluvussa 

esittelen tarkemmin näiden lähestymistapojen eroa. 

 

2.2 Julkinen tila ja kulttuuri 

Julkisen tilan käsite on ollut sosiaali- ja yhteiskuntatieteissä hyvin monitulkintainen. Sitä 

käytetään tutkimuksissa usein yhdessä julkisen sfäärin, julkisen kulttuurin ja julkisen alueen 

käsitteiden kanssa. Näiden suhde toisiinsa jää tutkimuksissa usein epäselväksi (esim. Low & 

Smith 2006, 5). Julkisen tilan tutkimuksissa on kuitenkin erotettavissa erilaisia koulukuntia, 

joista yksi, poliittisen julkisen tilan tutkimus, perustuu julkisen sfäärin ideaan ja toinen, 

sosiaalisen tai kulttuurisen julkisen tilan tutkimus, vuorovaikutuksessa tapahtuvaan kulttuuriseen 

kommunikaatioon tai performatiivisuuteen (2005 Mäenpää, 39; Sennett 2015 [2013], 262). 

Aloitan esittelemällä julkisen sfäärin idean sekä tähän nojautuvan poliittisen julkisen tilan 

käsitteen, joka on ollut kirjastotutkimuksissa voimakkaasti edustettuna. Tämän jälkeen siirryn 

julkisen kulttuurin tai julkisen sosiaalisuuden tutkimuksiin sekä niihin pohjautuvaan julkisen 

tilan käsitteeseen, joka on keskeinen tässä tutkielmassa. 

Kuten edellä totesin, liberaalilla julkisella sfäärillä viitataan Habermasin teoretisoimaan 1600–

1700-luvulla valtion ja kansalaisyhteiskunnan väliin syntyneeseen diskursiiviseen alueeseen, 

jossa vapaa julkinen mielipide muodostui (Habermas 1991 [1962], 30), eräänlaiseen 

demokraattisen keskustelun tilaan (Cody 2011, 38). Julkisen sfäärin teorian taustalla on ajatus 

modernista poliittisesta yleisöstä, joka ymmärtää itsenä yhdessä toimivina massasubjekteina 

(mts. 39). Monet julkista sfääriä tarkastelleet politiikan tutkijat ja lingvistiset antropologit ovat 

keskittyneet julkisen sfäärin tutkimuksissaan viestien vaihtoon yhteiskunnassa (Habermas 1991 
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[1962]; Warner 2002; ks. Cody 2011, 42). Viestien kierto yhteiskunnassa, kuten lehtien sivuilla 

tai kahviloiden keskustelupöydissä, on siis yksi modernin yleisön tai julkisen sfäärin 

realisoitumisen paikoista näille tutkijoille. Ajatus julkisesta sfääristä on niin läpitunkeva 

länsimaisissa yhteiskunnissa, että filosofi Charles Taylor (2004) on kutsunut julkisen sfäärin 

ideaa yhdeksi länsimaiden kolmesta keskeisestä modernista sosiaalisesta kuvitelmasta, joiden 

kautta kollektiivista sosiaalista elämää voidaan kuvitella. Julkinen sfääri nähdään demokraattisen 

yhteiskunnan kivijalkana.  

Poliittisessa julkisen tilan tutkimuksessa julkinen tila ymmärretään suhteessa edellä kuvattuun 

moderniin yleisöön tai keskusteluyhteisöön. Julkinen tila on julkisen sfäärin olemassaolon 

kannalta keskeinen paikka – paikka, jossa julkisen sfäärin kommunikaatio tapahtuu tai paikka, 

jossa tuotetaan julkisen sfäärin edellytyksiä. Julkisten tilojen tutkimusta on kutsuttu jopa julkisen 

sfäärin maantieteeksi, koska julkiset paikat kuten aukiot ja kadut ovat voimakkaita poliittisen 

järjestäytymisen paikkoja esimerkiksi mielenosoituksissa, jolloin julkinen sfääri tilallistuu niihin 

(Low & Smith 2006, 3, 12, 16). Jos palaamme edellä esiteltyyn kolmannen paikan käsitteeseen, 

jonka kautta kirjastoa on pyritty ymmärtämään, yhteys julkisen sfäärin ideoihin ja moderniin 

yleisöön on ilmeinen: Kirjasto Oldenburgin (1999 [1998]) kolmantena paikkana on tutkijoiden 

mukaan onnistunut julkinen tila, koska se toimii keskustelun paikkana, joka on demokraattisen 

yhteiskunnan edellytys (Leckie & Hopkins 2002, 331–332, 359). Putnamin (2000) sosiaalisen 

pääoman teoriaa soveltavat tutkimukset kirjastoissa (Vårheim ym. 2008; Audunson ym. 2011; 

Aabø & Audunson 2012) etsivät myös poliittisen keskusteluyhteisön olemassaolon 

mahdollisuutta: Kirjasto sosiaalisen pääoman paikkana yhdistyy ihmisten väliseen 

luottamukseen, yhdessä toimimisen edellytyksiin ja poliittiseen osallistumiseen. Sosiologi Pasi 

Mäenpää (2005, 389) kutsuu näiden julkisen tilan yhteisöllisyyttä etsivien tutkimusten 

tutkimuskohdetta julkisen mielipiteenvaihdon yhteisöllisyydeksi.  

Samalla, kun ajatus modernista yleisöstä ja liberaalin demokraattisen yhteiskunnan 

keskusteluyhteisöstä on vahvasti läsnä tutkimuksissa, niihin pohjautuva julkisen tilan käsite 

lävistää myös julkishallinnon tavoitteita. Ne ovat näkyvillä etenkin osallisuuskeskustelussa ja 

erilaisissa strategioita, joilla pyritään luomaan eläviä yhteisöllisyyttä lisääviä kohtaamistiloja 

kaupunkeihin ja edistämään aktiivista kaupunkilaisuutta tai kansalaisuutta (esim. Espoon 

kaupunki / kulttuurin tulosyksikkö 2015; Laki yleisistä kirjastoista 2016/1492). Kuten aiemmin 

viittasin Tayloriin (2004), julkinen sfääri on yksi länsimaisten demokratioiden läpileikkaava 

sosiaalinen kuvitelma. Sitä siis pyritään hoitamaan ja pitämään yllä. Demokraattinen yhteiskunta 

tarvitsee poliittisesti aktiivisen yleisön, siis aktiivisen julkisen sfäärin, toimiakseen ja valtio ja 
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kunnat säilyttääkseen legitimiteettinsä ja oman toimintakykynsä. Poliittinen julkisen tilan käsite 

on myös jatkuvasti vähintään epäsuorasti läsnä tässä tutkielmassa. Kirjasto aktiivista 

kansalaisuutta, demokratiaa ja sanavapautta (Laki yleisistä kirjastoista 2016/1492 § 2) 

edistävänä instituutiona ei ole erotettavissa tällaisesta julkiseen sfääriin pohjautuvasta julkisen 

tilan käsitteestä. Ymmärränkin tämän oikeastaan tutkielmani kulttuurisena taustaoletuksena, 

kuten tulen seuraavassa alaluvussa esittämään. Tutkielman lopussa palaan myös tarkastelemaan 

johtopäätöksiäni poliittisen julkisen tilan näkökulmasta ja tarkastelen havaintojani suhteessa 

kirjasto tilana ja paikkana tutkimukseen. Mäenpäätä (2005, 42) lainatakseni ennen poliittisen 

tilan tarkastelua on kuitenkin ymmärrettävä sosiaalista tilaa. 

Mäenpään oma tutkimus Narkissos kaupungissa edustaa juuri sosiaalista tai kulttuurista julkisen 

tilan tutkimusta, joka on lähempänä omaa tutkimusasetelmaani. Mäenpää tutkii kuluttamista 

helsinkiläisessä kaupunkikulttuurissa ja tarkastelee sitä ”sosiaalisena vuorovaikutuksena 

julkisessa tilassa” (Mäenpää 2005, 22). Hän pyrkii hahmottamaan suomalaisen 

kaupunkikulttuurin yhdessäololle ominaisia tapoja ja muotoa. Tutkimus tarkastelee kuluttamista 

etenkin Goffmanin dramaturgisen vuorovaikutusteorian ja Georg Simmelin seurallisuuden idean 

kautta ja tulee siihen tulokseen, että kuluttaminen ja siihen liittyvä mielikuvien hallinta on ennen 

kaikkea itsen esittämistä itselle, siis henkilökohtainen itsen tuottamisen projekti (mts. 383–384). 

Yhteisöllisyyden tai yhteisön sijaan kaupungin sosiaalisuudessa on kyse julkisuudesta, joka 

perustuu anonyymiyteen (mts. 387–388). Mäenpään huomio julkisen elämän anonyymiydestä 

on keskeinen tutkielmalleni. Hän kritisoi pohjoisamerikkalaisia julkisen tilan tutkijoita, jotka 

näkevät yhteisön ja yhteisöllisyyden yhteiskuntien hyvän yhteiselämän perusteena ja siten 

samalla individualismin sitä rapauttavana (mts. 389). Putnamin ja Oldenburgin tutkimukset ovat 

osa juuri tätä tutkimusperinnettä, vaikkei Mäenpää heidän tutkimuksiaan tässä yhteydessä 

suoraan mainitsekaan. Mäenpää puolestaan tutkii kaupunkien yhteiselämää ilman normatiivista 

yhteisön ja yhteisöllisyyden vaatimusta. Hänen tutkimuksessaan ihmisten kaupungissa eläminen 

on jo lähtökohtaisesti sosiaalista ja kulttuurista, koska se koskee jaettua tapaa olla, vaikka se 

tapahtuisikin yksilöllisesti ilman yhteisöä. Jaetut vuorovaikutuksen tavat eivät edellytä yhteisön 

kokemusta. Yhteisöön perustuvaa julkisen elämän vaatimusta ovat kritisoineet myös muun 

muassa Iris Marion Young (2015 [1986]) tarkastellessaan erilaisuuden politiikkaa ja Sennett 

(2015 [2013], 269–270) tarkastellessaan kosmopoliittisuuden kokemusta. 

Mäenpään tutkimus asettuu osaksi niin kutsuttua performatiivista koulukuntaa, jonka 

tutkimuksia yhdistää se, että niissä tarkastellaan, kuinka ihmiset ilmaisevat itseään 

tuntemattomille (Sennett 2015 [2013] 262) ja korostetaan ”esityksellisyyttä julkisen elämän 
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perusluonteena” (Mäenpää 2005, 39). Sosiologi Richard Sennettin mukaan performatiivisen 

koulukunnan edustajat ovat kiinnostuneita ”katupukeutumisesta, tervehtimistavoista, syömisen 

ja juomisen rituaaleista, katsekontaktin välttelyn tavoista, paikoista, joihin ihmiset kasaantuvat 

ja paikoista, joissa he pitävät etäisyyttä, milloin ihmiset kokevat voivansa puhua vapaasti 

tuntemattomille ja milloin eivät” ja niin edelleen (2015 [2013], 262). Julkinen alue muodostuu 

näistä käytöksen pienistä yksityiskohdista (mts. 262). 

Perfomatiivisen koulukunnan keskeisimpiä tutkijoita ovat muun muassa sosiologi Erving 

Goffman ja antropologi Clifford Geertz (Sennett 2015 [2013], 262). Goffmanin tutkimuksia on 

luonnehdittu mikrososiologiaksi, joka pyrkii ymmärtää itseä (self) vuorovaikutuksessa (Duneier, 

Kasinitz & Murphy 2014, 149). Hänen tutkimuksensa (esim. Goffman 1966 [1963], 216; 1971) 

tarkastelevat toisilleen tuntemattomien ihmisten välistä kohtaamista julkisena performanssina, 

jossa julkisen elämän moraalikoodit tulevat ilmaistuksi. Goffmanin mukaan normatiiviset 

julkisen oletukset ohjaavat ihmisten toimintaa julkisilla paikoilla ja hänen julkisen elämän 

tutkimuksensa keskittyvätkin ”julkiseen järjestykseen” (Goffman 1971, xiii). Yksi Goffmanin 

klassisin esimerkki julkisen elämän vuorovaikutussäännöistä on kohtelias tarkkaamattomuus 

(civil inattention), jolla hän tarkoittaa tilannetta, jossa toisilleen tuntemattomat ihmiset 

huomioivat toistensa läsnäolon, mutta eivät kiinnitä toiseen liikaa huomiota (1966 [1963], 83–

88). Goffmanin teoreettisessa ajattelussa on keskeistä näyttämövertaus: julkinen elämä tapahtuu 

niin sanotusti etunäyttämöllä, jossa ihminen esittää julkista rooliaan (1959, xi, 15–16; 22–24).  

Geertzille (1973) toisilleen tuntemattomien välinen julkinen tila on oikeastaan sellainen tila, 

jossa kulttuuriset merkitykset tulevat ilmaistuksi. Hänen lähestymistapansa on samansuuntainen 

kuin Goffmanilla, mutta hänelle kulttuuri on keskeinen julkisen elämän rakennusaine. Geertzin 

mukaan kulttuuri on julkista ennen kaikkea, koska merkitykset ovat: ihmiset jakavat eri 

merkkien ja symbolien merkitykset. Geertzin kulttuurin käsitteen keskiössä ovat juuri 

merkitykset. Hänelle kulttuuri on julkista toimintaa, jossa ihmiset ilmaisevat itseään erilaisin 

merkein ja symbolein toisilleen muiden tulkitessa näitä viestejä. (Mts. 7, 12.) Geertzille 

etnografin tehtävä on tällöin lukea kulttuuria, joka ilmaistaan käytöksessä (mts. 10). 

Geertziä seuraten otan tehtäväkseni tarkastella sitä, millaisia kulttuurisia merkityksiä kirjaston 

julkisessa tilassa ilmaistaan ja toisinnetaan. Goffmanin teoria antaa näkökulman siihen, miten 

tulkita kirjastossa tapahtuvaa toimintaa sekä niitä mielipiteitä, joita asiakkaat keskusteluissamme 

toivat esille. Tulkitsen niin, että julkisen elämän kulttuuriset moraalisäännöt tulevat ilmaistuksi 

itseni ja asiakkaiden välisissä kohtaamisissa, koska ne olivat luonteeltaan hyvin julkisia: ne 
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tapahtuivat julkisessa tilassa toisilleen tuntemattoman asiakkaan ja haastattelijan välillä. 

Goffmanin ja Geertzin ajatuksia seuraten tarkastelen, mitkä ovat niitä jaettuja kulttuurisia 

julkisen elämän moraalikoodeja, joita kirjastossa toistetaan ja joiden ohjaamana ihmiset 

näyttelevät suhdettaan toisiin ihmisiin. 

 

2.2.1 Pohjoismainen julkinen kulttuuri: käsityksiä tasa-arvosta ja universalismista 

Kysymys kulttuurisesta yhteiselämästä ja sen perustavanlaatuisista kulttuurisista uskomuksista 

on ollut keskeinen myös pohjoismaisessa antropologiassa. Antropologi Marianne Gullestadin 

(1984; 1992) tutkimukset Pohjoismaisesta kulttuurista 1980- ja 1990-luvuilla ovat olleet tärkeitä 

suunnan näyttäjiä tälle tutkimustraditiolle. Gullestad on tarkastellut etenkin norjalaista 

yhteiskuntaa, mutta hänen tutkimuksensa on nähty relevanttina koko Skandinavian alueella 

(esim. Bruun, Jakobsen & Krøijer 2011; Bendixsen, Bringslid & Vike 2018a). Hänen yksi 

tunnetuimmista teoreettisista argumenteista esittää, että tasa-arvon ymmärtäminen 

samanlaisuutena (equality as sameness) on Pohjoismaissa keskeinen kulttuurinen idea, joka 

myös ohjaa ihmisten vuorovaikutusta toistensa kanssa. Tasa-arvo samanlaisuutena näkyy 

Gullestadin mukaan kaikilla sosiaalisuuden tasoilla ja tulee esiin symbolisina aitoina, jotka 

saavat ihmiset korostamaan samanlaisuutta, tuomaan erilaisuutta mahdollisimman vähän esiin ja 

välttelemään vuorovaikutusta itselleen erilaisina pidettyjen ihmisten kanssa. (Gullestad 1992, 

173–174). ”Egalitarismin ideat pidetään yllä välttelemällä eriarvoisia” (Gullestad 1992, 174). 

Gullestadin näkökulmaa on kritisoitu siitä, että se käsittelee tasa-arvo samanlaisuutena -käsitettä 

yleistyneenä kulttuurisena arvona enemmin kuin yhteydessä tietynlaiseen sosiaaliseen 

organisaatioon (Bruun ym. 2011; 5–6). Antropologit ovat esittäneet, että tasa-arvoa 

samanlaisuutena olisi sen sijaan hyödyllistä tarkastella yhteydessä pohjoismaisten 

hyvinvointivaltioiden egalitarismin ideologiaan (Bruun ym. 2011, 3; ks. Bendixsen ym. 2018b, 

9, 17). Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot perustuvat hyvin pitkälti universalismin ideologialle, 

joka on nähty niiden yhtenä keskeisimpänä elementtinä (Kujala & Danielsbacka 2015, 45, 76). 

Universalismi liitetään juuri ajatukseen samanlaisuudesta ja on nähty vastakkaisena 

selektivismille, moninaisuudelle ja erilaisuudelle (Anttonen & Sipilä 2010, 104). Universalismin 

keskiössä on siis tasa-arvoa samanlaisuutena korostava ideologia. Universalismin tasa-

arvokäsitykseen kuuluu muun muassa ajatus siitä, että ”tasa-arvo on pyritty toteuttamaan 

tarjoamalla samat julkisesti tuotetut palvelut ja yhtäläiset etuudet kaikille kansalaisille 

varallisuuteen katsomatta” (Kujala & Danielsbacka 2015, 63). Oleellista Pohjoismaisessa 
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hyvinvointivaltiomallissa on, että laaja keskiluokka hyötyy laadukkaista universalistisista 

palveluista, jotta se voi kokea hyödylliseksi sitoutua järjestelmään. Universalistisia palveluja ei 

tulisi mieltää siis vain köyhiä koskevaksi marginaali-ilmiöksi vaan nimenomaan kaikille 

suunnatuiksi. (Bendixsen ym. 2018b, 11; Kujala & Danielsbacka 2015, 63.) Samanlaisuuden 

korostaminen on siis järjestelmän toiminnan kannalta keskeistä. 

Vaikka universalismiin perustuvaa tasa-arvokäsitystä sekä tasa-arvoa samanlaisuutena on 

pidetty Pohjoismaisen mallin vahvuutena (ks. Abram 2018, 87–89) ne piilottavat alleen 

kuitenkin myös valtahierarkioita (Bruun ym. 2011, 2). Antropologit Gullestadia myöten ovat 

tuoneet esiin, että samanlaisuutta vaativa tasa-arvokäsitys sulkee helposti marginaaliryhmät 

ulkopuolelleen, koska se ei suostu huomaamaan valmiiksi ulossuljettujen erityistarpeita (esim. 

Gullestad 2006; Jöhncke 2011). Nämä tutkimukset ovat keskittyneet etenkin siihen, kuinka 

hyvinvointivaltion palvelut sulkevat etnisiä vähemmistöjä ulkopuolelleen, koska niiden 

aiheuttama kontrasti nationalistisessa hyvinvointivaltioretoriikassa on niin jyrkkä. Sama 

ongelma koskee kuitenkin muitakin marginaalisessa asemassa olevia vähemmistöjä. 

Universalismia tarkastelleet tutkijat tuovat esiin samalla tavoin, että juuri moninaisuus ja erilaiset 

erityistarpeet on nähty uhkana universalismille, koska samanlaisuutta olettava tasa-arvon käsitys 

ei osaa käsitellä erilaisuutta (Clarke & Newman 2012, 90) – samalla tavoin, kun Gullestadin 

tasa-arvo samanlaisuutena. 

Antropologit kuten universalismin tutkijat ottavat kantaa myös kysymykseen siitä, kuinka 

universalismiin pohjautuva hyvinvointivaltio voisi toisaalta ottaa moninaisuuden huomioon 

säilyttäen vielä toimintakykynsä. Molemmat ehdottavat, että universalismia ja tasa-arvoa ei tulisi 

lähestyä vain samalaisuuden tai erilaisuutta korostamisen kautta vaan ymmärtää, etteivät nämä 

ideologiset käsitteet ole koskaan olleet täydellisinä olemassa vaan eletty todellisuus asettuu ja 

on aina asettunut jonnekin näiden käsitteiden välimaastoon (esim. Bruun ym. 2011; Anttonen, 

Häikiö & Stefánsson 2012, 187; Clarke & Newman 2012, 103; Erstad 2018, 216–218). 

Antropologi Ida Erstad (2018) on muun muassa tarkastellut tutkimuksessaan terveydenhoitajien 

ja maahanmuuttajaäitien vuorovaikutusta. Hän argumentoi, ettei tasa-arvo samanlaisuutena 

näyttäydy sellaisenaan tällä hyvinvointivaltion institutionaalisella areenalla: erilaisuus ei tule 

terveydenhoitajien ja maahanmuuttajaäitien vuorovaikutuksessa alikommunikoiduksi, kuten 

Gullestadin tasa-arvo samanlaisuutena teoria olettaisi, vaan nimenomaan huomatuksi (mts. 216–

218). Tämä keskustelu ohjaa minua tarkastelemaan sitä, kuinka ja millaista kulttuurista tasa-

arvon ideaalia hyvinvointivaltion kirjastoinstituutiossa tuotetaan ja miten se esiintyy kirjaston 

asiakkaiden keskinäisissä suhteissa – siis kirjastossa tapahtuvassa julkisessa kulttuurissa. 
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Oleellista on, että myös kirjastotutkijat ovat tuoneet esiin edellä kuvatun kaltaisen kysymyksen 

moninaisuuden ja erityistarpeiden haasteista kirjaston universalismille. Universalismi ja siten 

tasa-arvo samanlaisuutena liittyvät perusoletuksena voimakkaasti yleiseen kirjastoon. Kirjaston 

historiaa tutkineiden mukaan moderni yleinen kirjasto eroaa edeltäjästään kansankirjastosta juuri 

siksi, että ensimmäinen on tarkoitettu kaikille ja jälkimmäinen oli taas yhteiskunnan alemmille 

luokille (Vatanen 2009, 223–224; Mäkinen 2009a, 112). Yleinen kirjasto on siis ennen kaikkea 

universaali palvelu. Se myös kehittyi Suomessa voimakkaasti 1960-luvulla alkaneen 

hyvinvointivaltion rakentamisen aikana (Mäkinen 2009b, 385–386) ja siten sen historia 

kietoutuu erottamattomasti yhteen hyvinvointivaltion universalismin ideaalien kanssa. 

Tim Huzar (2015) on pohtinut mahdollista uhkaa, jonka tietyille ihmisryhmille suunnatut 

kirjastopalvelut kuten kielikahvilat aiheuttavat kirjaston universaaliudelle. Huzar (2015) 

yhdistää kirjastojen uuden taipumuksen tuottaa yksilöllisiä ja personoituja palveluja 

uusliberalistisen ideologian soluttautumisena niihin. Räätälöityjen palveluiden on yleisesti nähty 

edustavan uusliberalistista valintaan perustuvaa individualisoitumista, jossa markkinalogiikan 

mukaisesti paine ”alhaalta” vaatii universaalien palveluiden muuttamista uhaten universalismia 

(Clarke & Newman 2012, 90). Huzarin mukaan palveluiden räätälöiminen tietyille 

ihmisryhmille, jotta kirjasto näyttäytyisi heille saavutettavampana, rapauttaa kirjastolle keskeistä 

radikaalin avoimuuden periaatetta. Avoimuuden nimissä tehdyt uudet palvelut saattavat siis 

hänen mukaansa estää sellaisen radikaalin avoimuuden, jonka pitäisi olla kirjastotyön ytimessä. 

(Huzar 2015, 76–78.) Radikaalilla avoimuudella Huzar ja muut kirjastotutkijat tarkoittavat 

kirjaston sokeutta sen kävijöiden identiteeteille (Huzar 2015, 78; Relander & Saarti 2015, 6) – 

siis kaikkien ottamista vastaan samanlaisuuden periaatteella. Huzarin mukaan kirjaston ei pitäisi 

radikaalin avoimuuden periaatteen mukaisesti kategorisoida ja lokeroida kävijöitään. Kirjasto ei 

siis ole hänen sanojensa mukaan kielikahvila tai kodittomien suojapaikka vaan sen tulisi sulkea 

kaikki sisäänsä samalla periaatteella. (Huzar 2015, 76–78.) 

Radikaalin avoimuuden näkökulma tuo mielenkiintoisen lisän keskusteluun siitä, millä tavalla 

tasa-arvo samanlaisuutena tai erot huomaava tasa-arvo näyttäytyvät kirjastossa. Tulen 

tutkielmassani tarkastelemaan sitä, kuinka kirjaston tasa-arvon ideaalit tilallistetaan 

kirjastopaikkaan sen tuottamisen prosessissa ja sitä, kuinka ne vaikuttavat sitä kautta julkisen 

kulttuurin muodostumiseen ja näkyvät asiakkaiden välisissä suhteissa kirjastossa. 

Lopuksi on vielä hyvä mainita, että tarkastellessani tasa-arvon ja universalismin käsitteiden 

näyttäytymistä kirjastossa, voi tuntua nurinkuriselta väittää, että tulokulmani poikkeaa kirjasto 
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tilana ja paikkana tutkimuksesta ja etteikö se olisi Mäenpään (2005, 41) sanoin matkalla vain 

poliittiseen julkiseen tilaan. Siinä on kuitenkin mielestäni keskeinen ero. Tarkoitukseni ei ole 

nimittäin etsiä ensisijaisesti sitä, tuottaako kirjasto julkisen sfäärin edellytyksiä tai parantaako se 

demokraattisen yhteiskuntamme toimintakykyä, vaikka otan tähän kysymykseen lopussa kantaa. 

Sen sijaan, otan demokraattisen hyvinvointivaltiomalliin perustuvan yhteiskunnan kulttuurisena 

taustana tutkielmalleni. Samalla tavoin kuin Taylorin (2004) mukaan julkisen sfäärin idea on 

keskeinen demokraattisten yhteiskuntien sosiaalinen kuvitelma, voidaan samanlaisuuteen (tai 

erilaisuuteen) perustuvat tasa-arvon käsitykset nähdä universalismia korostavan 

hyvinvointiyhteiskunnan keskeisinä kuvitelmina. Tarkastelen siis tällaisen yhteiskunnan 

keskeisiä emic-käsitteitä kuten universalismia ja tasa-arvoa, joiden ympärille julkinen kulttuuri 

rakentuu sekä näiden käsitteiden reflektointia kirjastopaikassa ja kirjastopaikan kautta. 

Seuraavaksi esittelen antropologisen tilan ja paikan tutkimuksen tradition, jonka kautta lähestyn 

julkisen kulttuurin kysymystä. 

 

2.3 Tilan ja paikan antropologia 

Antropologinen tutkimus on aina pitänyt sisällään kuvailuja tutkimuksen kohteena olevien 

ihmisryhmien materiaalisista olosuhteista ja maisemista, joissa tutkimuksia on tehty. 

Perinteisesti ne ovat toimineet kuitenkin vain tutkimuksen taustoina ja tapahtumapaikkoina, 

jotka on otettu tukemaan muita teoreettisia argumentteja. (Low & Lawrence-Zúñiga 2003, 1.) 

1990-luvulla sosiaalitieteissä tapahtui kuitenkin muutos, jota on kutsuttu tilalliseksi käänteeksi. 

Se vaikutti myös siihen, kuinka antropologit tarkastelivat tilaa ja paikkaa. Tilallisen käänteen 

seurauksena tila ei näyttäydy enää vain yhteisön paikkana tai neutraalina lokaationa, jossa 

tutkittava ihmisryhmä elää ja johon se olisi määritelmissä suljettu. Tilasta ja paikasta on tullut 

tutkimuskohteita ja niiden objektiivinen olemassaolo on kyseenalaistettu. (Low & Lawrence-

Zúñiga 2003, 1; Low 2014, 15, 19.) 

Antropologi Setha Low on yksi nykyisen tilan ja paikan antropologian keskeisimpiä tutkijoita. 

Teoksessaan Spatializing culture: The ethnography of space and place (2017) Low kokoaa 

yhteen tilallisen käänteen jälkeistä tilan ja paikan antropologista tutkimusta ja esittelee kulttuurin 

tilallistamisen (spatializing culture) käsitteellisen kehikon, joka ammentaa tästä 

tutkimustraditiosta. Keskeistä kulttuurin tilallistamisessa on se, kuinka kulttuuri ja sosiaaliset 

suhteemme, siis instituutiomme, toimintamme, valta-suhteemme, symbolimme ja 
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uskomuksemme tilallistuvat. Kulttuurin tilallistumisen takia Lown mukaan tiloja ja paikkoja 

tarkastelemalla, voidaan ymmärtää esimerkiksi yhteiskunnan valtasuhteita. (Low 2017, 7.) 

Alun perin tämä malli piti sisällään tilan sosiaalisen tuottamisen (social production of space) ja 

rakentumisen (social construction of space) näkökulmat, jotka toimivat dialogisessa suhteessa 

toisiinsa. Tilan sosiaalisella tuottamiselle Low tarkoittaa niitä sosiaalisia, ja poliittisia prosesseja, 

jotka luovat materiaalisen tilan. Tässä prosessissa etenkin valtasuhteet ja sosiaaliset rakenteet 

tulevat tilallistetuksi. Tilan sosiaalinen rakentuminen taas pohjautuu konstruktionistiseen 

lähestymistapaan ja tarkastelee sitä, miten tilaan liitetään sosiaalisia ja symbolisia merkityksiä ja 

miten se on olemassa oikeastaan tällaisen merkityksenannon seurauksena. Jotkut tutkijat puhuvat 

tällöin tilan muuttumisesta paikaksi (place-making). (Low 1996, 861–862; Low 2017, 7–8.) 

Tutkiessaan kaupunkiaukioita Costa Rican pääkaupungissa San Joséssa Low yhdisti nämä kaksi 

lähestymistapaa. Lown (1996; 2000) mukaan aukiot muodostuvat historiallisesti sosiopoliittisten 

prosessien, sosiaalisen käytön, aukioelämälle annetun merkityksenannon ja sen suunnittelun 

välisessä dialogissa. Myöhemmin hän täydensi sosiaalisen tuottamisen ja rakentamisen 

näkökulmaa myös lisäämällä malliin tilojen ja paikkojen keholliset, tunteisiin liittyvät ja 

affektiiviset, diskursiiviset sekä translokaalit ulottuvuudet, jotka ovat osa kulttuurin 

tilallistamista (Low 2017, 7–8). Sosiaalisen tuottamisen ja rakentumisen lisäksi etenkin 

kehollinen tai liikettä painottava näkökulma on hyödyllinen kirjastopaikan analyysissani. Ennen 

kuin esittelen tilojen ja niiden tutkimuksen erilaisia ulottuvuuksia haluan korostaa tutkijoiden 

esiin tuomaa dialogisuutta, jossa tila syntyy. 

Vaikka Low esittelee tilan tuottamisen ja rakentumisen sekä muut tilan ulottuvuudet omina 

tutkimuskategorioinaan, hänen mukaansa kokonaisvaltainen käsitys syntyy näiden erilaisten 

tulokulmien dialogissa ja risteyskohdissa (2017, 7–9). Ne ovat analyyttisia kategorioita, joita ei 

todellisuudessa pysty erottamaan toisistaan, mutta jotka helpottavat tutkimuksen jäsentelyä. Low 

esittää, että esimerkiksi tilan tuottamiseen keskittyvä suuntaus jättää huomiotta ihmisten kyvyn 

ottaa tilaa haltuun ja antaa sille omia merkityksiä (mts. 66) samalla tavoin kuin tilan 

konstruktioita tai sen tuottamista ei voida ymmärtää ilman tilan kehollista puolta (mts. 92). Lown 

dialoginen käsitys tilasta lainaa eri ulottuvuuksien samanaikaisuuden ajatuksen Henri Lefebvren 

mullistavasta sosiaalisen tilan teoriasta (Low 2000, 130). Lefebvrellä ulottuvuuksien 

samanaikaisuus näyttäytyy tilan kolmen ulottuvuuden dialektisuutena (Lefebvre 1991, 39). 

Lefebvren (1991) tilan teorialla on ollut pitkäkantoisia vaikutuksia niin antropologialle, 

maantieteelle kuin muille tilaan ja paikkaan keskittyville tieteenaloille. Lefebvrelle tilassa on 
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kolme ulottuvuutta. Se on havaittu, käsitetty ja eletty. Ajatus tilan havaitusta ulottuvuudesta pitää 

sisällään tilan havaittavissa olevat materiaaliset ominaisuudet. Tähän kuuluvat tilalliset 

käytännöt (spatial practice) kuten ihmisten rutiininomainen liikkuminen sekä kaupungin 

rakentaminen. Tilan käsitettyyn ulottuvuuteen liittyvät tilojen suunnittelijoiden ja muiden 

auktoriteettien visiot tilasta. Nämä tilan representaatiot (representations of space) vaikuttavat 

ihmisten käsityksiin tilasta sekä siihen, miten ihmiset käyttävät tilaa. Kolmas, eletty tila, viittaa 

tilaan, jota tilan käyttäjät kuvittelevat – elävät. Tällaiset representaation tilat (representational 

spaces) pitävät sisällään materiaalisille tiloille annetut symboliset merkitykset. Representaation 

tiloihin liittyy muutoksen mahdollisuus, kun käyttäjät voivat muokata tiloja merkityksenantonsa 

kautta. Uusien merkitysten seurauksena ihmisten voivat muuttaa tilan kehollista ja materiaalista 

todellisuutta – tilallisia käytäntöjä. Lefebvren mukaan tilan eri puolia ei voi ymmärtää irrallaan 

toisista ja hänen näkökulmansa ohjaa tarkastelemaan näiden eri ulottuvuuksien suhdetta 

toisiinsa. (Lefebvre 1991 38–39.)   

Lown ja Lefebvren ajattelussa esiin tuleva dialogisuus on lähtökohta omalle tutkielmalleni. 

Tutkielman ensimmäinen analyysiluku 4 keskittyy kirjastopaikan hallintaan ja tuottamiseen sekä 

valta-asetelmiin. Tässä tarkastelussa keskityn tilan tuottamisen näkökulman ohjaamana paljon 

kirjastolaisten käsityksiin ja visioihin tilasta sekä heidän toimintaansa siellä, mutta myös 

asiakkaiden rooliin kirjastopaikan tuottamisessa sekä henkilökunnan ja asiakkaiden väliseen 

valtasuhteeseen. Näkökulma paljastaa millaisia tasa-arvon käsityksiä tilan tuottamisen 

prosessissa tilallistetaan kirjastoon. Toinen analyysiluku 5 ottaa puolestaan lähtökohdakseen 

kirjastopaikan keholliset ja symboliset puolet – koetun ja mielikuvien kirjastopaikan. Tämä osio 

tarkastelee, miten kirjastopaikan tasa-arvokäsityksen vaikuttavat asiakkaiden omiin 

kirjastomerkityksiin ja julkiseen kulttuuriin, joka ohjaa asiakkaiden välisiä suhteita. 

 
2.3.1 Tuotettu ja hallittu tila 

Lown tilan tuottamisen kehikko keskittyy siihen, ”kuinka tila tai paikka tulee olemassa olevaksi 

ja avaa kysymyksiä sen suunnittelun ja kehittämisen poliittisista, taloudellisista ja historiallisista 

motiiveista” (Low 2017, 34). ”Se korostaa tilan ja paikan tekemisen materiaalisia puolia, mutta 

paljastaa myös tämän materiaalisuuden taustalla piileviä ideologioita” (mts. 34). Monet 

antropologisen paikan ja tilan tuottamisen tutkimukset ovat saaneet inspiraationsa ranskalaisten 

sosiaaliteoreetikkojen ajattelusta, joissa kysymykset tilojen ja paikkojen tuottamisesta sekä 

vallasta ovat kietoutuneet yhteen. Michel de Certeau (1984) muun muassa asettaa paikkojen 

auktoriteetit ja käyttäjät vastakkain tarkastelleessaan tilojen tuottamisen valtasuhteita. De 
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Certeaulle käyttäjien valta näyttäytyy tilallisina taktiikoina, joiden avulla käyttäjät voivat 

muokata auktoriteettien tuottamaa materiaalista ympäristöä käyttämällä sitä toisin kuin 

auktoriteetit ovat visioineet (1984, 36–37, 98). Kuten hän metaforisesti kirjoittaa, ”ei ole 

niinkään kyse siitä, kuinka neste kiertää urissa, vaan siitä kuinka erilaiset liikeradat käyttävät 

hyväkseen maaperän elementtejä” (mts. 34). Tästä klassisena esimerkkinä ovat muun muassa 

oikopolut, joita kaupunkilaiset tuottavat virallisten reittien oheen (ms. 98). 

Vaikka Lefebvren tilan teoria korostaa tilojen eri ulottuvuuksien samanaikaisuutta, hän on 

erityisen kiinnostunut siitä, miten tilan eri ulottuvuudet ovat mukana tilan tuottamisessa ja 

pitävät sisällään tilan valta-asetelmien kysymyksiä. Lefebvrelle tila on ennen kaikkea 

ihmistoiminnan tuote. (Lefebvre 1991, 26.) Hän lähestyy aihetta marxilaisesta traditiosta käsin 

olettaen, että tuotantosuhteet ovat mukana muodostamassa tilallista todellisuutta (mts. 8–9). 

Verrattuna de Certeaun teoriaan Lefebvren kolmiosainen sosiaalisen tilan tuottaminen jättää 

kuitenkin myös tilaa sille mahdollisuudelle, että materiaalisen tilan tuottaminen ei ole vain 

ylhäältä alas määräytyvä prosessi vaan tilalliset käytännöt, kävijöiden eletty tila ja auktoriteettien 

visiot vaikuttavat toisiinsa (ks. Premat 2009). Lefebvren ajattelussa hyödyllisenä on nähty juuri 

se, ettei hän oleta antagonistista suhdetta tilan hallitsijoiden ja käyttäjien välillä. (Premat 2009, 

30). Tämä on erityisen hyödyllinen näkökulma tarkastellessani Ison Omenan kirjastoa, jossa 

asiakkaiden rooli kirjastopaikan tekemisessä korostuu yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa. 

Kirjaston tuottaminen näyttäytyy oikeastaan neuvotteluna asiakkaiden tilallisten käytäntöjen ja 

eletyn tilan sekä kirjastolaisten visioiden välillä. Käyttäjien vaihtoehdoksi ei siis jää vain 

muokata annettuja puitteita kuten de Certeaun teoriassa vaan myös osallistua materiaalisen 

ympäristön tuottamiseen. 

Tilan auktoriteettiasetelmia on hyödyllistä lähestyä myös kolmannen ranskalaisen teoreetikon 

Michel Foucault’n ajattelun kautta. Foucault ei keskity niinkään tilojen tuottamisen prosessiin 

vaan enemmin niihin valta-asetelmiin, joita institutionaaliset tilat tuottavat. Teoksessa Tarkkailla 

ja rangaista (2005 [1975]) Foucault tarkastelee valtaa käyttävien instituutioiden kuten vankilan 

ja mielisairaalan kautta modernin yhteiskunnan valtamekaniikan syntyä. Hänen valtateoriansa 

keskiössä on ihmiskeho, joka on ”vallan kohde ja maalitaulu” (mts. 186). Foucault tarkastelee, 

kuinka institutionaaliset valtakoneistot tekevät ihmisistä tottelevaisia ja ”kuuliaisia ruumiita” 

(mts. 187–189). Foucault’n mukaan kuriin perustuva järjestelmä toimii niin, että se määrittää 

epänormaalin rajat eli normaalistaa tietynlaisen kehollisen toiminnan. Tällöin normaalista 

poikkeavasta toiminnasta rankaistaan normaalistavalla rankaisulla. (Mts. 249–251.) 

Esitellessään modernin yhteiskunnan vallan mekaniikkaa hän käyttää esimerkkinä ja metaforana 
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Benthamin panoptikonia. Benthamin panoptikon on sellainen vankilatyyppi ja arkkitehtoninen 

valtamekanismi, jossa vankeja valvotaan niin, että nämä tietävät olevansa valvottuja, mutta eivät 

voi nähdä valvojaansa. Se, että ihmiset eivät voi tietää katsotaanko heitä juuri sillä hetkellä, saa 

heidät käyttäytymään aivan kuin he olisivat jatkuvasti valvottavina. (Mts. 273–275.) Keskeistä 

valtakoneistossa on, että altistuessaan panoptiselle valvonnalle ihminen omaksuu pakotteet ja 

valta tulee näin sisäistetyksi itsekontrollina: ”hän piirtää itseensä valtasuhteen, jossa hän itse 

esittää molempia osia, ja hänestä tulee oman vallanalaisuutensa perusta” (mts. 277). 

Foucault’n vallan teoria avaa tärkeitä huomioita kirjastopaikan tuottamiseen liittyvästä 

kontrollista. Institutionaalisena paikkana, jolla perinteisesti on ollut voimakas sivistystehtävä, 

kirjasto tuottaa väistämättäänkin jonkinlaista panoptikonia, kuten myös kirjastotutkijat ovat 

esittäneet (G. Radford, M. Radford & Lingel 2018). Kirjaston panoptikonin tarkastelu avaa 

mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, millaista julkista kulttuurista toimintaa kirjastossa 

edellytetään, niin kirjaston henkilökunnan kuin asiakkaiden taholta. Tärkeää Foucault’n (1978, 

93; 1980, 156) ajattelussa on lisäksi se, että hän ei oikeastaan oleta yhteiskunnassa mitään 

yksittäistä kaikkia valvovaa tahoa, vaan näkee, että modernin yhteiskunnan panoptisuudessa 

kaikki ovat valvottuina, osana samaa koneistoa. Foucault’n (1980, 131) mukaan vallassa on 

lopultakin kyse totuuden regiimeistä, jotka määrittelevät sen yhteiskunnan totuuksia. Tämä 

näkökulma auttaa tarkastelemaan kirjaston panoptikonin kohdalla sitä, kuinka panoptikonia ei 

ole tuottamassa vain kirjaston henkilökunta vaan myös sen asiakkaat. 

Seuraavaksi esittelen teorioita, joissa huomio kääntyy tilan tuottamisen prosessista sekä 

hallinnasta ja valtasuhteista enemmin paikkojen merkityksiin ja kehollisuuteen. Vaikka 

valtasuhteet eivät ole seuraavan luvun keskiössä, on kuitenkin hyvä huomata, että monet tutkijat 

ovat nähneet käyttäjien valtana juuri sen, että he voivat käyttää paikkoja kehollisesti eri tavalla, 

kun auktoriteetti on tarkoittanut ja näin muokata tilaa tai että he voivat antaa sille uusia 

symbolisia merkityksiä (esim. de Certeau 1984; Lefebvre 1991). 

 

2.3.2 Symbolinen paikka 

Kuten aiemmin mainitsin, käsitteellä tilan sosiaalinen rakentuminen Low (2017, 7, 68) viittaa 

siihen, kuinka tila saa sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä ja muuttuu merkitykselliseksi 

ihmisten mielissä. Tässä alaluvussa, joka tulee olemaan pohjana luvulle 5, on siis kyse 

abstraktimmasta tilan ja paikan käsityksestä kuin edellisessä alaluvussa esitellyissä teorioissa, 

vaikka Low (2017, 68) huomauttaa, että muutokset materiaalisessa ympäristössä vaikuttavat 
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myös sen abstraktiin käsittämiseen. Tilan rakentuminen viittaa jo nimellään konstruktivistiseen 

lähestymistapaan. Konstruktivistinen ajattelutapa haastaa näkemyksen siitä, että asiat ovat 

olemassa maailmassa objektiivisina tosiasioina. Konstruktiivisesta näkökulmasta tosiasiat ovat 

sen sijaan rakentuneet sosiaalisen toiminnan ja merkityksenannon kautta. Antropologi Hilda 

Kuper (1972, 420) muun muassa kuvaa paikan konstruktiivista muodostumista todeten, että 

paikka määritellään ”tiettynä sosiaalisen tilan osana, paikkana, joka on sosiaalisesti ja 

ideologisesti erotettu muista paikoista”. Paikka siis muodostuu, kun siitä tulee sosiaalisesti 

merkityksellinen. 1900-luvun lopulla sosiaalisesti konstruoitua tilaa alettiin antropologiassa 

kutsumaan paikaksi ja sosiaalista tilan rakentumista paikan luomiseksi (place-making) (Low 

2017, 73). 

Monet tutkimuksista, jotka tarkastelevat paikan merkityksellistämistä, keskittyvät muun muassa 

ihmisten ja heidän elinympäristönsä, kuten paikkojen tai maiseman, suhteeseen (Low & 

Lawrence-Zúñiga 2003, 13). Keith Basson (1996) klassinen tutkimus Apassi-intiaanien ja 

maiseman suhteesta keskittyi esimerkiksi siihen, kuinka maisema tuli herätetyksi kielellisissä 

ilmauksissa ja kuinka tarinat esi-isistä ja yhteisön menneestä artikuloitiin juuri maiseman kautta. 

Muisti tai kollektiivinen muisti on Lown mukaan juuri yksi keskeinen tapa, jonka kautta paikkoja 

kuvitellaan eli konstruoidaan (Low 2017, 76–77). Monet antropologit ovat tarkastelleet sitä, 

kuinka paikkojen historialliset merkitykset kietoutuvat yhteen yhteisön itseymmärryksen 

tuottamisen kanssa. John Mock (1993) on tarkastellut muun muassa urbaanin tilan kollektiivisia 

symbolisia merkityksiä ja niiden muuttumista japanilaisessa Hikonen kaupungissa. Mockin 

mukaan esimerkiksi kaupungin fyysistä maisemaa dominoiva linnarakennus ja sen alue 

symboloivat ennen voimakkaasti auktoriteettia ja Japanin sotilaallista diktatuuria. Nykyisin, kun 

kaikki japanilaiset oppivat koulussa linnan historiasta ja sen hallitsijaperheestä, siitä on tullut 

kansallinen symboli, joka merkitsee jatkuvuutta menneen ja nykyisyyden välillä. Hikonen 

asukkaille linna symboloi heidän kaupunkiaan ja antaa kansallisten tarinan kautta sille 

ystävällisen ja vastaanottavaisen sävyn. (Mock 1993, 66–67.) Vastaavanlaista paikkojen ja 

yhteisön itseymmärryksen yhteen kietoutumista on tarkasteltu myös kirjastotutkimuksissa 

esimerkiksi pohjoisamerikkalaisen Carnegie Negro Libraryn sekä paikallisen 

afroamerikkalaisen yhteisön välillä (Hersberger, Sua & Murray 2007). Tällaista voimakkaasti 

symbolista ja abstraktia paikkaa, joka kietoutuu yhteen kollektiivisten muistojen ja identiteetin 

kanssa on lähes mahdotonta olla tarkastelemassa myös Ison Omenan kirjaston kohdalla. 

Kirjastoon liittyy suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin paljon muistoja, arvoja ja käsityksiä sen 

merkityksestä yhteiskunnalle, joita tulen tarkastelemaan tarkemmin luvussa 5.1. 
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Antropologit ovat kuitenkin halunneet myös irtautua sellaisesta tieteellisestä harhakuvitelmasta, 

että paikka ja yhteisö voitaisiin nähdä jollain tapaa toistensa synonyymeinä tai paikkaa käyttävät 

ihmiset homogeenisesti ajattelevana massana. Monet antropologit kuten Margaret Rodman 

(1992) ovat argumentoineet, että paikoilla on niin monia merkityksiä ja niistä on niin 

monenlaisia kokemuksia, kuin niillä on käyttäjiäkin. Antropologi Suzanne Scheld (2005) on 

muun muassa tarkastellut New York Cityn Orchad Beach -rannan monia kulttuurisia 

konstruktioita. Hän keskittyy kolmen rantaa käyttävän ryhmän, latinoiden, paikallisten 

senioreiden ja luontoihmiset, symboliseen merkityksenantoon. Ranta on hänen mukaansa 

keskeinen paikka, jossa latinoväestön kulttuurista identiteettiä luodaan ja pidetään yllä muun 

muassa lippujen, musiikin ja tanssin kautta (mts. 138–140). Samalla paikallinen senioriryhmä 

tekee siitä omansa liimaamalla kuvia edesmenneistä ystävistään rannan Ecology Center -

rakennuksen seinälle ja kutsumalla rantaa kodikseen (mts. 142–143). Luontoihmiset puolestaan 

merkitsevät omaa olemistaan ja kulttuurisia uskomuksiaan tekemällä rantaa pitkin pitkiä 

kävelyitä sekä harjoittamalla perinteisiä elinkeinoja kuten kalastusta (mts. 144–145). 

Aina erilaiset ja eri ryhmien antamat merkitykset eivät ole kuitenkaan täysin harmonisessa 

suhteessa toisiinsa vaan eri ryhmien ja yksilöiden merkitykset ovat ristiriidassa keskenään. Lown 

(2017, 75) mukaan julkisten paikkojen merkitykset tulevat erityisen hyvin esiin tarkastelemalla 

tilallisia konflikteja – sitä, miten eri ryhmien intressit tilassa haastavat toisensa. Konflikti sekä 

erilaiset käsitykset kirjastopaikan symbolisista merkityksistä olivat epäilemättä läsnä myös Ison 

Omenan kirjastossa tutkielmani alusta asti, vaikka hiljaisena enemmin kuin äänekkäänä. Kun 

olen ensin luvussa 4.3.1 tarkastellut kirjaston asiakkaiden välistä tilallista konfliktia 

valtasuhteena, jatkan luvussa 5.3 tarkastelemaan niitä merkityksiä, jotka tässä konfliktissa 

samalla muuttuvat konfliktin kohteeksi. 

 

2.3.3 Kehollinen tila ja toimijuus 

Kirjastopaikan merkityksiä tarkastellessa mielenkiintoista on se, että kirjaston merkitys ihmisten 

elämälle ei tunnu selittyvän kokonaan abstraktien konstruktioiden kautta. Abstraktit, symboliset, 

moraaliset ja poliittisesti latautuneet käsitykset tuntuivat olevan välillä jopa ristiriidassa niiden 

merkitysten kanssa, jota kirjastopaikka saa ihmisten arkipäivässä. Palaan tähän mielikuvien ja 

koetun kirjaston väliseen jännitteeseen alaluvussa 5.2. Se, mikä kirjaston arkimerkitysten 

kohdalla nousee hyvin keskeiseksi kysymykseksi, on kirjastopaikan merkitysten 

muodostuminen osana laajempaa kaupunkikokemusta. Tämä ohjaa tarkastelemaan 
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kirjastopaikkaa sellaisten näkökulmien kautta, joita Low (2017, 94) kutsuu kehollisen tilan 

tutkimukseksi. Kuten olen aiemmin maininnut, Lown dialogisessa kulttuurin tilallistamisessa ja 

Lefebvren kolmiosaisessa sosiaalisessa tilassa tila tai paikka ei ole ikinä pelkkä konstruktio, 

fyysiset seinät tai suunnittelijoiden ideaali vaan samaan aikaan myös ihmisten kehollista 

toimintaa. Lown mukaan keskittyminen keholliseen tilaan ”alleviivaa kehon tärkeyttä fyysisenä 

ja biologisena kokonaisuutena, elettynä kokemuksena ja toimijuuden keskuksena – lokaationa, 

josta puhutaan ja toimitaan maailmassa” (mts. 94). Kehollisessa tilassa ihmiset ja muiden lajien 

kehot ymmärretään samanaikaisesti tilan tuottajina ja tuotteina ja se korostaa ihmisten omaa 

toimijuutta sekä tilallisia liikeratoja (trajectories) (mts. 94).  

Kehoihin keskittyminen avaa tutkielmani kannalta kaksi oleellista näkökulmaa. Ensinnäkin se 

mahdollistaa asiakkaiden arkipäiväisten kirjastomerkityksen ymmärtämisen keskittymällä 

laajempiin liikeratoihin. Tässä näkökulmassa käyttökelpoisin on maantieteilijä Doreen Masseyn 

tilan ja paikan teoria. Masseyn teoria on ollut 2000-luvulla erityisen vaikutusvaltainen 

sosiaalitieteiden ja maantieteen keskusteluissa. Tila ei ole Massyelle abstrakti paikka vaan 

eräänlainen horisontaalis-ajallinen ulottuvuus, johon kuuluu kaiken olemassa olevan 

samanaikaisuus (Massey 2005, 9; Massey 2008, 56–58). Tila ei ole myöskään vain yksittäinen 

hetki tai litteä pinta, joka olisi irrallaan menneestä ja tulevasta. Aika on Masseyn mukaan 

erottamaton osa tilan ulottuvuutta, koska tila on jatkuvassa muutoksessa ihmisten liikkuessa siinä 

ja merkityksellistäessä sitä. Hän käyttää käsitettä aika-tila, joka viittaa tilan välttämättömään 

ajallisuuteen. (Massey 2008, 56–58, 212.) Tällainen tilan globaali ymmärtäminen on Masseylle 

tärkeää, koska hän pyrkii tuomaa esiin sitä, kuinka maailman tilallinen järjestys ei ole 

luonnollisen kehityksen tulosta, vaan aina ihmisten toiminnan ja sosiaalisten suhteiden tuloksena 

syntynyt ja siten aina avoin muutokselle (Massey 2005, 9; Massey 2008, 14–15). Massey (2008, 

210–211) kuvaa esimerkiksi sitä, kuinka hänen liikkumisensa Lontoosta Milton Keynesiin 

muuttaa jo itsessään tilallista todellisuutta. Keskittyminen tällaiseen tilaa muuttavaan ajalliseen 

liikkeeseen auttaa tarkastelemaan kirjaston asiakkaita liikkumassa kirjastoon ja kirjastossa 

omissa tilallis-ajallisissa liikeradoissaan, jollaisiksi Massey (mts. 212) niitä kutsuu. 

Vastaavanlaiseen kirjastopaikan merkitysten muodostumiseen on viitannut myös Merja 

Reijonen tarkastellessaan 1990-luvulla Töölön kirjaston asiakkaiden kirjastomerkitysten 

muodostumista osana asiakkaiden yksilöllisiä ”aika-tila-polkuja” (Reijonen 1995, 52, 91).  

Masseyn käsitykset tilasta vaikuttavat luonnollisesti siihen, kuinka hän ymmärtää paikat. Hänen 

mukaansa paikat ovat oikeastaan kohtaamispaikkoja. Ne ovat ”erityisiä sosiaalisten suhteiden 

konstellaatioita”: lokaatioita, joissa erilaiset sosiaaliset suhteet valta-asetelmineen, liike ja 
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kommunikaatioverkostot risteävät. (Massey 2008, 29.) Massey antaa neljä argumenttia 

paikoista. Ensinnäkin paikat, kuten tilakaan, eivät ole staattisia. Ne ovat prosesseja, joissa 

paikkojen sitomat sosiaaliset vuorovaikutussuhteet muuttuvat jatkuvasti. Toiseksi paikoilla ei 

ole tiukkoja rajoja tai toisensa poissulkevia sisä- ja ulkopuolta. Paikkojen tulisi nähdä 

muodostuvan ennen kaikkea suhteessa ”ulkopuoleen”. Kolmanneksi paikoilla ei ole yhtä 

identiteettiä, vaan ne ovat täynnä konflikteja. Neljänneksi paikat ovat ainutkertaisia, mutta niiden 

ainutkertaisuus ei ole minkään sisäisen historian tulosta. Paikkojen erityisyys juontuu siitä, että 

kukin paikka on laajempien ja paikallisempien sosiaalisten suhteiden erityisen sekoituksen 

polttopiste. (Mts. 30–31.) Masseyn teoria paikoista tuo samankaltaisia huomioita paikoista kuin 

aiemmin esitelty tutkimus, mutta erityisesti huomio paikkojen merkityksen muodostumisesta 

suhteessa ulkopuoleen on hyödyllinen tarkastellessani kirjastopaikkaa osana asiakkaiden aika-

tila-polkuja. Masseyn teoria tarjoaa samalla sellaiset määritelmät tilalle ja paikalle, joita aion 

tutkielmassani käyttää. Seuraavassa luvussa selkeytän, miksi olen päättänyt hyödyntää niitä 

tutkielmassani. Ennen sitä avaan vielä toisen syyn, miksi keholliseen tilaan keskittyminen on 

tutkielmani kannalta oleellinen. Kysymys on kehon ja symbolisten merkitysten sekä rakenteen 

ja toimijuuden välisestä jännitteestä, joka kulkee mukana koko tutkielmani ajan. 

Monet paikkojen merkityksiä tarkastelleet antropologit ovat nähneet ihmisten kehollisen 

toiminnan hyvin keskeisenä tilan tarkasteluissa. Miles Richardson (1982) esimerkiksi käsittelee 

ihmisten toiminnan ja sosiaalisen merkityksenannon vuorovaikutusta lainaten Martin 

Heideggerin (1962) käsitettä maailmassa olemisesta (being-in-the-world), jossa maailmaa ei voi 

olla ilman ihmistä eikä ihmistä ilman maailmaa vaan nämä kaksi ovat toistensa ja 

vuorovaikutuksensa tuotosta. Kuten Richardson (1982, 421) esittelee lähestymistapansa, 

“toimintamme, vuorovaikutuksemme, kautta, me saamme aikaan maailman, jossa me sitten 

olemme; me luomme, jotta voisimme olla omassa luomuksessamme”.  

Kysymys kehollisen aistimisen sekä mentaalisen merkityksenannon suhteesta on ollut debatin 

aiheena tilan ja paikan antropologiassa kuten laajemminkin antropologiassa. Toisella puolella 

konstruktivistit painottavat sitä, kuinka aistikokemukset ja maailma ovat kulttuurisesti 

ymmärrettyjä ja käsitettyjä kuten edellisessä alaluvussa esitellyissä esimerkeissä. 

Fenomenologisen lähestymistavan omaksuneet tutkijat kuten Richardson puolestaan käsittelevät 

ihmisen kokemusta ennen kaikkea kehollisena ja aistien kautta välitettynä ja vasta sitten 

kulttuurisena. Yksi fenomenologisen tilan ja paikan tarkastelun keskeisiä tutkijoita on Tim 

Ingold, joka myös on omaksunut Heideggerin vaatimuksen ihmisten ja ympäristön 

erottamattomasta suhteesta. Ingold on tutkimuksissaan tarkastellut ihmisen ja ympäristön 
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suhdetta asumisnäkökulman (dwelling perspective) kautta, joka keskittyy symbolisen 

merkityksenannon sijaan ihmisten keholliseen olemiseen maailmassa ja siihen, kuinka ihmiset 

ovat ensin tekemisissä ympäristön kanssa ja sitten vasta konstruktioiden (Ingold 1995, 58; Ingold 

2000). 

Kehon ja mielen suhde toisiinsa ei ole tämän tutkielman tutkimuskohde, joten en koe 

tarpeelliseksi mennä sen syvemmälle tähän debattiin. Oleellista tämän tutkielman lähtöasetelman 

kannalta on kuitenkin se, että sosiaaliset konstruktiot eivät synny tyhjiössä vaan yhdessä 

ihmisten kehollisen toiminnan kanssa. Vaikka fenomenologien kiinnostus kehoa ja liikettä 

kohtaan on tutkielmani kannalta tärkeä, perusoletukseni kallistuvat kuitenkin enemmän 

konstruktivistisen näkökulman kuin fenomenologisen äärilaidan suuntaan. Fred Myersin 

kritiikki Ingoldia ja muita fenomenologeja kohtaan tiivistää hyvin tämän tutkielman 

perusolettamuksen: ”ihmiset eivät vain ’koe’ maailmaa; heidät on opetettu – todellakin 

koulutettu – ymmärtämään kokemuksensa tietyillä tavoilla” (Myers 2002, 103). 

Hyödyllinen näkökulma, joka yhdistää ihmisten kulttuurisen toiminnan ja kehollisen liikkeen, 

löytyy Pierre Bourdieun toimintateoriasta ja habitus-käsitteestä. Varhaisessa tutkimuksessaan 

Bourdieu (2003 [1971]) tarkasteli kabyylien kotitalon tilallista järjestystä Algeriassa. Hän esitti, 

että kodin tilallinen järjestys heijastelee sellaisia vastakkainasetteluja ja sosiaalisia suhteita 

naisten ja miesten välillä, jotka ovat osaa kabyylien laajempaa kosmista maailman jäsentämistä 

(mts. 104). Bourdieu siis yhdisti symbolisen rakenteen ja tilallisen todellisuuden ja toiminnan 

toisiinsa. Myöhemmin Bourdieu (1977) selitti mielen ja rakenteiden suhdetta habitus-käsitteen 

kautta. Bourdieun mukaan olemassa olevat sosiaaliset rakenteet sisäistyvät ihmisten habitukseen 

opittuina taipumuksia (dispositions). Nämä taipumukset vaikuttavat siihen, kuinka ihmiset 

toimivat maailmassa. (Mts. 15, 82–83.) Ne eivät kuitenkaan määrittele täysin ihmisen toimintaa 

vaan Bourdieu korostaa muun muassa sitä, kuinka taipumukset toimivat improvisaation ja uuden 

luomisen rakennusaineina toimijaihmisille (1990, 13). Kuten Low (2017, 18) tulkitsee 

Bourdieuta, tilan tutkimuksen näkökulmasta eläminen tietyssä tilallisessa symboliikassa muuttaa 

symboliikan keholliseksi taipumukseksi, joka sitten normalisoituu arkipäivän elämässä. 

Bourdieun teoria yhdistyy fenomenologian konstruktivismin välillä käydyn keskustelun lisäksi 

myös rakenne-toimijuus-debattiin, jota antropologiassa sekä tilan ja paikan tutkimuksessa on 

käyty. Tässä strukturalistien ja toimijuutta painottavien tutkijoiden välisessä keskustelussa on 

ollut kyse siitä, ovatko yksilöt alisteisia yhteiskunnan sosiaalisille ja kulttuurisille 

(valta)rakenteille vai vapaita toimimaan itsenäisinä toimijoina. Pelkistettynä strukturalistisesta 
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näkökulmasta käsin yksilön toiminta nähdään ulkoisten rakenteiden ohjaamana. Tilan ja paikan 

tutkimuksessa tällainen näkökulma korostaa siten sitä, kuinka ihminen toimii ulkoisten valta-

rakennelmien tai vaikkapa arkkitehtonisen fyysisen ohjauksen osoittamalla tavalla. Esimerkki 

tästä on muun muassa aiemmin esitelty Foucault’n institutionaalista valtaa painottava 

lähestymistapa. Bourdieu puolestaan pyrkii edellä esitellyn habitus-käsitteen kautta yhdistämään 

kysymyksen toimijuudesta ja rakenteesta toisiinsa, mutta olettaa kuitenkin rakenteen antavan 

toiminnalle raamit. 

Toimijuutta painottavissa näkökulmissa on puolestaan keskitytty juuri siihen, kuinka ihmiset 

voivat kehollisella toiminnallaan toimia yhteiskunnan rakenteita vastaan. Tällainen näkökulma 

korostuu edellä esitellyissä Lefebvren (1991) ajatuksissa, kun ihminen nähdään tilan tuottajana 

sekä esimerkiksi Michel de Certeaun (1984) liikkeettä tarkastelevassa näkökulmassa, joka tosin 

olettaa joitain ylhäältä annettuja puitteita. Joka tapauksessa liikkuvat, omia valintojaan tekevät 

kehot, ovat luomassa ja tuottamassa paikkoja. Tästä näkökulmasta pakottavien valtarakenteiden 

sijaan korostuu ihmisten toimijuus (Low 2017, 94). Tämä tutkielma asettuu toimijuus-rakenne 

näkökulmasta jonnekin välimaastoon: Valtarakenteet ja fyysinen infrastruktuuri asettavat 

jonkinlaisia reunaehtoja ihmisten liikkeelle ja toiminnalle, mutta ihmiset toimijoina, jotka etsivät 

omia merkityksellisiä reittejään kaupungissa eivät toimi täysin minkään ennalta annetun 

käsikirjoituksen mukaan. Kysymys toimijuudesta ja rakenteesta on läsnä koko tutkimukseni ajan 

ensin, kun tarkastelen sitä, millaisessa dialogissa kirjaston henkilökunta ja asiakkaat 

kirjastopaikkaa tuottavat ja myöhemmin, kun tarkastelen sitä, kuinka kirjaston tasa-

arvokäsityksen ja tilallinen vallankäyttö vaikuttaa myös asiakkaiden kirjastomerkityksiin. 

 

2.3.4 Tila vai paikka  

Edellä esitellyssä keskustelussa tilan ja paikan käsiteitä on käytetty määrittelemättä niitä sen 

tarkemmin. Ne ovat perustuneet siihen, minkälaisia käsitteitä eri tutkijat ovat tutkimuksissaan 

käyttäneet. Low tuo esiin, että tilan ja paikan epämääräisessä yhteydessä on hyvin pitkälti kyse 

eri tutkijoiden, tutkimustraditioiden ja tieteenalojen tavasta käyttää näitä käsitteitä hyvin eri 

tavalla. Tila ja paikka jäävät usein määrittelemättä, joskus niitä käytetään päinvastoin ja joskus 

synonyymeinä toisilleen. Kun toisille tila on abstraktimpi ja laajempi kuin paikka ja paikka 

ihmisten elämässä relevantiksi muuttunut tilallinen kokonaisuus, joissain tutkimustraditioissa 

asetelma on täysin toisin päin. Osa tutkijoista taas pitää vain jompaakumpaa, paikkaa tai tilaa 
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relevanttina kategoriana. (Low 2017, 12–15.) Myös Massey (2008, 14, 33–34) on kritisoinut 

tällaista tilan ja paikan käsitteiden puutteellista määrittelyä. 

Kuten edellisessä alaluvussa esittelin, antropologiassa abstraktin tilan muuttumista 

merkitykselliseksi kulttuuriseksi konstruktioksi on kutsuttu paikan tekemiseksi. Paikka on siis 

jotain, jota ei ole, ilman, että ihmiset antavat sille merkityksensä (Kuper 1972, 420; Low 2017, 

7). Lefebvre, joka puolestaan käyttää tilan käsitettä, on esittänyt hieman samanlaisen väitteen 

tiloista toteamalla, että ”tilat eivät ole koskaan tyhjiä: ne pitävät aina sisällään merkityksen” 

(1991, 154). Margaret Rodman (1992) on puolestaan argumentoinut, että paikoista on olemassa 

monia erilaisia käsityksiä eivätkä ne ole siten vain yhdenlainen tietyn ihmisryhmän 

kulttuuristamia paikkoja vaan moniäänisiä paikkoja. Tällainen paikan ymmärtäminen tuo sen 

taas lähemmäksi esimerkiksi Lefebvren (1991) tilaa, jossa ihmisten representaation tilat 

haastavat vallitsevia tilan representaatioita. On siis selvää, että molemmat, tilat ja paikat, voidaan 

ymmärtää asioina, joihin liitetään merkityksiä, niille käsitetään jonkinlaisia materiaalisia 

todellisuuksia, esimerkiksi arkkitehtonisia rakenteita, ja niissä ihmiset toimivat kehollisina 

subjekteina. Masseyn (2008, 30–31) paikat poliittisina prosesseina, joilla on monta eri 

identiteettiä ja ääntä sekä monia erilaisia ja muuttuvia rajoja tekee niistä Rodmanin (1992) 

moniäänisen paikan sekä Lefebvren (1991) dialektisen ja monia intressejä sisällään pitävän tilan 

kaltaisen. Masseyn tapa määritellä tila horisontaalis-ajalliseksi ulottuvuudeksi ja paikka edellä 

kuvatun kaltaisesti poistavat epämääräisyyden niiden väliltä niin, että edellä esitelty 

antropologinen tilan ja paikan tutkimus voidaan käsittää liittyvän Masseyn paikkoihin. Siksi olen 

päättänyt hyödyntää sitä tässä tutkielmassa ja puhun jatkossa kirjastopaikasta.  

Tässä tutkielmassa tila ei siis ole tutkimuskohde vaan taustalla oleva ihmiselämän yksi 

perustavanlaatuinen ulottuvuus, joka saa muotonsa ihmistoiminnan vaikutuksesta.  Tilallisuus ja 

tilallistuminen ovat käsitteitä, jotka liittyvät tai yhdistyvät tähän horisontaalis-ajalliseen 

ulottuvuuteen kuten esimerkiksi Lown (2017) kulttuurin tilallistumisessa. Paikat taas tarkoittavat 

poliittisissa ja tuotannollisissa prosesseissa sekä erilaisten merkityksenantojen ja kehollisen 

liikkeen kautta syntyneitä tilallisia ja tilalliseksi ymmärrettyjä kokonaisuuksia, jotka muuttuvat 

jatkuvasti uudelleentuottamisen, uusien merkityksien ja kehollisen toiminnan seurauksena. Kun 

puhun kirjastopaikasta, en siis tarkoita objektiivisesti olemassa olevaa tai yhdellä tavalla 

määriteltävissä olevaa paikkaa. Tarkoitan kirjastopaikkaa, johon kuuluu erottamattomasti monia 

erilaisia kirjastopaikkoja, jotka muodostuvat kehollisen toiminnan, sosiaalisen ja kulttuurisen 

merkityksenannon sekä poliittisen tuottamisen välisessä dialogissa.  
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3 Aineisto, menetelmät ja kenttätyö 

Kenttätyöni Ison Omenan kirjastossa kesti vuoden 2019 maaliskuun ja marraskuun välisenä 

aikana noin kolme kuukautta. Kuten johdannossa mainitsin, tätä aikaisempien alustavien 

havaintojen aikaan en vielä ollut päättänyt maisterintutkielmani aihetta vaan toimin 

korkeakouluharjoittelijana ja myöhemmin projektitutkijana Cuporen EspooCult-hankkeessa. 

Työskentelin hankkeen osiossa, jossa huomio keskittyi muun muassa kulttuuripalvelujen 

käyttöön ja saavutettavuuteen sekä kulttuurioikeuksien ja moninaisuuden kysymyksiin. Toteutin 

kussakin Espoon kauppakeskus-kirjastossa, Sellossa, Entressessä ja Isossa Omenassa 

kaksipäiväisen aineistonkeruun, jossa tarkastelin näihin teemoihin liittyviä kysymyksiä. Vaikka 

tällöin en kerännyt vielä aineistoa varsinaista maisterintutkielmaani varten, sillä oli sen kannalta 

merkittävä rooli. Monet kysymykseni muotoutuivat tämän minietnografia-vaiheen aikana ja 

antoivat syyn ottaa kirjasto tutkielman aiheeksi. Tehtyjen havaintojen pohjalta pystyin myös 

kehittelemään kysymyksenasettelua tulevaa kenttätyötä varten. 

 

3.1 Aineiston keruu ja menetelmät 

Koska tutkielmani käsittelee kirjastopaikkaa, aineistonkeruu oli luonnollista toteuttaa paikan 

päällä kirjastossa. Antropologiselle tutkimukselle on olennaista saada käsiteltävästä 

tutkimusaiheesta mahdollisimman monipuolinen näkemys. Siksi yhdistelin tutkielmassa useaa 

erilaista aineistonkeruumenetelmää. Hyödynsin kattavasti osallistuvan havainnoinnin 

menetelmää, joka oli osin passiivista havainnointia kirjaston tiloissa, osin aktiivista osallistumista 

kirjaston kokouksiin ja tapahtumiin sekä osin keskusteluja henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. 

Lisäksi täydensin aineistoani dokumenttien ja puolistrukturoitujen syvähaastattelujen avulla. 

Seuraavaksi perustelen ja esittelen tarkemmin näitä valintojani. 

Edellisessä luvussa esitellyt teoreettiset näkökulmat tilaan ja paikkaan ohjasivat metodologisia 

valintojani. Paikan tuottamisen näkökulma ohjasi minut tarkastelemaan sitä, millaisia toiveita, 

ideaaleja ja prosesseja paikan tuottamiseen ja jatkuvaan hallintaan liittyy. Näihin kysymyksiin 

pyrin löytämään vastauksia ensinnäkin keskustelemalla kirjaston henkilökunnan kanssa 

kirjastopaikan tuottamisesta sekä toteuttamalla neljä puolistrukturoitua haastattelua 

kirjastopalveluiden johtajan, Ison Omenan kirjastopalvelupäällikön, Palvelutorin 

sisustusarkkitehdin sekä Matinkylä-Olari alueen entisen kirjastopalveluiden aluejohtajan kanssa. 

Entinen aluejohtaja toimi kenttätyöni aikaan kirjastopalvelupäällikkönä toisella alueella, mutta 
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hän oli vastannut Ison Omenan kirjastosta sen viimeiset vuodet vanhoissa tiloissa ja ensimmäiset 

uusissa silloisella aluejohtaja nimikkeellä. Viittaan jatkossa häneen Matinkylä-Olari-alueen 

entisenä aluejohtajana erotukseksi kirjastopalvelupäälliköstä, jolla viittaan kenttätyöni aikana 

Ison Omenan kirjastosta vastanneeseen kirjastopalvelupäällikköön. Toiseksi täydensin 

kirjastopaikan tuottamiseen liittyvää aineistoani myös kirjastotyötä ohjaavia dokumentteja kuten 

lainsäädäntötekstejä tarkastelemalla sekä keskustelemalla niistä kirjastolaisten kanssa. 

Kolmanneksi tarkastelin kirjastopaikan hallintaa, arkea ja arvoja osallistuvan havainnoinnin 

kautta kirjaston tiloissa, asiakastapahtumissa, koulutustapahtumissa, kokouksiin ja 

tiimipalavereissa.  

Paikkojen rakentumiseen keskittyvä näkökulma puolestaan ohjasi tarkastelemaan sitä, millaisena 

kirjastopaikka näyttäytyi ihmisten elämässä ja ajatuksissa. Näitä kysymyksiä tarkastelin 

käymällä osallistuvan havainnointini aikana yhteensä 60 keskustelua 79 asiakkaan kanssa. Pyrin 

varmistamaan, että havainnoin kirjaston kaikissa tiloissa eri vuorokaudenaikoina ja tavoitin 

asiakkaita eri tiloissa tasapuolisesti. Pyrin siihen, että kävin keskusteluja tasapuolisesti myös eri 

ikäisten, eri sukupuolta edustavien sekä eri kieliä puhuvien ihmisten kanssa. Muuta kun suomea 

puhuvien kanssa keskustelujen kielenä oli englanti, mikä tietysti rajasi osan asiakkaista 

tutkimuksen ulkopuolelle. Keskustelujen jälkeen valitsin puolistrukturoituihin haastatteluihin 

kaksi asiakasryhmää, jotta saisin syvällisempää vertailtavaa aineistoa kirjaston eri merkityksistä. 

Valitsin ryhmiksi nuortentila Voxia käyttävät nuoret sekä aktiivisesti kirjastoa käyttävät 

eläkeläiset. Tein valintani sillä perusteella, että näille asiakkaille kirjasto tuntui olevan erityisen 

merkittävä juuri paikkana. Toteutin molemmista ryhmistä kolme puolistrukturoitua haastattelua. 

Nuorten kohdalla haastattelut olivat ryhmähaastatteluja. Se toisaalta esti ehkä syvällisempien 

tuntemusten käsittelyn, mutta toisaalta antoi nuorille mahdollisuuden pohtia yhdessä 

kysymyksiä. Koin myös, että nuoret saivat toisistaan varmuutta tuoda omat näkökulmansa esille 

sen sijaan, että haastatteluissa olisi ollut voimakasta auktoriteettiasetelmaa. Lisäksi haastattelin 

erään 9-vuotiaan tytön, joka oli äitinsä kanssa innostunut tutkielmastani kuultuaan siitä 

kirjastolla. Koin sen tuovan lisä-arvoa aineistolle, jossa alle 15-vuotiaiden ääni ei 

tutkimuseettisistä syistä ollut muuten edustettuna. Haastattelujen jälkeen koin, että yhdistettynä 

äänittämättömiin keskusteluihin, aineisto toisti itseään niin, että sitä oli mahdollista analysoida.  

Tarkoitukseni oli jakaa havainnointipäivät tiettyihin aikoihin, jolloin havainnoisin eri tiloja. 

Muutaman päivän systemaattisen havainnoinnin jälkeen huomasin kuitenkin, että oli hyvin 

vaikeaa ennakoida, milloin missäkin tilassa olisi toimintaa, joten aloitin päiväni usein kiertämällä 

kirjaston läpi ja tekemällä tilannekartoituksen. Tässä vaiheessa oli hyvä vaihtaa myös ajatuksia 
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kirjastolaisten kanssa. Varsinkin Voxiin ja Pajaan ihmiset saattoivat tulla yllättävissä aalloissa. 

Valitsin havainnointikohteen sen mukaan, missä oli ihmisiä ja vaihdoin sitä usein päivän aikana. 

Kenttätyöni oli niin kutsuttua antropologiaa kotona. Tällöin haasteena on se, miten huomata 

kentällä itsestään selvältä tuntuvia asioita. Etuni tuntui kuitenkin olevan se, että käsitykseni 

yleisestä kirjastosta perustui kokemuksiini 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun helsinkiläisestä 

lähiökirjastosta. Muistoissani kirjasto oli hiljainen paikka, jossa pystyi varaamaan tietokoneen 

pelaamiseen, vaeltelemaan hyllyjen välissä ja lainaamaan CD-levyjä tai kirjoja. Ensimmäinen 

kosketukseni Espoon kauppakeskuskirjastoihin jätti siten paljon, antropologeille niin tärkeää, 

ihmeteltävää.  

Pitkän kentällä oleskelun ansiosta antropologit muodostavat tutkimukseen osallistujiin usein 

syvällisiä suhteita ja joskus jopa ystävystyvät heidän kanssaan. Syvällisiin merkityksiin käsiksi 

pääseminen on yksi antropologisen tutkimuksen vahvuus. Omien asiakashaastattelujeni 

heikkoutena voi pitää sitä, että en saanut muodostettua kovin pitkää suhdetta asiakkaisiin, koska 

ihmismäärä kirjastossa oli valtava ja hyvin vaihtuva, vaikka joitain asiakkaita tavoitin useaan 

kertaan. Toisaalta julkista kulttuuria ja tilaa tutkittaessa en koe tätä kovin ongelmallisena vaan 

jopa vahvuutena. Kohtaamiseni asiakkaiden kanssa edustavat juuri sellaista julkista kohtaamista, 

jossa voi olettaa, että julkisen elämän normit ja arvot tulevat ilmaistuiksi (ks. Goffman 1971). 

Kirjastolaisten arkeen sen sijaan oli helppo sujahtaa mukaan. Kirjaston henkilökunnan ilmapiiri 

oli avoin ja kiinnostunut uusia tulokkaita kohtaan. Vaihtuvuus on heille arkipäivää. Espoon 

kirjastoissa on käytössä työnkierto, mikä tarkoittaa, että muutaman vuoden välein työntekijät 

vaihtavat toimipistettä. Tämän lisäksi Espoon kirjasto työllistää paljon siviilipalvelusmiehiä, 

tukityöllistettyjä, korkeakouluharjoittelijoita, kieliharjoittelijoita ja oppisopimusopiskelijoita, 

jotka ovat talossa väliaikaisesti. Monet tapaamistani kirjastolaisista olivat aloittaneet samalla 

viikolla, kuukausi sitten tai puoli vuotta sitten, kuka milloinkin. Kenttäyöni aikana useat kasvot 

vaihtuivat. En ollut siis ainoa uusi enkä ainoa, joka katsoi kirjastoa uuden tulokkaan silmin. Tämä 

sai aikaan myös mielenkiintoisia keskusteluja kirjaston roolista ja luonteesta. Sain vaikutelman, 

että monet eivät suhtautuneet minuun sen erilaisemmin kuin uusiin työkavereihinsa vaan 

kyselivät minulta samoja kysymyksiä kuin toisiltaan: kuinka kauan olen talossa tai tulenko 

huomennakin töihin. Osan kanssa keskusteliin henkilökohtaisista asioistakin ja työpaikan 

kipukohdista. Toisaalta välillä kysellessäni kysymyksiäni minusta tuntui, että kirjastolaiset 

suhtautuivat minuun kuin asiakkaaseen tai ulkopuoliseen tapahtumanjärjestäjään, jota heidän 

kuuluu auttaa esittelemällä esimerkiksi osastonsa toimintaa ja sen fasiliteetteja. Roolini jäi 
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vaihtelevaksi, muttei lainkaan oudoksi kirjaston jatkuvassa eri roolissa toimivien ihmisten 

tulemisessa ja menemisessä. 

 

3.2 Aineiston käsittely, analyysi ja eettiset kysymykset 

Kerätyn aineistoni tärkein osa ovat kenttämuistiinpanoni ja haastattelulitteroinnit, mutta toki 

myös kirjastolla kerätty kuvamateriaali ja viralliset dokumentit. Kentällä tein havainnoistani sekä 

äänittämättömistä keskusteluista muistiinpanoja kenttäpäiväkirjaani. Äänitetyt haastattelut 

litteroin. Kirjasin toiseen päiväkirjaan ylös teorian kehittelyyn liittyviä huomiota ja viikkojen 

aikana syntyneitä vaikutelmia. Aloitin aineiston alustavan järjestelyn ja koodituksen jo 

kenttätyön aikana. Pääsin testaamaan syntyneitä ideoita ja keskustelemaan niistä asiakkaiden, 

henkilökunnan ja kirjaston johdon kanssa tulevina päivinä. Ajatukset muuttuivat ja kehittyivät. 

Kenttätyön jälkeen käsittelin aineistoni koodaamalla. Tämä tarkoitti sitä, että lajittelin 

aineistossani toistuvia asioita eri teemojen ja alateemojen alle. Kävin läpi myös havainnot, jotka 

eivät sopineet tai kumosivat koodin ajatuksen. Jotkut teemat menettivät analyysivaiheessa 

relevanssissa tästä syystä. Osa teemoista eli koodeista syntyi aineiston pohjalta. Nämä teemat 

olivat kenttätyön edetessä asioita, jotka kiinnittivät huomioni, ihmetyttivät ja toistuivat usein ja 

monissa paikoissa. Tämän osan teorian muodostuksestani voi yhdistää antropologiassa usein 

käytettyyn grounded theory -menetelmään, jossa kerättyä materiaalia tarkastellaan 

aineistolähtöisesti pakottamatta sitä valmiisiin kategorioihin. Toiset teemat taas olivat enemmän 

teorialähtöisiä niin, että osasin kiinnittää huomioni teoreettisen kirjallisuuden ehdottamiin 

seikkoihin ja tarkastelin, miten nämä teemat ilmenevät aineistossani. Aineiston analyysini oli siis 

yhdistelmä aineistolähtöisesti ja teoreettisen viitekehyksen kautta löydettyjä huomioita. Koodeja 

kokeilemalla, yhdistelemällä, jaottelemalla ja uudelleenarvioimalla löysin tutkielmaani päätyneet 

argumentit. 

Tutkielman kannalta keskeisimmät eettiset kysymykset liittyvät alaikäisten nuorten tutkimukseen 

osallistumiseen sekä haastateltavien anonymiteettiin. Espoon kirjaston yksi painopiste on 

lapsissa ja nuorissa. Kirjasto on halunnut toivottaa nuoret tervetulleeksi kirjastoon esimerkiksi 

perustamalla heille nuorten tiloja. Siksi kenttätyön alusta asti koin tärkeäksi, että kirjastossa 

paljon vapaa-aikaansa viettävät nuoret tulisivat edustetuksi tutkielmassani. Nuoret käyvät 

kirjastossa pääasiassa kuitenkin ilman huoltajiaan, joten huoltajien suostumuksen hankkiminen 

paikanpäällä ei ollut mahdollista. Tämän takia jouduin rajaamaan alle 15-vuotiaat nuoret 
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tutkielman ulkopuolelle. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009, 5; 2019, 16–18) mukaan alle 

15-vuotiaiden haastattelut ilman huoltajan suostumusta vaatisivat nimittäin eettisen 

ennakkoarvioinnin. Alle 15-vuotiaiden näkökulmat eivät siis ole tässä tutkielmassa edustettuina 

aiemmin mainittua 9-vuotista haastateltavaa ja yleistä tilankuvailua lukuun ottamatta. 15 vuotta 

täyttäneiden haastatteluissa noudatin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009, 5) ohjeita siitä, 

että nuori saa ensisijaisesti itse päättää osallistumisestansa, mutta tutkijan tehtävä on arvioida, 

onko myös huoltajia perusteltua informoida tutkimuksesta. Annoin kaikille 15–17-vuotialle 

haastatelluille tutkimustiedotteen kotiin vietäväksi, jotta huoltajilla ja nuorilla olisi mahdollisuus 

keskustella tutkielmaan osallistumisesta ja huoltajat voisivat ottaa minuun tarvittaessa yhteyttä. 

Kaikki havainnot ja äänittämättömät keskustelut olen tallentanut jo muistiinpanoihini 

anonyymeinä. Viittaan tutkielmassani asiakkaiden kanssa käytyihin anonyymeihin 

keskusteluihin henkilön iän, ammattistatuksen tai sukupuolen kautta esimerkiksi seuraavasti: 

Nainen, eläkkeellä. Kirjaston henkilökunnan kanssa käytyihin anonyymeihin keskusteluihin 

viittaan termeillä kirjaston työntekijä tai esihenkilöasemassa olevana kirjaston työntekijä. 

Syvällisempiin puolistrukturoituihin haastatteluihin osallistuneista asiakkaista käytän 

pseudonyymejä. Nämä äänitetyt asiakashaastattelut olen anonymisoinut tutkielmaani niin, ettei 

niitä voi yhdistää tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyteen. Kaikkien asiantuntija- ja 

virkarooleissa nauhalle haastateltujen kanssa sovimme, että tutkielmassa käytetään heidän 

ammattinimikkeitään. Kaikki haastateltavat suostuivat siihen, että täydellinen anonymiteetti ei 

toteutuisi, koska heidän henkilöllisyytensä olisi mahdollista saada selville työnkuvan kautta. 

Anonymiteetille ei myöskään ollut tässä tilanteessa erityistä syytä, koska haastateltavat 

esiintyivät tutkimuksessa ammattiroolissaan. Henkilötietoja sisältävää materiaalia olen 

säilyttänyt tutkimuksen aikana tietoturvallisesti Helsingin yliopiston verkkolevyllä. 

Henkilötietoja sisältävän materiaalin kuten ääninauhat olen hävittänyt käsittelyn jälkeen. 

Näiden eettisten kysymysten lisäksi kirjaston sijainti Palvelutorilla edellytti havainnoinnin 

rajaamista tiloihin, jotka selvästi kuuluivat kirjastolle tai joissa kirjaston asiakkaat viettivät 

aikaansa. Tieto tutkielmasta kuitenkin välitettiin koko Palvelutorin henkilökunnalle. 

Kirjastolaisille esittäydyin lisäksi muutamassa kokouksessa ja aina uusia kasvoja kohdatessani 

osallistuvan havainnoinnin aikana. Kaikille tutkimukseen osallistuneille oli saatavilla kirjallinen 

tiedote tutkielmasta ja sen yhteydestä EspooCult-hankkeeseen. Äänitettyihin haastatteluihin 

pyysin kirjallisen suostumuksen. 
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4 Dialoginen kirjastopaikan tuottaminen 

Ison Omenan Palvelutori ja siellä toimiva Ison Omenan kirjasto sijaitsevat kauppakeskuksen 

ylimmässä kerroksessa. Liukuportaita noustessa vastaan tulee ensimmäisenä kauppakeskuksen 

käytävällä sijaitseva kirjaston palautusautomaatti. Kirjasto ja Palvelutori tuntuvat alkavan jo 

käytävältä. Aulassa vartijapukuiset henkilöt istuvat matalan limenvihreän pöytärakennelman 

sisäpuolella ja tuijottavat näyttöruutuihinsa. Aulan sohvatuoleilla istuu ihmisiä odottelemassa – 

kuka puolisoaan laboratoriosta, kuka lastaan kirjaston lastenosastolta. Hieman sivummalla 

istuu nuori mies kannettavan tietokoneen ääressä. Hän on sulkeutunut aulan hälystä laittamalla 

kuulokkeet korvilleen. Keski-ikäinen nainen kävelee infotiskille ja pyytää vartijoilta 

kokoushuoneen avainta. Aulan poikki kävelee hiukset peittävä huivi päässään äiti työntäen 

lastenvaunuja. Hän suuntaa vasemmalle kohti kirjaston lasten osastoa. 

Lastenosastolla alakouluikäinen lapsi pyytää kirjastotyöntekijältä päästä pelaamaan Xboxia. 

Kirjastolainen laittaa pelin pyörimään. Lastenosaston nurkassa neuvolan ja kirjaston yhteisellä 

lasten leikkialueella nuoret naiset istuvat sukkasillaan pehmeän maton peittämällä lattialla 

jutellen keskenään ja tarkkailen samalla konttausiässä olevien lastensa touhuja. Lastenosaston 

säkkituoleille on levittäytynyt alakouluikäinen poikaporukka lukemaan. Heidän reppunsa ja 

ulkotakkinsa lojuvat kotoisasti porukan ympärillä. Lastenosastolta avautuu näkymä lasiseinän 

taakse kaupunkilaisten käsityöverstaaseen eli Pajaan. Pajassa nuori naistyöntekijä neuvoo 

vanhempaa rouvaa ompelukoneen käytössä. Keski-ikäinen mies puuhastelee ”likaisen Pajan” 

puolella 3D-tulostimien kanssa. Nuori pariskunta kävelee hiljakseen Pajassa ja tutkailee sen 

tarjontaa, vinyylitulostinta, mediatyöskentelytietokoneita, viherseinää ja lainattavia työkaluja. 

Pajasta siirtyy nuori työntekijä kohti aulaa Stagen eli esiintymislavan luokse. Hän alkaa siirrellä 

tuoleja katsomoksi ja laittaa äänentoistotekniikkaa valmiiksi pian alkavaa yleisötapahtumaa 

varten. Aulan läpi kuuluu nuorisoporukan kikatusta ja puheen sorinaa. He suuntaavat heti 

sisäänkäynniltä palautushyllyn taakse ja kulkevat ensimmäiseen nurkkaan kohti nuortentila 

Voxia. Voxissa poikaporukka pelaa Fifaa peliohjaimilla. Biljardiin on jonoa. 

Voxin vieressä keski-iän ylittänyt nainen tulee täyden pyörillä kulkevan kirjakärryn kanssa ulos 

huoneesta, johon palautetut kirjat saapuvat ja jossa ne lajitellaan. Hän työntää kärryä aulan 

halki ja edelleen Kelan odotustilan läpi kulkevaa käytävää pitkin Palvelutorin toiselle puolelle 

kohti kirjaston aikuisten osastoa. Mustan liivin selässä lukee ”kirjasto, biblioteket, library, 

библиотека”. Kelan käytävän jälkeen tulevat vastaan kirjaston aikakauslehdet pienissä 
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pyörillä seisovissa hyllyissään. Käytävän molemmin puolin on aseteltu matalia nojatuoleja. 

Kaksi yläkouluikäistä tyttöä lataavat ja selaavat puhelimiaan tuoleilla. Eläkeikäinen pariskunta 

istuu lehtihyllyjen takana lukemassa lehtiä. Käytävä päättyy vasemmalla puolella sijaitsevaan 

kirjaston asiakaspalvelupisteeseen ja haarautuu kahteen. Oikealla jatkuvat aikakauslehtihyllyt, 

jotka sekoittuvat yhteen terveysaseman odotustilan kanssa. Terveysaseman odotustilan takana 

sijaitsee pieni sanomalehtien lukupiste. Palvelutorin yksi kolmesta sisäänkäynnistä on täällä. 

Sinne on aseteltu muutama pöytä, joiden ääressä istuu eläkeläisiä lukemassa päivän lehtiä. 

Asiakaspalvelupisteen vasemmalta puolelta puolestaan aukeaa kirjaston aikuisten osasto. 

Kirjahyllyt ovat pääasiassa matalia, niin kuin lastenosastollakin. Tällä puolella kirjastoa on 

hiljainen tunnelma. Printterin ääni vatkaa kevyesti datapisteellä, johon on aseteltu tietokoneita 

kahteen riviin. Joku lukee verkkolehteä ja toinen selaa virallisia kaavakkeita tietokoneilla. 

Ikkunoiden viereen on aseteltu matalia tuoleja ja pöytiä yksittäin ja ryhmiksi. Nämä paikat ovat 

pitkälti opiskelijoiden ja työskentelijöiden käytössä. Nuori mies on ottanut kenkänsä pois ja 

nostanut jalkansa viereiselle tuolille. Lukioikäiset tytöt opiskelevat kirjat ja vihot auki pöydällä 

ja kuiskuttelevat keskenään. Nurkan hiljaisesta lukutilasta poistuu kolme nuorta naista. He 

jatkavat jutellen matkaansa aikuisten osaston ja lehtien lukualueen läpi kauppakeskukseen ja 

sen alakerroksiin pitämään taukoa. 

(Kuvaus koottu kenttäpäiväkirjasta aikaväliltä 7.3.–23.4.2019) 

 
Edellinen kuvaus kirjaston arjesta on pieni katsaus siihen, mitä kirjasto paikkana voi tänä päivänä 

tarkoittaa. Se on kuvaus sellaisesta monipuolistuneesta ja uudennäköisestä kirjastopaikasta, jossa 

tässä tutkielmassa on tarkoitus puhua. Katkelma on tietenkin kuvaus vain yhdenlaisesta 

mahdollisesta arkipäivästä puolen päivän jälkeen Ison Omenan kirjastossa. Kirjastossa päivät 

voivat olla hyvinkin erilaisia toisistaan. Lukion koeviikkojen ja ylioppilaskirjoitusten 

aiheuttamat opiskelijavirrat, loma-ajat, hyvä tai huono sää sekä erilaiset tapahtumat esimerkiksi 

muuttavat kirjaston asiakasvirtaa huomattavasti. Kuvaus antaa kuitenkin pilkahduksen Ison 

Omenan kirjaston monenlaisista toiminnoista, palveluista, alueista ja käyttäjäryhmistä, jotka 

ovat kirjastotoiminnan viime vuosien ja vuosikymmenien kehittymisen tulosta. Tässä 

analyysiosiossa on tarkoitus tarkastella toisaalta sitä, millaisessa prosessissa tällainen 

kirjastopaikka tulee tuotetuksi ja millaiset arvot ja ideaalit ohjaavat tätä prosessia. Osiossa 

keskeinen kysymys liittyy kirjaston ja sen asiakkaiden väliseen toimijuuden, valta-asetelmien ja 

roolien tarkasteluun tässä prosessissa sekä siihen, millaiset tasa-arvokäsitykset tulevat tämän 
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dialogisen prosessin kautta tilallistetuksi kirjastopaikkaan – siis siihen, millaista tasa-arvon 

käsitystä edellä kuvatun kaltainen kirjastopaikka oikeastaan symboloi. Ennen kun siirryn 

tarkastelemaan kirjastopaikan dialogia, käyn seuraavissa alaluvuissa tiivisti läpi 

yhteiskunnallisia ja kaupunkitason muutoksia, jotka taustoittavat Ison Omena kirjastopaikan 

tuottamista, kietoutuvat osaksi sitä ja antavat sille historiallista perspektiiviä. 

 

4.1 Muutoksia lainsäädännössä ja Ison Omenan kirjastossa 

Kirjastotutkijat ovat jaotelleet yleisen kirjaston muuttunutta yhteiskunnallista roolia jakamalla 

sen kolmeen. 1800-luvun lopulta alkaen kirjasto edisti Suomessa kansallista sivistystehtävää. 

1900-luvun puolivälin jälkeisessä hyvinvointivaltiossa kirjasto muotoutui peruspalveluksi, joka 

nähtiin kansalaisten kulttuurisena oikeutena. 1990-luvulta alkoi kehitys, jossa kirjastot nähtiin 

kilpailu- ja tietoyhteiskunnan informaatiopalveluna ja kehityksen ajurina. (Relander 2015, 60–

61, 64; Saarti & Tuomi 2017, 115–117.) Kirjastoseuran entisen puheenjohtajan Jukka Relanderin 

mukaan Nokian ja suomalaisen tietoyhteiskuntahaaveiden lässähtäminen vähensi 

tuotantotaloudellista puhetta, jota kirjastoista oli käyty 1990-luvulta alkaen. Vuonna 2015 hän 

kirjoitti, että ”[j]uuri tällä hetkellä kirjastot ovat jäsentymässä osaksi uutta kaupunkikulttuuria ja 

sen vähän epämääräistä työn, vapaa-ajan ja kulttuuritoiminnan välisessä tilassa kukoistavaa 

näyttämöä - -”. (Relander 2015, 66.) Kirjastojen tilallinen monipuolistuminen, uudet palvelut ja 

muuttuva merkitys ovat herättäneet keskustelua kirjastotutkijoiden ja vaikuttajien keskuudessa. 

Kirjaston johtaja ja informaatiotutkija Jarmo Saartin sekä kirjastoalan vaikuttaja Pirjo Tuomin 

kysymys siitä, miksi kirjastoihin halutaan jatkuvasti uusia palveluja sen sijaan, että 

keskityttäisiin kokoelmiin ja kirjallisuuteen, tiivistää kirjastojen uudistumiseen liittyvän huolen: 

Miksi kirjastojen tulevaisuutta ja suuntaa määritettäessä ei voitaisi korostaa perustehtäviä 
ja määritellä yleisen kirjaston yhteiskunnallista vaikuttavuutta kokoelmien ja niiden 
vaikuttavuuden kautta? Kun yleisen kirjaston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
tavoitteeksi määritellään “sivistykselliset perusoikeudet” tai “osallisuus ja hyvinvointi”, 
eivätkö nämä tavoitteet toteudu juuri sen kautta, että kirjastossa on järjestetty kokoelma 
kirjallisuutta, musiikkia ja muuta painettua ja elektronista aineistoa sekä 
ammattitaitoinen henkilökunta, joka on koulutettu edistämään näiden aineistojen 
monipuolista saatavuutta? Tarvitaanko kuntiin kirjasto-nimisiä yhteisöllisiä puuhamaita, 
joissa kuntalaisten toivotaan viettävän vapaa-aikaansa ja joista voi saada kaikenlaista 
mahdollista palvelua? (Saarti & Tuomi 2017, 120.) 

Saartin ja Tuomin keskustelun aloitus viittaa samankaltaiseen kysymykseen, jonka Huzar (2015) 

esittää pohtiessaan kirjastojen monipuolistumisen ja kohdennettujen palvelujen uhkaa 
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radikaalille avoimuudelle ja siten samanlaisuutta edellyttävälle universalismille. Edellisessä 

katkelmassa kirjastot haluttaisiin nähdä palveluna, joka tarjoaa ennen kaikkea aineistoja kaikille.  

Vuonna 2017 voimaan tullut kirjastolaki vaikuttaisi kuitenkin ottavan monipuolisemman 

lähestymistavan kirjastojen universalismin ja tasa-arvon kysymyksiin. Uudessa laissa lain ja 

kirjastotoiminnan tehtäviä on määritelty uudelleen. Jotakuinkin samansuuntaiset periaatteita 

aiemman lain kanssa ovat 1) ”väestön yhdenvertaiset1 mahdollisuudet sivistykseen ja 

kulttuuriin”, 2) ”tiedon saavutettavuus ja käyttö”, 3) ”lukemiskulttuuri ja monipuolinen 

lukutaito”2 sekä 4) ”mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen” (Laki 

yleisistä kirjastoista 1492/2016 § 2). Lain viides tavoite, joka on edistää aktiivista kansalaisuutta, 

demokratiaa ja sananvapautta (mt.) on sen sijaan laajentanut vanhan lain mainintaa 

kansalaisvalmiuksien kehittämisestä (Kirjastolaki 1998/904 § 2). Huomattavasti on muuttunut 

myös vanhan lain tavoite edistää ”virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden 

sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä” (Kirjastolaki 1998/904 § 2), kun uuden lain 

lähtökohdiksi on nostettu ”yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus” (Laki 

yleisistä kirjastoista 1492/2016 § 2). Tämän lisäksi uuteen lakiin on lisätty yleisen kirjaston 

tehtävät, joita ovat 1) ”tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin”, 2) ”ylläpitää 

monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa”, 3) ”edistää lukemista ja kirjallisuutta”, 4) ”tarjota 

tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon”, 

5) ”tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan” sekä 6) 

”edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua” (Laki yleisistä kirjastoista 2016/1492 § 

6). Etenkin kohdat, jotka painottavat moniarvoisuutta, kulttuurista moninaisuutta, 

yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua sekä tilojen tarjoamista erilaisiin toimintoihin ovat 

mielenkiintoisia tasa-arvo samanlaisuutena ja universalismi -keskustelujen kannalta. 

Kirjastolain kohdat tuntuvat osoittavan sellaiseen suuntaan, jossa ihmisten kulttuuriset ja 

arvoihin liittyvät erot sekä erilaiset tilantarpeet on otettu kirjastotyön lähtökohdaksi. 

Mielenkiintoista on myös se, että sen sijaan, että uusi laki vain ohjaisi kirjastoja kehittymään 

osoittamaansa suuntaan, sen tarkoitus on hallituksen esityksen (HE 238/2016 vp, 4) perusteella 

vastata paremmin jo muuttuneeseen ja jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön sekä siihen, 

 
1 Yhtäläiset oikeudet ovat muuttuneet muotoon yhdenvertaiset oikeudet. Painotus yhdenvertaisuuteen on 
voimakkaasti esillä Espoon kirjastoissa. 
2 Vanhan lain väestön yhtäläiset oikeudet kirjallisuuden harrastamiseen on uudessa laissa laajennettu tavoitteeksi 
edistää lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 § 2). 
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mitä yleiset kirjastot ovat jo nykypäivänä. Hallituksen esityksessä kuvataan yleistä kirjastoa juuri 

monipuolistuneena paikkana: 

Kirjastoilla on yhteiskunnassa tärkeä ja monipuolinen sivistystehtävä. Kirjastossa ei 
ainoastaan hankita tietoa, käytetä ja lainata aineistoja, vaan siellä myös opitaan, 
harrastetaan, kokoonnutaan, työskennellään ja toimitaan yhdessä. Kirjastoissa järjestetyt 
tapahtumat ja tilaisuudet ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Kirjastoista on muodostunut 
niin sanottu kolmas tila, fyysinen ja digitaalinen sosiaalinen areena, jossa luodaan 
yhteisöjä. (HE 238/2016 vp, 4.) 

Tämä on keskeinen huomio tutkimusasetelmani kannalta. Syy ottaa kirjastopaikan tuottamisessa 

tarkastelun kohteeksi kirjaston henkilökunnan sekä asiakkaiden välinen dialogi sen sijaan, että 

päähuomio kiinnittyisi valtakunnallisen ja kunnallisen tason tavoitteisiin ja reunaehtoihin, 

pohjautuu juuri siihen, että kirjastoissa tapahtuva työ tuntuu olevan keskeinen kirjastoa muuttava 

tekijä. Ylhäältä tuleviin tavoitteisiin keskittyminen voi toki olla hyödyllinen tulokulma 

toisenlaisissa tarkasteluissa. Kenttätyöni aikana kirjaston työntekijöiden ja johdon haastatteluista 

piirtyi kuitenkin kuva kirjastolaisista, joilla on oma voimakas visionsa kirjastopaikan 

kehittämisestä, ja jotka kokevat olevansa melko vapaita viemään kirjastoa sellaiseen suuntaan 

kuin he näkevät parhaana. Huomio kohdistui siihen, mitä kirjastolaiset kokivat oleelliseksi 

edistää – ei annettujen tavoitteiden täyttämiseen. Ison Omenan kirjastossa koettiin, että etenkin 

Espoossa on tehty jo pitkään niitä asioita, joita uuteen kirjastolakiin nostettiin. Monet kirjaston 

työntekijöiden ja johdon viittaukset uuteen kirjastolakiin paljastivat oikeastaan helpotuksen siitä, 

että uusi laki oikeuttaa sitä suuntaa, johon kirjasto on ollut matkalla jo hyvän aikaa. Tämä tulee 

esiin kirjastopalvelupäällikön haastattelukatkelmasta: 

No kirjastolakihan tuli nyt meidän perästä. Eli nyt kirjastolaissa sanotaan, että tää 
tämmönen, miten sä nyt sanoit sen äsken. Mut siinä puhutaan just kansalaisten 
aktiivisesta yhteiskunnassapitämisestä, ilmaistaan se miten halutaan, niin ei kukaan voi 
tulla sanomaan meille, että te ette saa tätä tehdä. -- Me saamme itse päättää, miten me 
tämän lainkirjaimen toteutamme, aika pitkälle. 

Myöskään kaupungin tasolta ei koettu tulevan sellaisia pakottavia vaatimuksia, jotka 

edellyttäisivät kirjastoa kehittymään tiettyyn suuntaan. Kirjaston johtotehtävissä toimivat 

henkilöt kokivat haastatteluissa, että Espoon kaupungin johto ymmärtää heitä melko hyvin. 

Rajoitteina kaupungin taholta koettiin lähinnä se, ettei rahaa ja henkilöstöä ole tietenkään 

koskaan tarpeeksi eikä uusia vakansseja tarjolla. Tämä koettiin kuitenkin yleisenä julkisten 

organisaatioiden haasteena eikä vain kirjastoon kohdistuvana. Seuraava alaluku kuvaa sitä, 

kuinka kirjaston tiloihin kohdistuva resurssikysymys, Espoon kaupunkikehittäminen ja Espoon 

kirjaston omat visiot sekä muutokset ovat kietoutuneet yhteen Ison Omenan kirjaston historiassa. 
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4.1.1 Ison Omenan kirjaston tuottaminen osana kirjasto- ja kaupunkikehitystä 

Ison Omenan kirjaston tilallisessa historiassa kietoutuvat yhteen toisaalta Espoon kaupungin 

aluekehittämisen tavoitteet sekä Espoon kirjaston oma tahtotila kirjastotoiminnan 

kehittämisestä. Espoossa ei ole yhtä varsinaista kaupungin keskustaa, vaan kaupunkia on 

kehitetty keskittämällä palveluita viiteen aluekeskukseen: Tapiolaan, Matinkylä-Olarin alueelle, 

Espoonlahteen, Leppävaaraan ja Espoon keskukseen. Espoon kaupungin (2020) oman esittelyn 

mukaan ”Espoota kehitetään raiteiden ympärille kasvavana viiden kaupunkikeskuksen ja 

paikalliskeskusten verkostokaupunkina”. Aluekeskusten kehittämisessä on ollut keskeistä 2000-

luvun alussa alkanut suurten kauppakeskusten rakentaminen. Vuonna 2001 Matinkylä-Olarin 

alueella avautui Ison Omenan kauppakeskus, vuonna 2003 Leppävaarassa Sello ja vuonna 2008 

Espoon keskuksessa Entresse. Nykyisin kaikissa viidessä kaupunkikeskuksessa palvelut ovat 

keskittyneet suuriin kauppakeskuksiin ja niiden läheisyyteen. Espoon kaupunki on painottanut 

kaupunkikehityksessään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja sijoittanut myös julkisia 

palveluitaan kuten museoita, asiointipisteitä ja kirjastoja kauppakeskusten vuokratiloihin. 

Kauppakeskuksien rakentamiseen painottuvan aluekehityksen aikoihin 2000-luvulla, Espoon 

kaupunginkirjaston kehittämiskohteena oli puolestaan palveluverkon uudistaminen. 1990-luvun 

lopulla hyväksytyn vision mukaisesti kirjastoverkon tuli perustua alueellisiin täyden palvelun 

kirjastoihin sekä lähipalveluihin ja erityis- ja verkkopalveluihin. (Packalén 2006, 296.). Espoon 

entisen kirjastotoimenjohtajan mukaan ”aluekeskuksiin rakennettavat kauppakeskukset 

tarjosivat vaihtoehtoisen tavan ratkaista suuren nykyaikaisen kirjastotilan puute” (mts. 296). 

Alueelliset täyden palvelun kirjastot eli aluekirjastot saatiin siis uudempiin ja parempiin tiloihin 

sijoittamalla ne kauppakeskuksiin samalla, kun kaupunki keskitti niihin palvelujaan.  

Alun perin Suur-Matinkylän alueella sijaitsi Länsiväylän molemmin puolin kahdessa 

paikalliskeskuksessa Matinkylän ja Olarin lähikirjastot. Ison Omenan kauppakeskuksen 

avautuessa vuonna 2001 näiden kahden lähikirjaston toiminta yhdistyi kauppakeskuksessa 

sijaitsevaksi Ison Omenan kirjastoksi aluekirjastovisioiden ja kaupungin aluekehitystavoitteiden 

mukaisesti. Ison Omenan kirjasto oli tällöin Suomen ensimmäinen kauppakeskuksessa 

toimintansa aloittanut kirjasto. Myöhemmin muun muassa Espoon Entressen ja Sellon kirjastot 

ovat avanneet ovensa kauppakeskusten tiloissa. 

Matinkylä-Olari-alueen entinen kirjastopalveluiden aluejohtaja kuvaa vanhaa Ison Omenan 

kirjastoa melko perinteiseksi lainauskirjastoksi, jossa oli paljon aineistoa ja hyllyjä. Sijainti 

kauppakeskuksessa toi kuitenkin kirjastoon myös joitain uusia elementtejä. Entisen aluejohtajan 
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mukaan siirtyminen kauppakeskukseen oli tervetullutta ja siinä nähtiin muitakin etuja sen lisäksi, 

että se mahdollisti nykyaikaisiin tiloihin siirtymisen. Toisaalta kirjaston fyysinen saavutettavuus 

parani ja aukioloaikoja oli mahdollistaa laajentaa. Yhteistyö kauppakeskuksen, kuten sen 

vartioinnin ja markkinoinnin kanssa, koettiin sekin mahdollisuutena. Toisaalta myös 

jonkinasteinen rauhattomuus tuli entisen aluejohtajan mukaan kuvioihin varsinkin, kun 

keskeinen sijainti toi mukanaan toivottua ja voimakasta kävijämäärien kasvua: 

Ehkä pelättiin, että jonkinlainen häiriökäyttäytyminen lisääntyy ja kyllähän se 
lisääntykin, kun kävijämäärät kasvoi. Mutta toisaalta siellä oli se yhteistyö vartioinnin 
kanssa. - - Ja, jos ajatellaan sellaista hiljaista ja rauhallista kirjastoa niin tavallaan se oli 
varmaan, mitä siinä menetettiin. Mutta toisaalta ei ole ehkä nykyaikaista ajatella, että me 
pidetään sellaista oletusarvona, hiljaista paikkaa, siis sellaista, jossa käy vähän väkeä. 

Entisen aluejohtajan mukaan etenkin viimeisinä vuosina Ison Omenan kirjaston vanhoissa 

tiloissa alkoi olla selvää, että ne olivat liian pienet sellaiselle kävijämäärälle. Kauppakeskukseen 

siirtyminen oli myös monipuolistanut kirjaston kävijäkuntaa. Yksi merkittävä uusi 

käyttäjäryhmä olivat nuoret, jotka olivat alkaneet viettämään aikaansa kirjastossa. Kun kaupunki 

alkoi viemään Palvelutorihanketta eteenpäin, kirjasto oli entisen aluejohtajan mukaan tilan 

puutteen ja kasvavien asiakasmääriensä kanssa ehdottoman valmis lähtemään siihen mukaan. 

Palvelutori on jatkoa Espoon palvelujen keskittämistä sekä julkisen ja yksityisen välistä 

yhteistyötä painottavalle kaupunkikehittämiselle. Se on Espoon kaupungin idea julkisten 

palvelujen järjestämisestä monen toimijan yhteisissä toimitiloissa. Ison Omenan Palvelutori oli 

avautuessaan ensimmäinen toteutus tästä. Palvelutoria kuvaillaan uudeksi julkisten palvelujen 

tuottamisen konseptiksi, jonka keskiössä on asiakas ja jonka tarkoitus on helpottaa ja 

yksinkertaistaa kaupunkilaisten arkiasiointia esimerkiksi mahdollistamalla monen asian 

hoitaminen yhdellä kertaa. (Ison Omenan palvelutori innovaatioalustana 2018, 4–5.) Vuonna 

2016 Ison Omenan kauppakeskukseen valmistui laajennusosa, jonka ylimmästä kerroksesta 

Espoon kaupunki siis vuokrasi tilat Palvelutorille. Samoissa tiloissa toimintansa aloittivat muun 

muassa nuorisopalvelut, neuvola, terveysasema, mielenterveys- ja päihdepalvelut, yhteispalvelu, 

Kela sekä HUS:n laboratorio- ja kuvantamistoiminnot.  

Kun Ison Omenan kirjastoa tarkastellaan laajemmassa kirjastojen tilallista muutosta 

käsittelevässä kontekstissa, voidaan tietysti kysyä, missä määrin Palvelutorilla on samoja ja 

erilaisia piirteitä muiden kirjastojen kanssa. Onko se oma poikkeustapauksensa vai voidaanko se 

yhdistää laajemmin osaksi kirjastojen tilallista muutosta? Uusia asioita, joita Palvelutorille 

siirtyminen on tuonut, ovat tietysti yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Ison Omenan 
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kirjastopalvelupäällikön mukaan se on voimavara. Hän ilmaisi asian niin, että kirjastolla on 

hieman leveämmät hartiat erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Samalla, vaikka Palvelutorilla 

asiakkaiden yleinen neuvontatyö on kasvanut, kirjastolaisten on kertomansa mukaan helpompi 

ohjata asiakkaita oikeiden palvelujen kuten mielenterveyspalvelujen tai Kelan piiriin kuin 

aikaisemmin. Näitä asiakkaita on aina käynyt kirjastoissa, mutta aikaisemmin heidän 

ohjaamisensa on ollut haastavaa. Toki samoissa tiloissa toimiminen ja yhteistyökuvioiden 

sopiminen eri toimijoiden kesken on vaatinut paljon opettelua eikä yhteistyöstä vielä tällä 

hetkellä saada kirjaston näkökulmasta ihan niin paljon irti kuin toivoisi. Ison Omenan kirjaston 

työntekijät pitävät kirjastoa myös eläväisempänä ja äänekkäämpänä kuin muita kirjastoja, joissa 

he ovat työskennelleet. Kirjaston asiakaskunta on Palvelutorilla myös moninaisempaa, koska 

muiden toimijoiden asiakkaista tulee helpommin myös kirjaston asiakkaita. Palvelutorin 

toimijoiden alueita ei ole rajattu toisistaan niin, että kävijä osaisi kertoa, milloin hän on 

esimerkiksi Kelan tai kirjaston tiloissa, vaikka alueet on virallisesti jyvitetty tietyille toimijoille. 

Tilat yhdistyvät ja sekoittuvat toisiinsa. Monet asiakkaat, jotka eivät ole ennen käyttäneet 

kirjastoa ovat myös löytäneet sen Palvelutorilta. Tästä kertoo se, että Ison Omenan kirjastossa 

tehdään kirjaston mukaan paljon uusia kirjastokortteja.  

Matinkylä-Olari-alueen entisen aluejohtajan mukaan Palvelutorille siirtyminen ei kuitenkaan 

muuttanut kirjastotyötä radikaalisti. Siellä tehdään hyvin paljon samoja asioita kuin muissakin 

kirjastoissa kokoelmatyöstä kouluyhteistyöhön ja tapahtumatoimintaan. Ison Omenan kirjastoon 

mukaan otetut tilakonseptit ovat myös pitkälti samoja kuin, mitä oli otettu käyttöön muissakin 

aluekirjastoissa 2000- ja 2010-luvuilla. Vuonna 2003 avautuneessa Sellon kirjastossa ja vuonna 

2009 avautuneessa Entressen kirjastossa olivat käytössä jo muun muassa nuortentilat, 

esiintymislavat ja varattavat ryhmätyötilat sekä Sellossa myös musiikkistudio ja soittohuone. Ne 

otettiin myös uuteen Ison Omenan kirjastoon. Ensimmäinen Pajakin oli perustettu Tapiolan 

kirjastoon vuonna 2014 ja konsepti ehti täpärästi mukaan Ison Omenan uuden kirjaston 

suunnitelmiin. Ison Omenan Pajasta siten hieman omanlaisensa, että se on ainut Pajaksi 

suunniteltu tila, kun muissa kirjastoissa Pajoille on tehty tilaa jälkeenpäin. Kirjastotoiminta 

Espoossa oli siis jo kehittynyt hyvän aikaa nykyiseen muotoonsa ja kun kaupungin Palvelutori-

ideaa lähdettiin toteuttamaan, kirjasto sai tilaisuuden viedä sitä aloittamaansa suuntaan. Ison 

Omenan nykyistä kirjastoa voidaan siis tarkastella poikkeuksen sijaan oikeastaan jatkumona 

Espoon kirjastokehitykselle, johon keskittämiseen perustuva kaupunkikehittäminen on tuonut 

omaleimaisen vivahteen: Kirjastolle kauppakeskukseen ja Palvelutorille siirtyminen osana 

Espoon kaupunkikehittämistä ovat olleet keinoja viedä kirjastoa sen tarpeita vastaaviin tiloihin. 
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4.2 Asiakkaiden kirjasto 

Edellä olen kuvaillut lainsäädännössä ja Espoon kaupunkirakenteessa tapahtuneita muutoksia, 

jotka kietoutuvat yhteen Ison Omenan kirjastopaikan tuottamisen kanssa. Kuten mainitsin, 

kenttätyöni aikana keskeiseksi nousi kuitenkin kirjaston henkilökunnan omat visiot 

kirjastopaikan tuottamisesta. Se, miksi tarkastelen henkilökunnan visioita dialogissa asiakkaiden 

kirjastopaikan tuottamisen kanssa, johtuu siitä, että kirjaston keskeiseksi visioksi nousi 

kirjastolaisten kanssa käydyissä keskusteluissa juuri kirjastopaikan tekeminen asiakkaiden 

ehdoilla. Sitoutuminen asiakkaiden tarpeisiin kirjastokehityksessä on kirjattu myös esimerkiksi 

entisen Opetusministeriön (2009, 14) Kirjastopolitiikka 2015 -dokumenttiin, jonka mukaan 

”[k]irjastojen palvelut ja koko toimintakulttuuri perustuvat asukkaiden tarpeisiin”. Myös vuonna 

2015 Espoon kirjaston Sellon toimipisteessä vierailleet erikoiskirjastovirkailijat huomioivat, että 

”[a]siakaslähtöisyys kirjastotoiminnan ylimpänä arvona korostui Sellon esittelijöiden puheissa” 

(Holappa, Kannisto, Pärssinen-Tainio, Turunen & Vainikka 2015, 19). Ison Omenan 

kirjastopalvelupäällikkö nosti asiakkaiden tarpeet myös kirjastopaikan muutosten keskiöön: 

Kirjastopalvelupäällikkö: Niin joo, meillähän sen muutoksen on tuoneet asiakkaat.  

Marjatta: Okei, mitä tarkoitat sillä? 

Kirjastopalvelupäällikkö: No tarkoitan sitä, että kun nuoriso marssii sisään, niille pitää 
järjestää joku tila ja jotain tekemistä. Biljardipöytä vähintään, jos ei muuta. - - Ja kun 
pääkaupunkiseudulle tuli paljon maahanmuuttajia, joita rupes tulemaan tänne, niin 
tottakai meijän täytyy yrittää miettii, et mitä he tarvii, mitä me voidaan heille tarjota. 

Tilan ja paikan tutkimuksessa on kiinnitetty hyvin paljon huomiota juuri paikkojen auktoriteetin 

sekä käyttäjän väliseen valtasuhteeseen ja rooleihin paikkojen muodostumisessa (esim. de 

Certeau 1984; Lefebvre 1991). Lefebvren tilan ulottuvuuksia kuvaavat käsitteet ovat tarjonneet 

yhden käytetyimmistä analyyttisista tavoista eritellä käyttäjän ja auktoriteetin tilallisen 

tuottamisen dialogia ja valtasuhdetta. Kirjastotutkija James Elmborg (2011) on muun muassa 

käyttänyt Lefebvren representaation tilan ja tilan representaatioiden käsitteitä tarkastellessaan 

kirjastopaikan tilallisia auktoriteettisuhteita. Jos kirjastoa tarkastellaan tilan representaatioiden 

kautta, se näyttäytyy ennalta määrättynä ja auktoriteettien tuottamana. Elmborg käyttää 

Lefebvren käsitettä hallittu tila, jolla hän viittaa hyvin voimakkaasti määriteltyyn käsitteelliseen 

tilaan, joka ohjaa normaalia käytöstä. (Mts. 342–343.) Toisaalta Elmborg tuo esiin, että hallitun 

tilan sijasta, kirjasto vaikuttaisi olevan kuitenkin enemmän sellainen paikka, jossa kävijöiden on 

mahdollista seikkailla ja löytää uusia asioita (mts. 346). Tämä kääntää katseen toiseen Lefebvren 
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(1991, 38–39) tilan ulottuvuuteen, representaation tilaan, joka pitää sisällään kävijöiden 

mahdollisuuden käyttää paikkoja omiin tarkoituksiinsa ja antaa niille omia merkityksiään. 

Myös muut kirjastotutkijat ovat tuoneet esiin vastaavanlaisen asetelman. Gary Radford, Marie 

Radford ja Jessa Lingel (2018) ovat Lefebvren sijaan tarkastelleet kirjastoa kuitenkin Foucault’n 

panoptisuuden kautta. Tästä näkökulmasta auktoriteetin ja käyttäjän valta-asetelmaa lähestytään 

ennen kaikkea tilallisen kontrollin kautta. Heidän mukaansa, kun kirjastoja tarkastellaan 

paikkoina, olisi tärkeää muistaa, että asiakkaat tulevat välttämättä astuneeksi kirjaston 

panoptikoniin ja muuttumaan kuuliaisiksi kehoiksi tulleessaan kirjastoon, vaikka usein kirjasto 

on nähty päinvastoin seikkailun ja löytämisen paikkana. Tilanne on tutkijoiden mukaan 

paradoksaalinen, koska samaan aikaan yleiset kirjastot koettavat kannustaa ihmisiä olemaan 

olematta kuuliaisia ja sen sijaan etsimään sekä ilmaisemaan itseään. He selvittävät paradoksin 

argumentoimalla, että kirjasto voidaan nähdä seikkailun paikkana, joka on ikään kuin 

panoptikonin sisällä. Siellä kävijät voivat etsiä, löytää ja ilmaista itseään. (Mts. 688–689, 691.)  

Aloitan tarkastelemalla panoptikonin sisältä löytyvää asiakkaan omalle merkityksenannolle, 

luovuudelle ja löytämiselle avointa kirjastopaikkaa. Ison Omenan kirjaston tilallisissa visioissa 

tuli kenttätyöni aikana toistuvasti esiin se, että kirjasto pyrkii tuottamaan sellaista 

kirjastopaikkaa, joka olisi mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä kävijöiden erilaisissa 

elämänprojekteissa ja joka muuntautuisi juuri asiakkaiden tarpeiden mukana. 

 

4.2.2 Asiakkaiden toimijuuden korostamisesta: ”Puhalletaan nuotioon” 

Edellä mainittu Radfordin, Radfordin ja Lingelin (2018) huomio siitä, että kirjastot koettavat 

kannustaa asiakkaitaan olemaan olematta kuuliaisia kehoja näkyy Ison Omenan kirjastossa 

monella tavalla. Yksi merkittävin tekijä on se, että sen sijaan, että kirjastolaiset pyrkisivät 

näyttäytymään valvojina, jotka koettavat kehollisen kontrollin keinoin rajoittaa asiakkaitaan, 

kirjastossa pyritään oikeastaan ruokkimaan asiakkaiden mahdollisuutta olla vapaasti ja edistää 

omassa elämässä tärkeitä asioita. Kirjaston äänimaailman muutosta tarkastelleet Harri Sahavirta 

ja Merja Kytö (2017, 102) ovat tuoneet esiin, että esimerkiksi äänenkäytön salliminen kirjastossa 

on ollut kirjastoammattilaisten näkökulmasta keino vähentää hierarkkista auktoriteettiasetelmaa 

henkilökunnan ja asiakkaiden välillä sekä sallia asiakkaiden vapaampi oleskelu. Kirjaston 

työntekijät ja johto toivat kenttätyöni aikana toistuvasti esiin, ettei kirjastossa enää oleteta 

hiljaisuutta. Kirjaston asiakkaat puolestaan toivat keskusteluissamme usein esiin tietynlaisen 
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kirjastopaikkaan liittyvän vapaudentunteen, joka liittyi juuri äänimaailman vapautumiseen. 

Seuraavat lainaukset kuvastavat hyvin asiakkaiden kokemuksia Ison Omenan kirjastosta: 

Ennen kirjastoissa ei saanu puhua. Nyt saa olla oma ittensä. Kirjasto on nyt elävä. Hyvä, 
että on muuttunut. (Mies, eläkkeellä.) 

Täällä on ihan sikana mukuloita. Mä oon tottunu pienenä, että kirjasto on sellanen paikka, 
että ahistaa ja pitää olla hiljaa. Tää on ihana. (Nainen 26v.) 

Täällä ei tarvii olla hiljaa. Se on hyvä asia niin ei tarvii jännittää tai miettiä, kun tulee 
lapsen kanssa. (Nainen, 25–35v.) 

Elmborg tuo esiin, että kun kirjasto näyttäytyy asiakkaan seikkailun paikkana, kirjaston 

työntekijä lakkaa olemasta valvoja ja muuttuu oikeastaan oppaaksi seikkailijalle (2011, 346). 

Kirjaston henkilökunnan rooli kanssakulkijana ja mahdollistajana tuli monesti esiin 

kenttäaineistossani. Ison Omenan kirjastopalvelupäällikön mukaan asiakaspalvelua ajatellaan 

kirjastossa muun muassa niin, että työtä tehdään asiakkaiden kanssa eikä heidän puolestaan. 

Pajassa esimerkiksi kirjaston henkilökunta kertoi olevansa toisaalta auttamassa asiakkaita ja 

toisaalta etsimässä ratkaisuja projekteihin yhdessä heidän kanssaan. Tällainen toimintafilosofia 

tulee esiin myös kahden Espoon kirjaston työntekijän kirjoittamassa artikkelissa, jossa todetaan, 

että ”[k]aikkea ei tehdä valmiiksi vaan rohkaistaan yhdessä kokeilemiseen ja luovuuteen” 

(Karhulampi & Sivula 2015, 2). Eräs kirjaston työntekijä kuvasi omaa ja työkavereidensa roolia 

juuri asiakkaan oman toiminnan mahdollistajana: 

Kirjastolaisen pitäisi olla epävirallisesti mediaattori. Että, ”hei tiedätkö, että meillä on 
tällaistakin”. - - Täältä löytyy välineet. Kirjasto tarjoaa sytykkeitä. Halutaan ohjata, et 
hei täällä ois lisää, esimerkiksi työväenopistolle. Pyritään ruokkimaan innostusta. 
”Puhalletaan nuotioon.” (Kenttäpäiväkirja 27.3.19.) 

Monet kirjaston uudet tilakonseptit kuten Stage, Paja tai musiikkihuoneet voidaan oikeastaan 

nähdä osana kehitystä, jossa kirjastot ovat pyrkineet korostamaan ja ruokkimaan juuri 

asiakkaiden omaa toimijuutta. Kirjastotutkijat Henrik Jochumsen, Dorte Skot-Hansen ja Casper 

Hvenegaard Rasmussen (2017) ovat tarkastelleet Pohjoismaisissa kirjastoissa sitä, kuinka uudet 

tilakonseptit liittyvät kirjastojen muuttuneisiin painopistealueisiin. Heidän mukaansa, jos 

”kokoelmasta yhteyteen” (from collection to connection) oli 2000-luvun ensimmäisellä 

vuosikymmenellä suosittu iskulause kirjastojen kehittämisessä, sen on korvannut 2010-luvun 

lopulla ilmaus ”kokoelmasta tekemiseen” (from collection to creation) (mts. 512–513). Tutkijat 

liittävät tähän uuteen asiakkaiden tekijyyttä korostavaan puheeseen sellaisia tilakonsepteja kuten 

Pajan kaltaiset itsetekemisen tilat (makerspaces) ja asiakkaiden musiikin tuottamista tukevat tilat 

ja palvelut (mts. 517). Tämä muutos on heidän mukaansa osa laajempaa kulttuurin kentällä 
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tapahtunutta performatiivista käännettä. Performatiivinen käänne liittyy osaksi osallistumisen 

tematiikkaan kulttuurilaitoksissa. Kulttuurilaitoksien osallistumispuheessa huomio on 

keskittynyt etenkin siihen, että kävijät eivät olisi enää passiivisia kulttuurin katsojia vaan 

aktiivisia tekijöitä ja tuottajia itse. Kävijöiden luovuuden ja itsetekemisen fasilitointi sekä 

yhdessä tekeminen korostuvat perfomatiivisen käänteen jälkeisessä kirjastossa. (Mts. 515–516.)  

Kirjastotukijoiden kuvaama ilmiö tuli voimakkaasti esiin Ison Omenan kirjastossa ja selittää 

osaltaan sitä prosessia, jossa kirjastoihin on tullut uusia tilakonsepteja: ne pyrkivät asiakkaiden 

oman toimijuuden ja seikkailun lisäämiseen. Espoon kaupunginkirjaston (2017) vuoden 2017 

tuloskortissa, jonka kirjaston uudet työntekijät olivat saaneet muotoilla, kirjaston tilallinen rooli 

nähdään muun muassa asiakkaiden itsensä toteuttamisen areenana, joka tukee asiakkaiden omaa 

harrastamista, sisällöntuotantoa, työskentelyä ja muuta toimintaa. Kirjaston työntekijät ja johto 

toivat kenttätyön aikaan monesti esille myös esimerkiksi sen, kuinka kirjasto pyrkii jatkuvasti 

vähentämään omaa tapahtumatuotantoaan Stagella ja tarjoamaan tilaa yksilöiden ja yhteisöjen 

omalle toiminnalle. Stagella järjestettiin jo kenttätyöni aikaan useita yhdistysten ja yksityisten 

toimijoiden tapahtumia. Vapaaehtoispohjalla toimivat Matinkylän lauluillat -tapahtuma oli 

muun muassa suosittu paikallisen eläkeläisväestön keskuudessa samoin kuin senioreiden Enter 

ry. -yhdistyksen senioreille suunnattu tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käyttämiseen 

liittyvä neuvonta. Samoin musiikkihuone ja soittostudio osoitettiin kirjaston asiakkaiden omaan 

tekemiseen: paikalliset musiikinharrastajat, yhtyeet ja musiikintekijät kuten räppärit käyttävät 

niitä esimerkiksi äänittämiseen ja harjoittelemiseen. Myös Paja valjastettiin asiakkaiden omaan 

harrastamiseen ja omien projektien edistämiseen. Kenttämuistiinpanoni Pajasta täyttyivät 

ihmisten mitä erilaisimmista elämänprojekteista. Eräs Unkarista kotoisin oleva mies esimerkiksi 

3D-mallinsi siellä roolipeliharrastukseensa liittyvää leikkimiekkaa. Kaksissakymmenissä oleva 

naisasiakas puolestaan teki laserleikkurilla vanerista osia cosplay-henkiseen hahmopukuunsa. 

Nigeriasta Suomeen muuttanut 24-vuotias mies taas käytti Pajan mediatyöasemia omassa 

elämässään keskeisen helluntailaisseurakunnan materiaalien työstämiseen.  

Kuten edellisistä esimerkeistä tulee esiin, kirjaston nykyiset tilakonseptit vaikuttavat kutsuvat 

ihmisiä ottamaan niitä käyttöön omiin elämänprojekteihinsa. Samalla tavalla Low tarkastelee 

omassa etnografiassaan sitä, kuinka hyvin monenlaiset ihmiset tuovat omat elämänprojektinsa 

kaupunkiaukioille osana omia sosiaalisia maailmojaan: teinit ottavat aukiot käyttöön jalkapallon 

pelaamiseen ja eläkeläiset puolestaan toistensa tapaamiseen sekä jutusteluun (Low 2000, 167–

168, 178). Näin he ovat Lefebvren (1991, 38–39) käsittein tuottamassa paikkaa omien 

representaation tilojensa sekä uusien tilallisten käytäntöjen kautta. Samalla tavoin kirjaston 
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asiakkaiden tapa ottaa kirjaston palveluja ja tiloja käyttöönsä omissa elämänprojekteissaan 

tuottaa kirjastosta sellaista paikkaa, joka se on tänä päivänä. Kyse ei ole tietenkään vain 

performatiivisiin tiloihin liittyvästä asiakkaiden toimijuudesta vaan kirjaston tilat rauhallista 

aikuisten osastoa ja nuorten Voxia myöten voidaan nähdä pyrkimyksinä luoda mahdollisuuksia 

hyvin erilaisin tarpein kirjastoon tuleville asiakkaille. Palaan yksityiskohtaisiin esimerkkeihin 

tällaisesta asiakkaiden kehollisesta ja symbolisesta kirjastopaikan tuottamisessa luvussa 5.2. 

Keskeistä tässä kohtaa on huomata, että kirjasto on pyrkinyt luomaan sellaisia fyysisiä puitteita, 

jotka pyrkivät jo määritelmällisesti antautumaan mahdollisimman monenlaiselle käyttäjien 

manipulaatiolle ja toimijuudelle.  

Lopuksi on vielä hyvä lisätä, että asiakkaan toimijuuden korostamisesta huolimatta aktiivisuutta 

ei haluta nähdä kirjastossa kuitenkaan pakottavana muottina, johon asiakas pyritään asettamaan. 

Kirjastossa on haluttu jättää asiakkaalle toimijuus myös sen suhteen, valitseeko hän olla niin 

sanotusti aktiivinen vai passiivinen toimija. Kirjastopalveluiden johtajan kuvaus viimeisimmän 

strategiatyön yhteydessä käydystä pohdinnasta aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden välillä 

kuvaa hyvin kirjaston suhtautumista asiakkaan valinnanvapauteen: 

Ensin mietittiin, et jos me puhutaan vaan, niinkun kirjastolaissa puhutaan voimakkaasti, 
aktiivisesta kansalaisuudesta. Mut sit me haluttiin se osallisuus siitä näkökulmasta, että 
kun kirjastolle tyypillistä on kuitenkin se, että me halutaan myös olla sellanen paikka, 
johon ihminen voi tulla ilman, että sillä on mitään tavoitetta, se voi tulla tänne ja olla ja 
vaan olla ja kukaan ei tuu kysymään, että mitä ihmettä sä täällä teet. 

Tällainen passiivinen osallistuminen – siis kirjastossa oleminen ilman, että ottaa itse osaa tai on 

kontaktissa kehenkään – oli myös asiakkaiden kokemuksissa hyvin merkittävä kirjastopaikan 

vapauden kokemukseen ja valinnanmahdollisuuteen vaikuttava asia. Etenkin nuoret toivat esiin, 

että kirjasto tuntuu heistä hyvältä paikalta, koska sinne ”voi tulla vaan olee” ja ”tehä, mitä haluu”. 

 

4.2.3 Kirjaston liikkeestä: ”Tää on rakennettu ihan mua varten” 

Edellä olen tuonut esiin, että kirjasto on juuri pyrkinyt tekemään itsestään paikan, jossa 

asiakkailla on toisaalta mahdollisuus olla vapaasti ilman tiukkaa kehollista kontrollia ja 

henkilökunnan ohjailua sekä toisaalta paikan, jonka toisistaan hyvin erilaiset tilakonseptit 

tarjoaisivat mahdollisimman monenlaisille ihmisille mahdollisuuden ottaa sen haltuun omiin 

elämänprojekteihinsa ja antaa sille omia merkityksiään. Samalla kirjasto on pitänyt kiinni myös 

asiakkaiden mahdollisuudesta olla osallistumatta ja ottaa kirjastopaikka haltuun vain olemalla. 

Keskustellessani aiemmin Lefebvren ja de Certeaun lähestymistapojen eroista toin esiin, että de 
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Certeaulle (1984) käyttäjän valta näyttäytyy käyttäjien taktiikoina, joiden avulla he manipuloivat 

vallassa olevien tuottamaa fyysistä todellisuutta omiin tarpeisiinsa. Edellinen alaluvun esimerkit 

käyttäjien merkityksiä odottavista kirjastotiloista voidaan nähdä tällaisina ylhäältä alas 

annettuina manipuloitavina puitteina. Erona de Certeaun teoriaan on vain se, että käyttäjät eivät 

käännä merkityksiä päälaelleen, koska kirjastopaikka jo ennakolta odottaa käyttäjien oma 

merkityksenantoa ja määrittelyä. Kuten olen maininnut, Lefebvren tilan teoria (1991) pitää 

kuitenkin sisällään myös kysymyksen siitä, kuka vaikuttaa näiden puitteiden syntymiseen. Tässä 

osiossa tarkastelen asiakkaiden ja kirjaston henkilökunnan dialogia tästä näkökulmasta. 

Espoon kirjasto on kokeillut perinteisiä asiakasraateja, joiden kautta organisaatiot ovat 

perinteisesti pyrkineet saamaan asiakkaiden äänet kuuluviin toiminnan ja tilojen suunnittelussa. 

Ne on kuitenkin lopetettu, koska entisen aluejohtajan mukaan ne eivät tavoittaneet ihmisiä. 

Kenttätyöni aikana ei tullut esiin muitakaan klassisia osallistamismenetelmiä, joilla kirjaston 

asiakkaita olisi kutsuttu mukaan suunnitteluun. Nuoret oli tosin otettu mukaan Palvelutorin 

suunnitteluvaiheessa Voxin sisustuksen suunnitteluun. Siitä huolimatta Ison Omenan kirjastossa 

hyvin monet asiakkaat tuntuvat pitävän kirjastoa omanaan ja juuri heidän tarpeitaan varten 

olemassa olevana paikkana. Tämä tulee esiin muun muassa erään musiikkihuonetta musiikin 

tekemiseen käyttävän 20-vuotiaan miehen kanssa käydyssä keskustelussa: 

Kirjaston on hänen mukaansa tärkeä paikka. Se tosi tärkeä nuorille ja osa nuorten 
yhteiskuntaa Espoossa. Hän on käynyt itse nuorempana lukemassa. Hänen mukaansa 
kirjasto on nuorille tärkeä, koska he pääsevät tekemään kaikenlaista, pelaamaan biljardia 
ja pleikkaa ja 3D-tulostamaan. Löytyy kuulemma tosi paljon tekemistä. Hänen 
mielestään kirjastot ovat muuttuneet hyvällä tavalla, kun palveluja on tullut lisää: kirjat, 
tietokoneet, askarteluhuone. Moni käy kuulemma täällä. (Kenttäpäiväkirja 18.3.2019.) 

Myös lehtiä päivittäin lukemaan tuleva ja eläkkeellä oleva Olavi, jonka esittelen tarkemmin 

luvussa 5.2.1, kuvaa kirjastoa ja koko Palvelutoria häntä varten tehdyksi: 

Tää on hirveen hyvä juttu tää. Et me oltais ihan tuuliajolla jos ei tällast olis jotain. - - Ei 
oo mitään, tai mä koen, että osa tästä, tää on rakennettu ihan mua varten tästä, mikä tää 
nyt on kirjasto tai tää systeemi. - - Niinku ei oo enää työelämässä. Et se on oikein hyvä 
tämmönen ja me ollaan muuten kaikki samaa mieltä. Kyllä, ne samat äijät ja muijat on 
tuola lukemassa sitten lehtiä tai menossa jonnekin. Mut kaikki tulee kuitenkin tänne aina.  

Kirjastolaiset itse tulkitsevat olevansa hyvin perillä asiakkaiden tarpeista osittain siksi, että 

asiakkaat kokevat kirjaston vahvasti omakseen ja jättävät valtavat määrät asiakaspalautetta. 

Kenttätyöni aikana asiakaspalautteet olivat myös hyvin usein esillä kirjaston arjessa. Niistä 

keskusteltiin niin tiimikokouksissa kuin ohimennen henkilökuntatiloissa ja tiloja järjesteltiin 
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uudelleen niiden perusteella. Mielenkiintoista on se, että palaute ei tule aina kuitenkaan 

palautteen muodossa vaan myös kehollisena tilan haltuunottona, johon kirjastolaiset reagoivat. 

Hyvä esimerkki on 2010-luvun puolivälissä alkanut turvapaikanhakijoiden saapuminen 

Suomeen ja kirjaston reagoiminen siihen perustamalla asiointineuvontaa tälle kohderyhmälle. 

Kirjastopalvelupäällikkö kuvasi, että heidän oli tietysti pohdittava, miten kirjasto voi palvella 

tätä kirjastoon tulevaa asiakasryhmää ja auttaa heitä heidän haasteidensa kanssa. Toinen hyvä 

esimerkki on nuorten saapuminen kirjastoon. Entisen aluejohtajan haastattelussa tuli esiin, että 

Ison Omenan kirjaston aloittaessa toimintansa edellisissä tiloissa, nuoret alkoivat hengailemaan 

kirjastossa. Entisen aluejohtajan mukaan muut asiakkaat kokivat nuorten äänekkään olemisen ja 

kiroilemisen ongelmana. Lopulta kirjastolaiset päättivät ratkaista asian perustamalla kirjaston 

ainoaan kokoushuoneeseen oman tilan nuorille kesän ajaksi. Se oli niin suosittu, että toimintaa 

jatkettiin kesän jälkeenkin. Entinen aluejohtaja kertoi, että nuoria oli lopulta niin paljon, että 

pieni nuortentila päätettiin vaihtaa päittäin suuremman lehtienlukusalin kanssa. Tämä tarkoitti, 

että lehtienlukijat joutuivat siirtymään pieneen kokoushuoneeseen. Lefebvren (1991) tilan 

tuottamisen näkökulmasta kyse oli siitä, että hengailevat nuoret eivät sopineet vielä melko 

perinteisen kirjaston hiljaisuutta edellyttäviin ja vallitseviin representaatioihin. Sen sijaan, että 

nuoret olisi lopulta koetettu pakotettu mahtumaan muottiin, Lefebvren käsittein (1991, 38–39) 

heidän oma representaation tilansa ja uudet tilalliset rutiinit virallistettiin kirjaston 

representaatioihin. Kirjastosta tuli nuorten tilallisen haltuunoton kautta virallisesti nuorten 

hengailun paikka, jopa siinä määrin, että lehtienlukijat joutuivat luopumaan suuremmasta 

lukusalistaan. Nuoret muuttivat kirjastopaikan luonnetta ja fyysistä todellisuutta. 

Edellä esitetyt reaktiot asiakkaiden tarpeisiin ja keholliseen haltuunottoon eivät ole olleet 

kirjastolle aina yksinkertaisia ja helppoja vaan ovat vaatineet paljon uusien taitojen opettelemista 

ja kirjaston muuntautumista, jopa siihen asti, että painopisteet rekrytoinnista ovat muuttuneet. 

Nuorten saapuminen kirjastoon on korostanut muun muassa sitä, että osaaminen ja halu 

työskennellä nuorten ja lasten kanssa on nykyään arvokasta osaamista kirjastossa, kuten kirjaston 

esihenkilöt kertoivat. Matinkylä-Olari-alueen entinen aluejohtaja kuvasi myös ensimmäisiä 

vuosia, joina he opettelivat nuorten kanssa toimimista hyvin haastavaksi ajaksi. Sen seurauksena 

kirjastossa alettiin kouluttaa nuoriso-ohjaajia oppisopimuksella ja solmittiin uusia 

yhteistyösuhteita nuorisotoimijoihin. Kirjasto oli ollut aluksi myös hyvin ”pihalla” esimerkiksi 

turvapaikanhakijoiden ongelmista ja siitä, mistä heidän lupaprosesseissaan oli kyse, kuten 

kirjastopalveluiden johtaja toi esiin. Työ oli keskitetty muutamalle henkilölle, jotka lähtivät 

ottamaan asioista selvää. Kielimuuriasiaa ratkaistiin muun muassa kieliharjoittelijoiden kautta. 
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Tällainen kirjastotoiminnan mukauttaminen ja haastavienkin muutoksien läpivieminen viittaa 

Espoon kirjasto-organisaation ehkä huomiota herättävimpään piirteeseen, joka tuntuu lävistävän 

koko kirjastotyön: kirjasto on hyvin aktiivisesti ja tietoisesti sitoutunut muuntautumaan. 

Muuntautuminen tuli monissa eri yhteyksissä esiin kenttätyöni aikana. 

Kirjastolaiset tekevät jatkuvasti pientä tilallista uudelleen järjestelyä kirjastoissa. Tuoleja ja 

pöytiä siirrellään. Kenttätyöni aikana kirjaston aikuistenosaston palvelutiski ja datapiste 

siirrettiin muun maussa aulaan ja lehtienlukutila perimmäiseltä sisäänkäynniltä datapisteen 

entiselle paikalle. Terveysaseman odotustilan ja kirjaston aikakausilehtiosaston välille 

rakennettiin tuoleilla jakolinja, kun odotustilan ja lehtiosaston yhdistyminen ei enää 

näyttäytynytkään toivottavana terveysaseman vaihduttua yksityisestä julkiseksi. Ison Omenan 

kirjastossa vieläpä nähtiin, että suurten muutosten tekeminen tässä kirjastossa oli yhden pykälän 

kankeampaa kuin muissa kirjastoissa, joissa uusia tilallisia kokeiluja tehdään hyvin pienellä 

kynnyksellä. Tämä johtui siitä, että suuremmat muutokset pitää neuvotella Palvelutorin muiden 

toimijoiden kanssa koordinaatioryhmässä. Kuten kirjastopalveluiden johtaja totesi, Sellossa 

kaikki paikat on vaihdettu ainakin viisi tai kuusi kertaa. 

Tällainen jatkuva muuntautuminen liittyy voimakkaasti kirjaston kehittämistapaan, joka 

painottaa kokeilukulttuuria ja prosessimaista kehittämistä, kuten kenttähavainnoistani ja 

kirjaston johdon haastatteluista tuli esiin. Kirjastolla järjestettiin paljon tapahtumia, jotka olivat 

lähteneet jonkun kirjaston työntekijän aloitteesta ja kun asiakkaat olivat kiinnostuneet niistä, 

niitä jatkettiin ja vietiin muihinkin kirjastoihin. Tällainen oli esimerkiksi erään kirjastolaisen 

ideoima luentosarja suomalaisesta mytologiasta, Saatanasta ja Draculasta. Samoin kuin kokeilua, 

myös muuta toimintaa arvioidaan kirjastossa jatkuvasti uudelleen. Kuten eräs 

esihenkilöasemassa toimivan kirjastolaisen kertoi, kirjastolla on liikkuva maali eikä koskaan voi 

ajatella, että palvelut ja tilat olisivat valmiita. Paja oli esimerkiksi aloittanut toimintansa 

aikuispedagogiikan paikkana, mutta kun opettajat olivat kiinnostuneet siitä, mukaan oli otettu 

kouluyhteistyötä. Kirjastopalveluiden johtajan mukaan kirjasto luodaan prosesseissa sen 

perusteella, mikä milloinkin tuntuu ajankohtaiselta. Keskustellessani muutoksessa ja 

kokeilukulttuurista kirjaston johdon kanssa, ilmiö sai itselleen vielä paremmin kuvaavan 

käsitteen. Kirjastopalvelupäällikköä lainaten, kirjasto on tietoisesti liikkeessä:  

Marjatta: Mm, voisko sen sanoa jotenkin, että jos tää fyysinen paikka on koko ajan 
muutoksessa niin onko kirjasto ikään kun mentaalisestikin koko ajan muutoksessa? 

Kirjastopalvelupäällikkö: [Naurahtaa.] Me yritämme tarkoituksella olla koko ajan 
liikkeessä. Käytä sanaa liikkeessä mielellään. 
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Espoon koko kirjastotyön lävistävä liike on se, mikä mahdollistaa asiakkaiden palautteisiin ja 

keholliseen läsnäoloon reagoimisen sekä asiakkaiden tarpeiden haistelun, vaikka kirjasto ei 

suoranaisia osallistumistapahtumia aktiivisesti järjestäkään. 

Liikkeessä olo on juuri sellainen elementti, jonka sosiologi Richard Sennett (2015 [2013]) on 

argumentoinut olevan niin kutsuttujen avointen systeemien ominaisuus. Hän on tarkastellut 

kaupunkia ja sen julkista tilaa ja esittää, että valmiiksi tiukasti suunnitellut ja määritellyt tilat 

ovat uhka elävälle kaupungille (mts. 271–272). Hän ottaa esimerkiksi Battery Park City -

projektin New Yorkissa, jossa hänen mukaansa ylimääritelty fyysinen muoto estää elävän 

kaupunkitilan. Vaikka pienet lapset viihtyvät leikkialueilla, etenkin nuorille suunnatut 

koripallokentät ja nuorisokeskukset ovat tyhjillään, koska nuoret eivät ole olleet tuottamassa 

niitä oman kehollisen käyttönsä kautta (mts. 265). Sennettin avoin systeemi korostaa etenkin 

rakennetun ympäristön keskeneräisyyttä ja muunneltavuutta, jotta se voisi olla relevantti sen 

käyttäjille (mts. 264, 271–272). Fyysinen muunneltavuus on ollut myös kirjastossa ja 

Palvelutorilla asia, johon on kiinnitetty paljon huomiota. Lähes kaikki kalusteet seisovat joko 

pyörien päällä tai ovat muilla tavoin liikuteltavissa. Kuten tässä alaluvussa on tullut esiin, 

vähintään yhtä merkittävää kuin fyysinen liikuteltavuus on kuitenkin myös se, ovatko paikkojen 

hallinnasta vastaavat tahot valmiita liikkumaan ja kenen ehdoilla. Tämän alaluvun esimerkkien 

perusteella Espoon kirjasto on sitoutunut liikkeeseen asiakkaiden ehdoilla ja siten asiakkailla on 

merkittävä rooli kirjastopaikan tuottamisen dialogissa. 

 

4.3 Panoptikon, vallankäyttö ja tasa-arvokäsitykset kirjastossa 

Edellä olen kuvannut sellaista kirjastopaikkaa, jossa asiakkaiden merkitys kirjastopaikan 

tekijöinä sekä kirjaston liikuttajana korostuu ja jossa sitä on haluttu tietoisesti korostaa. Nyt 

siirryn tarkastelemaan kirjaston panoptikonia ja sitä, kuinka kirjastolaiset käyttävät 

institutionaalista valtaansa myös toisin kuin jotkut asiakasryhmät toivoisivat. Tämä keskustelu 

johdattaa tarkastelemaan sellaisia julkisen kulttuurin tasa-arvokäsityksiä, joita Ison Omenan 

kirjastossa tilallistetaan ja jotka ohjaavat kirjaston vallankäyttöä. 

Tarkastellessaan kirjaston panoptikonia Radford, Radford ja Lingel (2018, 687–688) tuovat esiin 

muun muassa ääneen säätelyn sekä kokoelmiin liittyvät säännöt panoptikonia tuottava tekijänä. 

Myös Elmborg (2011, 345) tuo esiin, että säännöt siitä, kuinka paljon voi käyttää ääntä ja kenelle 

tietyt tilat ovat tarkoitettu, ovat hallitun tilan elementtejä kirjastossa. Kenttätyöni aikana 
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havaitsin paljon tällaisia kehollisen kontrollin muotoja myös Ison Omenan kirjastossa. Seuraava 

katkelma kuvaa yhdenlaista tilallista kontrollia, jolle asiakkaat altistuvat tulleessaan kirjastoon: 

Vartija tulee aulaan kahden nuoren kanssa Voxin suunnalta ja komentaa näitä: ”Nyt 
loppuu tollanen. Alas asti. Alas nyt.” Kun pojat ovat lähteneet vartija toteaa toiselle: 
”Potkii ja lyö toista”. (Kenttäpäiväkirja 11.3.2019.) 

Kuten katkelmasta tulee esiin, vartijat poistavat väkivaltaa käyttäviä henkilöitä Palvelutorilta. 

Samoin vartijat valvovat tiloja erilasien rikollinen toiminnan varalta. Kenttätyön aikana muissa 

yhteyksissä myös esimerkiksi solvauksia huutelevat asiakkaat poistettiin kirjastosta tai he 

poistuivat itse nähdessään vartijoiden lähestyvän. Tätä voidaan kutsua Foucault’n (2005 [1975], 

249–250) termein normaalistavaksi vallaksi, jossa sääntöjen vastaisesti toimivia ihmisiä 

rangaistaan vääränlaisesta käytöksestä. Myös kirjastolaiset ovat luomassa kirjaston kehollista 

kontrollia. Ympäri kirjastoa löytyy erilaisia kylttejä, joissa pyydetään esimerkiksi soittamaan 

kirjaston pianoa kuulokkeet korvilla niin, ettei ääni kuulu muille sekä lappuja, joissa tietyt pöydät 

lehtienlukupisteellä varataan lehtien lukijoille. Kirjaston henkilökunta valvoo myös sitä, että sen 

tarjoamia resursseja käytettäisiin oikein. Eräänä aamuna mopopoikaporukka vietti muun muassa 

aikaansa Pajassa. Heiltä oli kaatunut energiajuomaa lattialle ja he tulostivat vinyylitulostimella 

ylisuuria kuvia, vaikka heitä oli pyydetty pienentämään niitä. Pajan työntekijä tuli tuohtuneena 

paikalle, laittoi pojat siivoamaan jälkensä ja antoi nuhteet materiaalien tuhlaamisesta. Pojat 

siivosivat osan ja poistuivat vähin äänin paikalta. 

Kuten olen aiemmin tuonut esiin, Foucault’n mukaan modernien yhteiskuntien vallassa 

keskeisintä on, että se perustuu sisäistetylle kontrollille (2005 [1975], 277), joka luo normien 

mukaan toimivia kuuliaisia kehoja (mts. 187–189). Perinteisesti panoptisen tarkkailuasetelman 

on kirjastoissa muodostanut keskeisellä paikalla sijaitseva kirjastonhoitaja pöytä ja 

kirjastonhoitaja (Aaltonen 2009, 481). Ison Omenan kirjastossa sen korvaa oikeastaan 

vartijoiden infotiski. Sisustusarkkitehti kertoi, että Palvelutorin suunnittelutyöpajoissa esiin 

tulleet pelot mahdollisesta häiriökäyttäytymisestä, jotka tosin olivat suunnittelijan mukaan 

pääasiassa muiden toimijoiden kuin kirjaston pelkoja, ohjasivat sijoittamaan vartijat näkyvälle 

paikalle varoittamaan valvonnasta ja näin luomaan sisäistettyä kontrollia. Panoptisen valvonnan 

ideaa on siis hyödynnetty hyviin tietoisesti. Vaikka vartijat eivät ole Palvelutorilla varsinaisesti 

kirjaston vaan muiden toimijoiden takia, he vaikuttavat myös kirjaston panoptiseen valvontaan. 

Mielenkiintoista on se, että vaikka olen aikaisemmin tuonut esiin, ettei kirjaston henkilökunta 

odota kirjastossa enää hiljaisuutta, osa asiakkaista tuntui kuitenkin edelleen noudattavan sellaisia 

sisäistetyn vallan muotoja, jossa kirjaston panoptikon edellyttäisi äänenkäytön rajoittamista. 



 

 48 

Tämä tuli esiin muun muassa kirjaston asiakkaiden hyssytellessä toisiaan kirjastossa. Eräs 

eläkeikäinen nainen muun muassa hyssytteli aulassa ääntä pitävää nuorten porukkaa ja eräs isä 

ohjasi lastaan hiljentämään ääntään kertoen lapselle, että tämän pitäisi olla hiljempaa, koska he 

ovat kirjastossa, vaikka he istuivat melko hälyisällä alueella ja lapsi puhui vain normaalilla 

äänellä eikä erottunut mitenkään kirjaston pienestä hälinästä. Myös kokoelman lähellä 

ruokailuun liittyviä sääntöjä noudatettiin tiukemmin kuin olisi ollut tarve. Eräs naisasiakas muun 

muassa kertoi siirtyneensä aulaan aikuisten osastolta, koska ajatteli, ettei kirjojen lähellä voisi 

syödä, vaikka opiskelijat syövät ja juovat siellä jatkuvasti.  

Kontrasti oli mielenkiintoinen, koska perinteinen kuva hyssyttelevästä kirjastotyöntekijästä (ks. 

G. Radford & M. Radford 2001) loisti aineistossani poissaolollaan. Myöskään vartijat eivät 

kiinnittäneet huomiota ihmisten äänekkyyteen tai käytökseen, joka voitaisiin kokea perinteisesti 

normien vastaisena. Kun esimerkiksi lapset juoksivat ja tekivät kärrynpyöriä, kun pullojen 

kerääjä kaivoi muovipussi kädessään tyhjiä pulloja roskakorista tai kun kolmissakymmenissä 

oleva mies nukkui matkalaukku vieressään kirjaston sohvalla – ja kaikki aivan vartijoiden 

infotiskin vieressä – vartijat eivät nostaneet katsettakaan. Reijonen teki samansuuntaisen 

havainnon jo 1990-luvun Töölön kirjastossa siitä, että kirjaston henkilökunta vaikutti olevan 

oikeastaan sallivampi sääntöjen suhteen kuin sen asiakkaat, joiden ajatus kirjastosta ja sen 

säännöistä nojasi enemmän perinteeseen. Henkilökunnalle kirjasto näyttäytyi Reijosen 

tutkimuksessaan positiivisen aktiivisena ja äänekkäänä tapahtumapaikkana. (Reijonen 1995, 

144–145.). Sahavirta ja Kytö tuovat esiin, että edelleenkin, vaikka kirjastojen äänimaailma on 

alkanut muuttua jo 1990-luvulla, se tuntuu silti osalle asiakkaista vielä uudelta ja ristiriitaiselta 

asialta (2017, 84, 91, 101). Tämä kääntää huomion siihen, että oikeastaan kirjaston asiakkaat 

eivät vain alistu kirjaston panoptikonille vaan muodostavat siitä myös aktiivisesti mielipiteitään. 

Kirjaston panoptikonia olisi oikeastaan hyödyllistä tarkastella kirjastolaisten ja vartijoiden, 

mutta myös asiakkaiden itsensä tuottamana valvontamekanismina. Asiakkaat eivät nimittäin 

vain seuraa sisäistetyn kontrollin kautta kirjaston virallisia sääntöjä vaan ovat myös vaatimassa 

niitä jopa äänekkäämmin kuin kirjastolaiset ohjaamalla muita asiakkaita, etenkin nuoria, 

olemaan hiljempaa ja toisaalta esittämällä vaatimuksia kirjaston henkilökunnalle paikan 

hallinnasta. Tämä tuli myös esiin, kun kirjastopalvelupäällikkö kertoi, että jotkut asiakkaat 

kokevat kirjaston menevän perinteisten rajojen yli ja ovat kriittisiä tällaista kehitystä kohtaan, 

kun tiedustelin kirjaston rajoituksista toteuttaa visiotaan vapaasti. Seuraava alaluku, jossa kuvaan 

kirjaston tilallista konfliktia antaa esimerkkejä siitä, kuinka asiakkaat vaativat kirjastopaikkaan 

sääntöjä ja pyrkivät neuvottelemaan kirjastolaisten kanssa sen kontrollista. Tämä siirtää huomion 
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Foucault’n näkemykseen siitä, ettei vallassa ole kyse vain instituutioiden käyttämästä vallasta 

vaan oikeastaan totuuksista, jonka valvomiseen osallistuvat kaikki (1978, 93; 1980, 131, 156). 

Vaatimalla kirjastolta tilallista kontrollia, asiakkaat ovat mukana neuvottelemassa sitä, mikä on 

totuus kirjastopaikasta, kuka siellä saa olla ja millä ehdoilla. Seuraavaksi kuvaan tätä neuvottelua 

keskittymällä kirjaston tilalliseen konfliktiin ja siihen, missä kohtaa kirjastolaiset lopettavat 

neuvottelun ja käyttävät omaa institutionaalista valta-asetelmaansa. 

 

4.3.1 Konflikti kirjastossa: Neuvotteluja panoptikonista 

Tilan ja paikan tutkimuksessa on kiinnitetty paljon huomiota siihen, kuinka julkiset paikat 

muuttuvat kiistellyiksi, kun niiden eri käyttäjien merkitykset ja tavat käyttää paikkoja ovat 

ristiriidassa keskenään (Low 2017, 75; Wallin 2019, 36–37; Mitchell 2003, 18). Antti Wallin 

(2019) on muassa tarkastellut etnografisessa tutkimuksessaan eläkeläisten kaupunkitilan käyttöä 

Suomessa ja tuo esiin, että kaupunkitilassa käydään jatkuvasti taistelua siitä, kenen 

representaatiot saavat eniten tilaa ja määrittelevät tilallisia käytäntöjä sulkien näin muita 

ulkopuolelleen. Wallinin esimerkeissä muun muassa erään asuinalueen eläkeläisaktiivit saivat 

huoltoyhtiön leikkaamaan paikallisen puiston puskat mataliksi, jotta juopottelevat ihmiset eivät 

voisi suojautua niiden varjossa auringolta. Myös nuoret joutuivat väistymään kaupunkitilasta, 

kun heidän hengailupaikkana käyttämänsä suihkulähde purettiin nuorten häiriönä koetun 

käyttäytymisen vuoksi. (Wallin 2019, 36–37.) 

Myös Ison Omenan kirjastossa paikan merkityksiin ja käyttöön liittyvä konflikti on jatkuvasti 

läsnä, välillä äänekkäämmin ja usein melko hienovaraisesti. Sen kautta pyritään määrittelemään 

sitä, mitä kirjaston tiloissa voi tehdä ja kuka niitä voi käyttää – siis kirjaston panoptikonin 

sääntöjä. Kamppailua tilasta käydään asiakkaiden välillä ja se korostuu etenkin koulujen 

koeviikoilla sekä ylioppilaskirjoitusten ja pääsykokeiden alla, kun opiskelijat tulevat kirjastoon 

opiskelemaan. Niin lehtienlukijat, opiskelijat, työskentelijät kuin äidit lastensa kanssa 

leikkipaikalla toivat esiin sen, että kirjastossa tuntuu olevan aina hieman liian täyttä. Etenkin 

istuma- ja pöytäpaikoista kilpailevat käyttäjät kuten opiskelijat toivat esiin, että istumapaikkaa 

joutuu joskus etsimään hyvin pitkäänkin. Seuraava lainaus kenttäpäiväkirjastani on yksi monista 

pienistä tapahtumista, joka ilmentää tilallista konfliktia Ison Omenan kirjastossa: 

Kaksi tyttöä kävelee uuden datapisteen paikalle siirretyn lehtienlukupisteen ohi. He 
menevät lähemmäs vapaita pöytiä aikoen istua, mutta huomaavat laput, joissa lukee, että 
paikat on varattu lehtienlukijoille. Työt näyttävät harmistuneilta ja jatkavat matkaa. Pian 
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he tulevat takaisin ja katsovat taas pöytiä. Toinen toteaa, että ”no ihan sama, tulkoot sitten 
valittamaan”. Tytöt istuvat alas. (Kenttäpäiväkirja 8.10.2019.) 

Toinen vastaava konfliktia havainnollistava tapahtuma kenttätyöni aikana oli, kun kaksi 

opiskelijaa oli avannut sanomalehdet lehtienlukupisteen pöydille ja asettaneet koulukirjansa 

lehtien päälle. Opiskelijat kiersivät näin pöydillä olevien teipattujen lappujen ohjeita tilan 

jättämisestä vapaaksi lehtienlukijoille.  

Tilanpuutteen lisäksi tilallista konfliktia kirjastossa aiheuttaa äänimaailma. Sahavirran ja Kydön 

(2017) mukaan, vaikka asiakkaat toivovat myös elävää kirjastoa, he kaipaavat sinne edelleen 

myös hiljaisuutta. Ison Omenan kirjastossa lähes kaikissa kävijäryhmissä on niitä, joita 

vähintään joskus häiritsevät toiset ääntä pitävät asiakkaat ja toiminnot. Opiskelijat toivat esiin, 

että kauppakeskuksesta, Stagen tapahtumista ja muista asiakkaista kuten puhelimeen puhujista 

ja riehuvista nuorista lähtevä ääni häiritsee heitä. Kirjaston äänekkäällä puolella henkilökunnalle 

tulee valituksia muun muassa siitä, että nuortentila Voxista ja sinne ja takaisin liikkuvista 

nuorista lähtee niin paljon ääntä. Myös jotkut Voxissa käyvät nuoret toivat esiin, että siellä 

käyvät äänekkäät ihmiset ovat heistä häiritseviä, kun välillä olisi mukava vain rauhoittua. 

Kirjaston henkilökunta on hyvin tietoinen asiakkaiden tilallisesta konfliktista sekä merkitysten 

ja tarpeiden ristiriitaisuudesta. Kirjastopalvelupäällikkö kuvasi tätä ristiriitaa haastattelussa: 

Nyt sitten kun on avattu ovet kaikille ihmisryhmille ja kaikenlaiseen olemiseen ja sit 
hyväksytty myös se, et täällä on ääntä, niin siitähän tulee sit, et toiset asiakkaat eivät - - 
välttämättä pidä kaikkien toisten asiakkaiden käyttäytymisestä, sanotaan se nyt näin. Et 
jotkut, jotka haluaa sitä hiljaista lukutilaa eivät jaksa sit sitä ääntä ja sit taas nää, joiden 
mielestä ääni kuuluu kirjastoon, niinkun me on nyt annettu lupa ja halutaankin, että tänne 
tulee semmosia ääntä pitäviä, niin heidän mielestään sit heidän alueensa on liian pieni. 

Kirjaston henkilökunnalla on oikeastaan keskeinen rooli asiakkaiden välisessä kamppailussa. 

Eräänä päivänä havahduin esimerkiksi kuulemaan, kun eräs kirjaston aikuistenosaston työntekijä 

kysyi johtoasemassa olevalta henkilöltä, että voisiko lehtienlukupisteen tilanteelle tehdä jotain, 

kun asiakkaat ovat valittaneet. Tätä konfliktia ratkaistakseen henkilökunta oli myös asettanut 

pöydät lehtienlukijoille varaavat laput esille. Myös eräs kirjaston aikuistenosaston työntekijä 

kertoi ohjaavansa välillä kovaäänisiä asiakkaita kirjaston äänekkäämmälle puolelle, jos he 

häiritsivät muita asiakkaita. Kaksi opiskelijaa kertoi myös pyytäneensä kirjaston henkilökuntaa 

puuttumaan metelöivien nuorten äänenkäyttöön samoin kuin eräs eläkeläisnainen kertoi, että 

kirjastolaiset hääsivät hänen pyynnöstään opiskelijat täynnä olevalta lehtienlukupaikalta. Vaikka 

kirjastossa halutaan sallia myös äänenkäyttö ja minimoida ihmisten kontrolli, kirjastolaiset ovat 
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kuitenkin hyväksyneet, että aikuisten osastolla pidetään yllä tietynlaisia kehollisia normeja 

suhteellisesta äänenkäytöstä ja siitä, mitä esimerkiksi lehtienlukijoiden pisteellä sopii tehdä. 

Sen sijaan, että kirjastolaiset olisivat vain asiakkaiden konfliktin välittäjiä he ottavat siinä 

oikeastaan mielenkiintoisen neuvottelijan roolin, joka tuntuu pyrkivän siihen, että kaikki 

konfliktin osapuolet kuitenkin mahtuisivat lopulta kirjastoon. Kuten aiemmin olen tuonut esiin, 

hengailevien nuorten ja kirjaston rauhallisuutta kaipaavien käyttäjien välillä tilallinen konflikti 

alkoi jo Ison Omenan vanhassa kirjastossa. Tällöin kirjastolaiset mahdollistivat heidän 

samanaikaisen oleskelunsa kirjastossa järjestämällä nuorille suljetun tilan, kuten entinen 

aluejohtaja toi esiin. Ison Omenan kirjaston siirtyessä nykyisiin tiloihinsa äänimaailmaan 

liittyvää konfliktia ja eri ryhmien samanaikaista olemista kirjastossa lähdettiin ratkaisemaan 

sijoittamalla perinteinen hiljaisempi kirjasto ja äänekkäämpi toimintakirjasto erilleen toisistaan 

sekä tekemällä kirjastoon erillinen nuortentila. Äänekkäiden nuorten ohjaaminen äänekkäälle 

puolelle sekä paikkojen varaaminen lehtienlukijoille voidaan nähdä pyrkimyksenä pitää kirjasto 

avoinna myös rauhallisuutta ja lehtienlukutilaa kaipaaville samoin kuin nuortentila ja 

äänekäspuoli pitävät sitä toisille. Sisutusarkkitehti myös kertoi, että äänen leviämisen 

hallitsemiksi Palvelutorin kattoon tehtiin alakattoratkaisu, jossa on ääntä heijastavia ja rikkovia 

elementtejä. Lehtienlukijat tosin kokivat kirjaston muuton jälkeen jääneensä joka tapauksessa 

huonoon asemaan, kun heidän lukupisteensä uusissa tiloissa oli pieni ja yhdistyi terveysaseman 

levottomaan odotustilaan. Lopulta kenttätyöni lopulla sanomalehtienlukupiste siirrettiin keskelle 

hiljaista aikuisten osastoa datapisteen vanhalle paikalle. Datapiste siirtyi aulaan. Tämän jälkeen 

datapisteen tietokoneita käyttävät toivat esiin, ettei aulassa ole heidän mielestään tarpeeksi 

yksityisyyttä hoitaa virallisia asioita tietokoneilla. Vaikka kenttätyöni loppui tässä kohtaa, 

kirjaston liike ei varmasti ole pysähtynyt vaan jatkanut reagoimista ja ratkaisujen hakua tilallisen 

konfliktiin ja eri tilojen sääntöjen – kirjaston panoptikonin – neuvotteluun asiakkaiden kanssa. 

Kuten on tullut esiin, keskeistä kirjaston tilallisessa konfliktin neuvottelussa on toki se, että 

kirjasto kuuntelee asiakkaitaan ja reagoi niihin liikkeellään. Vielä merkittävämpää on kuitenkin 

se, että se pyrkii ratkaisuillaan saamaan hyvin erilaiset asiakkaat mahtumaan saman katon alle. 

Sen sijaan, että kirjaston henkilökunta sallisi jonkun ryhmän täysin syrjäyttää toisen kuten 

Wallinin (2019, 36–37) kaupunkiaukiota tarkastelevissa esimerkeissä, he pyrkivät pitämään 

huolen siitä, että kaikki voisivat käyttää kirjastoa, vaikka heistä silloin tällöin aiheutuisi häiriötä 

muille asiakkaille. Kirjasto siis ottaa institutionaalisen valta-aseman käyttöönsä ennen kaikkea 

silloin, kun se vaatii kaikkia mukautumaan siihen, että kirjastoon mahtuu entistä erilaisempia ja 

erilaisissa merkityksissä kirjastoa käyttäviä ihmisiä. Tämä on kirjaston panoptikoniakin 
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pakottavampi puite kirjastossa olemiselle – jonkinlainen panoptikonin panoptikon: Kirjastoon 

tullessaan asiakkaiden täytyy muuttua kuuliaisiksi kehoiksi ja hyväksyä, että siellä on muitakin, 

erilaisia ihmisiä, jotka käyttävät kirjastoa omalla tavallaan. Luvussa 5.3 tarkastelen sitä, kuinka 

tällainen kirjaston kaikkien samanaikaista kirjastossa olemista vaativa panoptikon vaikuttaa 

kirjaston asiakkaisiin ja heidän kirjastomerkityksiinsä. Seuraavassa alaluvussa puolestaan 

tarkastelen sitä, millaiset tasa-arvokäsitykset tilallistuvat kirjastopaikkaan kirjaston 

neuvotellessa asiakkaidensa tilallista konfliktia sekä rakentaessa erilaisten asiakkaiden 

toimijuudelle avautuvaa kirjastopaikkaa. 

 

4.3.2 Avoimuuden radikalismi ja tilallistuvat tasa-arvokäsitykset 

Olen aikaisemmin tuonut esiin, kuinka kirjasto on pyrkinyt erilaisilla uusilla tilakonsepteilla ja 

äänimaailman vapauttamisella mahdollistamaan sen, että myös ne, joiden omille 

elämänprojekteille perinteinen kirjasto ei avaudu. löytäisivät kirjastosta jotain relevanttia ja 

voisivat ottaa sen haltuunsa. Kuten olen kirjaston tilallista konfliktia esitellessä tuonut esiin, 

myös kirjaston neuvottelu panoptikonista asiakkaiden kanssa pyrkii siihen, että hyvin monella 

eri tavoilla kirjastoa käyttävät ihmiset voisivat olla kirjastossa samanaikaisesti. Se on luonut 

tämän takia hyvin erilaatuisia ja eri sääntöjä sisällään pitäviä alueita kirjastoon. Kirjaston 

lopullinen viimeinen sana konfliktiin on, ettei ketään voi sulkea sen ulkopuolelle. Kirjasto on 

siis konfliktin neuvottelijana kuten myös uusien tilojen tarjoajana ottanut lähtökohdakseen sen, 

että ihmisillä on hyvin erilaiset tarpeet ja tuottanut kirjastopaikkaa, jossa ihmisten erilaisuus on 

voimakkaasti edustettuna. Tässä luvussa esitän, että tasa-arvon käsite, joka ohjaa kirjastopaikan 

liikettä ja joka tilallistuu sen tuottamisen prosessissa, ei ole suinkaan Gullestadin (1992, 173–

174) tasa-arvo samanlaisuutena tai samanlaisuutta korostava universalismi vaan ennen kaikkea 

erot huomaava tasa-arvo, jonka mainitsin tulevan edustetuksi myös kirjastolaissa. 

Identiteettien ja erojen näkymisen toivottavuus kirjaston tilallisuudessa tuli entistä selkeämmiksi 

silloin, kun kirjastopalveluiden johtaja kertoi, miten erilaisuuden toivotaan olevan näkyvillä 

kirjastopaikassa. Hän kertoi painokkaasti, ettei kirjasto pyri enää olemaan sillä tavalla neutraali 

paikka, kuin kirjastot ennen olivat: etteivät politiikka, uskonto tai muut saisi olla kuuluvasti 

esillä. Päinvastoin kirjastossa on järjestetty erilaisia tapahtumia uskonnoista ja kulttuureista. 

Kenttätyöni aikana siellä järjestettiin myös  eduskuntavaalien vaaliväittelyitä. Tämä erilaisuuden 

ja vuoropuhelun näkyväksi tekeminen kirjastossa on tärkeää pitää mielessä lukua 5.4 varten, 

jossa tarkastelen kirjastopaikan merkitystä moninaistuvan yhteiskunnan julkisessa kulttuurissa.  
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Erot huomaavan universaaliuden vaatimus näkyy kirjastossa myös saavutettavuuden 

parantamisessa. Kirjastopalveluiden johtaja kertoi, että se on pyrkinyt parantamaan kirjaston 

saavutettavuutta keskittymällä esimerkiksi rakenteellisiin asioihin3. Kirjastojen fyysisen 

saavutettavuuden parantaminen sijoittamalla ne keskeisten julkisten kulkuyhteyksien varsille, 

kuten kauppakeskuksiin, on ollut pyrkimys tuoda kirjasto useamman kaupunkilaisen saataville. 

Lisäksi aukioloaikojen pidentäminen ja omatoimiaukioloaikojen käyttöönotto on ollut 

kirjastopalveluiden johtajan mukaan pyrkimys mahdollistaa mahdollisimman monenlaisissa 

töissä ja erilaisissa elämänrytmeissä elävien ihmiset pääseminen kirjastoon. 

Ihmisten erilaisten rakenteellisten olosuhteiden sekä myös rakenteellisen epätasa-arvoisuuden 

huomaaminen on juuri se syy, miksi kirjaston tasa-arvo näyttäytyy erot huomaavana ennemmin 

kuin samanlaisuutta edellyttävänä. Sen tasa-arvon ja universalismin vaatimus ei nimittäin koske 

vain kirjastoa itseään vaan laajenee sen seinien ulkopuolelle. Kirjasto ei näe tehtävänään olla 

vain itse universaali palvelu vaan myös korjata laajemmin yhteiskunnan valuvikoja sen 

epäonnistuessa tarjoamaan kaikille avoimia mahdollisuuksia. Kirjastopalveluiden johtajan ajatus 

esimerkiksi musiikkipalvelujen tarjoamisesta viittaa tähän suuntaan: 

Et aika monissahan niissä on se, että me ollaan se matalan kynnyksen paikka. Jos aattelee 
nyt, vaikka mihin me ollaan meijän musiikkipalveluissa menty, niin siin on samasta kyse. 
Et joo, on perheitä, joissa lapset viedään musiikkiopistoon, maksetaan se. Jos ei oo rahaa, 
niin jotkut ymmärtää et siel on vapaaoppilaspaikkoja. Mietippä nyt tänne tullutta jotain 
perhettä, joka ei oo ikinä kuullukaan mistään musiikkiopistosta. Jos sen lapsi sanoo, et 
mä haluisin mennä sinne, mistä ne vanhemmat voi tietää, et sinne ois mahdollista päästä 
ilmasiksi? Todennäköisesti ne sanoo, et et voi mennä, kun ei meil oo rahaa sellaseen. 

Jochumsen, Skot-Hansen ja Rasmussen (2017) ovat tarkastelleet myös niitä perusteita, joita 

performatiivisten tilojen perustamiselle on yleisesti esitetty. Yksi näistä perusteita on juuri 

vastaava demokraattisuuden perustelu. Siinä on tutkijoiden mukaan kyse siitä, että kaikilla ei 

yhteiskunnassa ole samanlaisia mahdollisuuksia ja resursseja kansalaisosallistumiseen tai 

taiteellisen ilmaisuun. Esimerkiksi edes diginatiivien pääoma digitaalisten välineiden ja 

sisältöjen hyödyntämisessä ei ole jakautunut tasaisesti eikä kaikilla ole välttämättä pääsyä 

esimerkiksi samoihin ohjelmistoihin. (Jochumsen ym. 2017, 520.) Esitän, että tämä kirjaston 

koko yhteiskuntaa koskeva demokraattinen tehtävä on yksi syy, miksi kirjasto ei voi eikä 

 
3 Toki kirjaston saavutettavuudessakin on haasteita, jotka liittyivät kenttäaineistoni perusteella pääasiassa siihen, 
ettei kaikilla ole samalla tavalla tietoa kirjaston palveluista. Esimerkiksi jotkut pelkästään kirjaston hiljaista puolta 
käyttävät saattoivat olla tietämättömiä toimintakirjaston tarjonnasta. Yleisesti vaikutti kuitenkin siltä, että 
asiakkaat, etenkin kirjastoa paljon käyttävät kuten nuoret ja eläkeläiset, ovat melko hyvin perillä kirjaston eri 
palveluista. Tiedotus on kuitenkin teema, joka tuotiin kirjaston puolelta esiin kirjaston kehityskohtana. En mene 
kysymykseen tässä tutkielmassa sen tarkemmin vaan jätän aiheen muiden tarkasteltavaksi.  
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pyrikään tilallisessa järjestäytymisessään olemaan lopulta täysin sokea kävijöidensä 

identiteeteille. 

Tämä kääntää huomion takaisin tilalliseen neuvotteluun ja nuorten hengailun virallistamiseen 

kirjastopaikan representaatioissa, mihin viittasin aikaisemmin. Kun kirjastoon tuli uusi 

asiakasryhmä ja entisen aluejohtajan mukaan Matinkylän alueella uudelle nuortentilalle oli 

tarvetta, kirjasto päätti käyttää institutionaalista valta-asetelmaansa fyysisten puitteiden 

muuttamiseen ja tarjosi nuorille oman tilan jopa lehtienlukijoiden kustannuksella. Nuorten 

erityistarpeet, heidän yhteiskunnallinen asemansa ja heidän Matinkylän aluetta koskeva tilan 

tarpeensa huomioitiin siis kohdennetun tilan tuottamisessa. Vaikka myös nuortentila on auki 

kaikille nuorille, kirjastopalveluiden johtajan haastattelussa esiin tullut näkemys tämän tilan 

tärkeydestä etenkin niille, joilla ei ole muuta paikkaa, on valaiseva: 

Marjatta: Onko sitten jotain tiettyjä ihmisryhmiä, kenelle se olis just kaikista tärkeintä, 
ikään kuin löytää täältä jotain? 

Kirjastopalveluiden johtaja: No emmä ajattele silleen, että kaikkien ihmisten pitäisi 
käyttää kirjastoa, tai et joidenkin erityisesti. Mut tietenkin, kun yhdenvertaisuus on 
tavotteena, niin mä ajattelen, että se velvottaa meitä enemmän ottamaan huomioon niitä, 
joilla ei ne muut mahdollisuudet välttämättä oo niin hyvät. Et kyl mä sen takia ajattelen, 
että esimerkiksi kesällä, et okei, monet lapset, ne lähtee vanhempiensa kanssa 
kesälomalle, ulkomaanmatkalle tai mökille tai johonkin. Sit on niitä lapsia, jotka ei mee 
mihinkään. Niin kyl mä sillon ajattelen, että on tärkeetä, että niilkin on joku paikka, - - 
mihin voi tulla päivittäin, mikä on se oma kesätekeminen.  

Kirjasto vaikuttakin huomioivan ihmisryhmien erityistarpeita ja eroja suhteessa siihen, miten 

paljon muita mahdollisuuksia näillä ihmisryhmillä on yhteiskunnassa. Kuten eräs kirjaston 

esihenkilö toi esiin, kirjasto tekee sitä, mitä kukaan muu yhteiskunnassa ei tee. Toinen esimerkki 

tällaisesta yhteiskunnallisen vastuun kantamisesta niistä, joilla ei ole muuta paikkaa, on myös 

maahanmuuttaneiden asiointineuvonta. Kirjaston henkilökunta kertoi, että sen perustaminen 

koetiin tärkeäksi siksi, etteivät yhteiskunnassa muut tahot ota vastuuta siitä, että 

turvapaikanhakijat ja muut maahan tulleet saisivat apua sellaisilla kielillä, joilla heidän on 

mahdollista asioida. Kirjastossa neuvoa tarjottiin monilla, muun muassa darin ja arabian kielillä.  

Samalla, kun tasapäistävää ja eroille sokeaa tasa-arvoisuutta pidetään radikaalina avoimuutena 

(Huzar 2015, 78; Relander & Saarti 2015, 6), omanlaisenaan radikaaliutena ja avoimuuden 

radikalismina voidaan pitää myös tilan päättäväistä tarjoamista niille, joilla ei ole muuta paikkaa 

– etenkin maailmassa, jossa tutkijat ovat huolissaan avoimien julkisten paikkojen vähenemisestä 

ja muuttumisesta kontrolloiduiksi ja puolijulkisiksi sekä väestön tilallisesta jakautumisesta 
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niihin, joilla on varaa kuluttaa ja niihin, joilla ei (esim. Cooper 1993; Low, Taplin & Scheld 

2005, 1; Harvey 2009 [1973]; Kuusisto-Arponen & Tani 2009, 53, 56). Kirjaston radikaali 

yhteiskunnan laajuinen erot huomioiva avoimuus ja tasa-arvon käsite tuntui saavan kirjaston 

johdon kommenteissa tukea kirjastolaista. Viitatakseni uudelleen kirjastopalvelupäällikön 

sanoihin, kun lain tavoitteena on tukea kansalaisten aktiivista yhteiskunnassapitämistä, ”niin 

kukaan ei voi tulla sanomaan meille, että te ette saa tätä tehdä”.  

 

4.3.3 Radikaali avoimuus: ”Kirjastoon on yksikätinen robottikin tervetullut” 

Vaikka olen edellä tuonut esiin, että kirjaston tasa-arvon tilallistamisessa on kyse ennen kaikkea 

avoimuuden radikalismista, joka huomaa kävijöidensä erot, väitän ettei se välttämättä kuitenkaan 

sulje pois radikaalin avoimuuden periaatetta, jonka uhkasta Huzar (2015) varoittaa. Moderni 

yleinen kirjasto on historiallisesti katsottuna jo määritelmällisesti universaali palvelu. Sen 

ideologisena perustana toimiva New Pubic Library -liike vaati jo 1800-luvun lopulla, että 

kirjastojen tuli palvella ilmaiseksi kaikkia ikään, säätyyn, varallisuuteen tai mielipiteisiin 

katsomatta (Vatanen 2009, 224). Kirjastopalveluiden johtaja toi haastattelussa hyvin 

eksplisiittisesti esiin, että kirjasto haluaa edelleen olla avoin aivan kaikille:  

Tääl on niinku koko ikähaitari ja sehän on ollu se, mikä meil on myös ollu painopisteenä, 
et me halutaan, et joka ikinen tuntee, et tää on mun juttu ja mä oon tervetullut tänne 
sellasena, kun mä oon. 

Kirjaston johto ja henkilökunta toivat keskusteluissa usein esiin myös sen, että vaikka jotkut 

tapahtumat ja palvelut houkuttavat enemmän tiettyä väestöä, ne ovat kuitenkin auki kenelle vain, 

joka haluaa niihin osallistua. Poikkeuksen tekee tosin nuortentila, jolla on omat ikärajansa. 

Pyrkimyksestä kohdata asiakkaita sokeina heidän identiteeteilleen (Huzar 2015, 78) kertoo myös 

esimerkiksi se, miten maahanmuuttaneiden asiointineuvontaa oltiin muuttamassa kenttätyöni 

lopulla. Kirjastopalveluiden johtaja toi esiin, että samalla, kun kansallinen digitukihanke oli 

rantautumassa kirjastoon, maahanmuuttaneiden neuvonta siirtyisi saman neuvontapisteen 

yhteyteen. Kaikki saisivat neuvontapalvelunsa samasta paikasta. Kirjastopalveluiden johtaja 

kommentoi asiaa toteamalla, ettei kirjastolla voi pidemmän päälle olla etnisesti profiloitua 

palvelua. Vaikka kirjasto huomaa kävijöidensä eroja, se pyrkii myös vetämään välillä takaisin ja 

sulkemaan kaikki sisäänsä samoin perustein, Huzarin (2015, 76–77) sanoja käyttääkseni. 

Alun perin radikaalin avoimuuden käsitteeseenkin minut tutustutti eräs kirjaston 

esihenkilöasemassa olevista kirjastolaisista. Hän koetti selventää minulle sitä, kuinka 
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kirjastoammattilaisten tulisi suhtautua ja kuinka he pyrkivät suhtautumaan asiakkaisiin. Hän ei 

sillä kertaa muistanut oikeaa termiä asialle. Muutaman päivän päästä hän pysäytti minut ja ojensi 

tulostetun artikkelin muovitaskussa. Artikkelin alakappaleesta ”Kirjastot radikaalin avoimuuden 

edustajina” oli alleviivattu muun muassa seuraava lause: ”[j]a ollakseen aidosti demokraattisia, 

kirjastojen on sovellettava radikaalin avoimuuden periaatteetta, ja pyrittävä kohtaamaan 

vierailijansa ikään kuin sokeina heidän identiteeteilleen ja erityispiirteilleen” (Relander & Saarti 

2016, 6). Kirjastolaisen sanoin, heidän on kuunneltava asiakasta, eikä odotettava hänestä mitään. 

Vaikka kirjaston palvelut ja tilakonseptit huomaavat ihmisten eri elämäntilanteet ja tarpeet, 

radikaali avoimuus ja siten tasa-arvo samanlaisuutena tuntui kuitenkin olevan kirjaston 

esihenkilön osoittamalla tavalla jatkuvasti läsnä kenttätyöni aikana. Radikaali avoimuus tuli 

esiin ennen kaikkea kirjaston työntekijöiden hyvin ennakkoluulottomana suhtautumisena sen 

asiakkaisiin – jonkinlaisena kirjastoempatiana. Radikaalin avoimuuden periaate tuli esille 

esimerkiksi heti kirjastovierailujeni ensimmäisinä päivinä tavatessani Ison Omenan 

kirjastopalvelupäällikön. Halusin saada tietää, miten kirjasto suhtautuu julkisissa paikoissa usein 

marginaaliin jääviin ihmisryhmiin. Kysyin, miten kirjastolla toimitaan, jos esimerkiksi 

kodittomat ihmiset tulevat nukkumaan kirjastoon. Kirjastopalvelupäällikkö totesi yllättyneenä 

ääntään hieman kohottaen, että ”hehän ovat meidän asiakkaitamme”. Hän kertoi, että jos sohvalla 

nukkuva koditon ei varsinaisesti häiriköi ketään, niin hänen annetaan nukkua. Toinen katkelma 

aineistonkeruun ensimmäisiltä päiviltä kirjaston 3D-tulostamiseen keskittyvästä robottipajasta 

havainnollistaa kirjastoempatiaa erityisen hyvin: 

Työpajan pitäjä näyttää osallistujille yhtä 3D-tulostettua robottia, joka on tehty erään 
toisen ryhmän kanssa aikaisemmin. Robotin käsi on irrallaan, koska se oli mallinnettu 
vahingossa irralliseksi. Pajan pitäjä kertoo, ettei liimannut kättä kiinni, koska hän ajatteli, 
että se on osa robotin tarinaa. Hän lisää vielä perään, että ”ja toisaalta kirjastoon on 
yksikätinen robottikin tervetullut”. (Kenttäpäiväkirja 18.10.2018.) 

Aivan kaikki, myös elämässä siipeensä saaneet, kuten yksikätiset robotit, koetetaan toivottaa 

kirjaston arjessa tervetulleeksi ilman oletusta siitä, että siipi, tai käsi, täytyisi saada ensin 

kuntoon. Myös Sisustusarkkitehti oli pistänyt kirjastolaisten ennakkoluulottomuuden merkille ja 

kertoi sen vaikuttaneen Palvelutorin suunnitteluprosessiin ja sen tunnelman luomiseen: 

Kirjasto itseasiassa oli hyvin tota, miten mä sanoisin, rauhoittava ja semmonen asioihin 
jotenkin elämänmyönteisellä positiivisuudella suhtautuva. Et niinkun kirjaston edustaja 
yleensä aina käytti sellasen puheenvuoron, jossa hän pyrki rauhottamaan, rauhottelemaan 
näitä ehkä enemmän tunteella reagoineita. - - Ja kirjasto kyl suhtautu - - oikeastaan aina 
semmosessa rauhallisessa hengessä, että tää on niinkun elämää ja tääl näkyy koko kirjo 
ihmisiä, mutta mitä sitten, että tämmösiä me olemme. 
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Väitän, ettei avoimuuden radikalismi sulje pois sitä, että asiakkaat otetaan myös radikaalin 

avoimesti vastaan kirjastoempatian kautta. Vaikka kirjasto huomaa kävijöidensä erot 

palvelujensa ja kirjastopaikan tuottamisessa, eletyn elämän tasolla kävijät saavat itse valita 

tapansa käyttää kirjastoa. Heidän ei oleteta hakeutuvan juuri tiettyihin palveluihin. On 

esimerkiksi totta, että suomen kieltä vasta opettelevia käy kirjaston kielikahviloissa. Samalla 

heitä käy kuitenkin myös Pajassa harrastamassa, aikuistenosastolla työskentelemässä sekä lasten 

leikkialueella oleskelemassa ja lainaamassa lapsilleen kirjoja – koko kirjastossa. 

Keskustellessani erään Pajaa käyttävän Unkarista kotoisin oleva miehen, aulassa istuvan 

Espanjasta muuttaneen naisen sekä aikuistenosastolla työskentelemään tulleen Pakistanista 

kotoisin olevan miehen kanssa, he kaikki kertoivat toki kuulleensa kirjaston kielikahviloista ja 

harkitsivat niihin osallistumista. He kuitenkin käyttivät kirjastoa parhaillaan aivan kuten kuka 

tahansa. Huzarin (2015, 78–79) esiin tuomaa radikaalia avoimuutta nakertavaa luokittelua ja 

erottelua ei pakoteta ihmisten identiteetteihin kirjastossa, mutta samalla huomataan, että monet 

etsivät ja tarvitsevat juuri omaan elämäntilanteeseen ja identiteettiin sopivia elementtejä 

kaupunkien materiaalisesta todellisuudesta – oli se mangakerhoa, kielikahvilaa tai nuortentilaa. 

Kuten olen tässä analyysiosiossa tuonut esiin, kirjasto on pyrkinyt uusilla tilaratkaisuillaan ja 

äänimaailman vapauttamisella avautumaan entistä useampien ja erilaisempien asiakkaiden 

omalle merkityksenannolle ja keholliselle haltuunotolle. Se liikkuu jatkuvasti asiakkaidensa 

tarpeiden perässä kokeillen ja reagoiden ja neuvottelee samalla asiakkaiden kanssa kirjaston 

julkisen elämän sääntöjä eli panoptikonia vaatien kuitenkin oman valta-asetelmansa kautta, ettei 

ketään saisi sulkea kokonaan ulkopuolelle vaan, että kirjastoon mahtuisi toisistaan hyvin erilaisia 

ihmisiä. Tässä kirjastopaikan tuottamisen prosessissa tilallistuu sellainen ihmiset erilaiset tarpeet 

ja yhteiskunnalliset asemat huomioiva tasa-arvon käsitys, jota olen kutsunut avoimuuden 

radikalismiksi. Samaan aikaan, kun kirjaston tilallinen järjestys symboloi avoimuuden 

radikalismia, se kuitenkin palaa aina takaisin myös samanlaisuutta painottavaan universalismiin. 

Samanlaisuutta ja sokeutta eroille olettava radikaali avoimuus näyttäytyy kirjastossa ennen 

kaikkea kirjastolaisten tietynlaisena kirjastoempatiana ja ennakkoluulottomuutena asiakkaita 

kohtaan. Kuten universalismia ja tasa-arvoa samanlaisuutena tarkastelleet tutkijat tuovat esiin, 

nämä käsitteet eivät ole koskaan olleet niin jäykkiä ja absoluuttisia kuin on annettu ymmärtää, 

vaan ne voivat olla myös avoimia uudelleenmäärittelylle (Bruun ym. 2011; Anttonen ym. 2012, 

187; Clarke & Newman 2012, 103; Erstad 2018). Kirjaston tilallisessa todellisuudessa ne ovat 

olemassa yhtäaikaisesti välillä toisen korostuessa, toisinaan toisen, kuitenkaan toisiaan 

poissulkematta.   
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5 Kirjastopaikan erillisiä ja jaettuja merkityksiä 

Edellisessä analyysiosiossa olen kuvannut sitä, kuinka kirjasto liikkuu toisaalta jatkuvasti 

asiakkaidensa tarpeiden ja toiveiden perässä sekä koettaa rakentaa kirjastopaikkaa niin, että hyvin 

erilaiset asiakkaat voisivat ottaa sen hyvin eri tavoin haltuun oman elämänsä projekteihin. 

Toisaalta olen kuvannut sitä, kuinka kirjaston panoptikon velvoittaa asiakkaat hyväksymään 

hyvin erilaisten ja eri tavalla kirjastoa käyttävien ihmisten läsnäolon kirjastopaikassa. Tässä 

osiossa tarkastelen ensinnäkin sitä, kuinka asiakkaat toimijoina antavat kirjastopaikalle 

merkityksiä sekä ottavat sitä haltuun hyvin eri tavoin ja erilaisia kirjastopaikan elementtejä 

hyödyntäen eläen samalla todeksi kirjaston erot huomaavaan tasa-arvon symbolista järjestystä. 

Toiseksi tarkastelen sitä, kuinka edellisessä osiossa esiin tuotu kirjaston vallankäyttö sekä uusi 

tilallinen järjestys myös vaikuttavat ihmisiin ja muuttavat heidän kirjastomerkityksiään.  

 

5.1 Mielikuvien jaettu kirjasto 

Kuten aikaisemmin olen maininnut, kirjaston merkitystä sen käyttäjille on mahdotonta 

tarkastella kiinnittämättä huomiota kirjaston kollektiivisiin symbolisiin merkityksiin, jotka 

kietoutuvat yhteen kollektiivisten muistojen ja kansallisen narratiivin kanssa. Kuten aiemmin 

toin esiin, antropologit (esim. Mock 1993) ovat tuoneet esiin, että paikat voivat olla hyvin arvo- 

ja merkityslatautuneita, koska niillä on kyky symboloida yhteisöjä ja toimia jopa yhteisöjen 

itseymmärryksen ainesosina. Kirjastotutkijat ovat hyödyntäneet tätä näkökulmaa muun muassa 

Carnegie Negro Libraryn tutkimuksessa, jossa paikallinen afroamerikkalainen yhteisö piti 

kirjastoa oman olemassaolonsa juurina (Hersberger ym. 2007). Carnegie Negro Library oli 

keskittynyt vuosikymmenten ajan etenkin afroamerikkalaisen yhteisön kulttuurisiin ja 

koulutuksellisiin tarpeisiin (mts. 79). Tutkijat esittävät, että kirjastosta oli muodostunut 

afroamerikkalaisen yhteisön ensisijainen tapaamis- ja organisoitumispaikka. Heidän mukaansa 

kirjasto näyttäytyi tutkimukseen osallistuneiden näkökulmasta paikkana, joka oikeastaan 

määritteli yhteisön ja oli sen juuret. (Mts. 96–97.) 

Yleisellä kirjastolla on suomalaisessa yhteiskunnassa vastaavanlaisen paikka kollektiivisen 

narratiivin muodostumisessa. Kuten suomalaista kirjastojen historiaa tutkineet tutkijat ovat 

tuoneet esiin, kirjasto ja ajatus suomalaisuudesta sekä suomalaisen yhteiskunnan olemassaolosta 

ovat liittyneet toisiinsa 1800-luvulta asti. Modernin kirjaston kehitys Suomessa liittyy 

voimakkaasti fennomaanien itsenäisyyspyrkimyksiin 1800-luvun puolivälin jälkeen. (Mäkinen 
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2009c, 157–158, 175.) Fennomaanisessa ideologissa korkeatasoinen ja omankielinen kirjallisuus 

nähtiin osoituksena kansan olemassaolosta ja kirjastot olivat osaltaan luomassa tätä 

suomalaisuuden kansallista narratiivia (Mäkinen 2009b, 451–452). Myös Reijonen (1995, 144–

145) on omassa kirjastotutkimuksessaan tehnyt havainnon kirjastojen historiaan liittyvästä 

suomalaisesta kansallisesta myytistä. Hän kutsuu kirjastoa Bourdieun (1988, 67) termein 

toteutuneeksi myytiksi. Reijosen mukaan kirjaston asiakkaille kirjasto näyttäytyy kansakunnan 

toteutuneena myyttinä, jossa ”kirjasto on tukenut kansan sivistystä tarjoamalla ilmaisen 

rauhallisen opiskelu- ja lukutilan sekä lainattavaa materiaalia” (Reijonen 1995, 144). Hänen 

1990-luvulla tekemien havaintojensa mukaan kirjasto näyttäisi olevan ihmisten mielissä 

hiljainen, ajaton ja rauhallinen paikka. Se ei ole tiettyyn hetkeen sidottujen toimintojen 

tapahtumapaikka. (Mts. 144.) Edelleen 2010-luvun lopulla Ison Omenan kirjaston asiakkaiden 

kommentit kirjaston tärkeydestä ja merkityksestä tuntuvat ilmentävän tällaista kollektiivista ja 

symbolista merkitystä, joka ei toki ole säilynyt muuttumattomana. 

Tällaiset ajattomaan ja sivistävään kirjastopaikaan liittyvät merkitykset aktivoituvat asiakkaiden 

puheessa esimerkiksi silloin, kun kysyin, millainen merkitys kirjastoilla oli ihmisten mielestä. 

Ne tulivat esiin etenkin aikuisilla asiakkailla myös silloin, kun kerroin tekeväni tutkielmaa 

kirjastosta ja tiedustelin osallistumishalukkuutta. Tällöin sain vastaukseksi hyvin paljon 

mielipiteitä siitä, että kirjastot ovat juuri todella tärkeä tutkimusaihe, koska ne ovat niin tärkeitä 

yhteiskunnallemme. Kuvailuiksi sain hyvin paljon yhteneviä mielipiteitä ja moraalisia 

kannanottoja siitä, mitä kirjasto on, mitä sen tulisi olla ja miksi se on tärkeä. Koska ajatus 

tällaisesta symbolisesta kirjastopaikasta tuntui operoivan enemmän yleisellä, kaikkia yleisiä 

kirjastoja koskevalla tasolla eikä niinkään Ison Omenan kirjastosta puhuttaessa, kutsun tätä 

jaettua käsitystä kirjastopaikasta mielikuvien kirjastoksi. Etenkin kolme teemaa tulivat 

asiakkaiden kommenteissa toistuvasti esille tämän mielikuvien kirjaston yhteydessä: kirjat ja 

sivistys, rauhallisuus sekä kaikille avoimuus. Ymmärrän nämä kolme julkisen kulttuurimme 

merkittävinä arvoina, joita kirjastopaikka symboloi ja jotka se pitää sisällään ihmisten mielissä. 

Ensinnäkin Ison Omenan asiakkaat liittivät mielikuvien kirjastoon voimakkaasti kirjat, lehdet, 

kirjallisuuden, lukemisen ja tiedonvälittämisen – jonkinlaisen tietoon perustuvan sivistyksen. 

Monet asiakkaat toivat esille, että kirjastot ovat hyvin tärkeitä, koska kirjat ja lukeminen ovat. 

Kirjastot koettiin tärkeiksi osittain siksi, että kirjojen asemaa tulisi vaalia ja pitää yllä nyky-

yhteiskunnassa, etteivät ne menetä merkitystään. Asiakkaat toivat esiin, että kirjallisuus on aivan 

ehdottoman tärkeää ihmisten sivistyksen kannalta. Kirjastotutkijoiden mukaan kirjat ja 

kirjallisuus ovat kulttuurihistoriallisesti hyvin arvolatautuneita suomalaisessa yhteiskunnassa 
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juuri kansallisen historian takia (Mäkinen 2009b, 451). Nuorten ja karkeasti yli 25-vuotiaiden 

kirjastomielikuvassa oli kirjojen ja tiedonvälittämisen symbolin suhteen hienoinen ero. Nuoret 

eivät välttämättä tuoneet esiin kirjaston merkitystä niinkään kirjojen kuin tiedonvälittämisen 

kannalta merkittävänä. Heillä tähän kirjaston mielikuvaan yhdistyi kirjasto ennen kaikkea 

opiskelun paikkana. Monet nuoret kertoivat, etteivät he oikeastaan lainaa nykyään enää kirjoja. 

Monet nuoret kuitenkin toivat esiin, että he olivat lainanneet kirjoja kyllä nuorempana. Myös 

haastatteluuni osallistuneelle 9-vuotiaalle työlle kirjat olivat suuressa osassa kirjastossa. Joka 

tapauksessa tulkitsen niin, että kirjasto opiskelun paikkana jatkaa sitä samaa sivistyksen 

symbolista merkitystä kuin, mitä kirjasto kirjojen paikkana edustaa. Kuten eräs 18-vuotias tyttö 

toi esiin, ”kirjasto on kuitenkin itsensä kehittämisen paikka”. Vaikka joillekin vanhemman 

sukupolven edustajille kirjasto opiskelun paikkana oli vieras ajatus, osalle se sujahti samaan 

kategoriaan kirjaston sivistävän symboliikan kansa. Kuten eräs eläkeläismies kommentoi: 

”Hyvä, kun nuoretkin vaikuttavat tekevän jotain järkevää kuten opiskelevan”.  

Toiseksi rauhallisuus, hiljaisuus ja tietynlainen tilallinen intiimiys liitettiin voimakkaasti 

kirjastoihin. Ne ovat monien Ison Omenan asiakkaiden kertomuksissa edelleen tärkeitä 

kirjastopaikan attribuutteja. Etenkin rauhallisuus on kirjastopaikkaan hyvin syvästi liitetty 

ominaisuus, josta ei haluta päästää irti. Gullestad (1990) on tarkastellut hiljaisuuden ja 

rauhallisuuden ilmenemistä norjalaisessa kulttuurissa. Gullestadin mukaan Norjassa ihmisillä on 

tapana kategorisoida esimerkiksi ajallisia hetkiä sekä fyysisiä lokaatiota sen mukaan, 

edustavatko ne hilaisuutta ja rauhaa vai sosiaalisia kontakteja, ääntä ja liikettä. Loma, luonto, 

koti ja maaseutu näyttäytyvät rauhallisuuden ja rentoutumisen paikkoina, kun taas esimerkiksi 

työ, kaupunki, ja nykypäivä ovat aktiivisuuden ja liikkeen sekä kiireen ja häiriön paikkoja ja 

hetkiä. Hiljaisuus ja rauha liitetään usein tavoiteltavaan mielentilaan ja nähdään muutenkin 

positiivisessa valossa. (Mts. 42–43.) Vastaavanlainen hiljaisuuden ja rauhan ihannointi näkyy 

myös kirjastomerkitysten kohdalla Ison Omenan kirjastossa. Kuten eräs 51-vuotias mies 

kommentoi, ”kirjaston kuuluu olla tietyllä tavalla rauhallinen paikka”. Kirjasto kulttuurisesti 

arvokkaana hiljaisuuden ja rauhallisuuden paikkana on piirtynyt monen sukupolven muistiin. 

Suomen kirjastoseuran (Korpisaari & Lovio 2000) julkaisemassa perinnekirjassa, jossa ihmiset 

ovat muistelleet kirjastokokemuksiaan menneiltä vuosilta, piirtyy kuva sellaisesta mielikuvien 

kirjastosta, johon myös Ison Omenan asiakkaat tuntuvat viittaavaan. Kirjan muistelijoille 

kirjastopaikka on ”lepopaikka”, joka on ”täynnä odotusta ja tyyntä rauhaa” ja ilmapiiriltään 

”harras, keskittynyt ja rentoutunut” (mts. 95–96). Kirjaston rauhallisuuteen liittyvään 

symboliikkaan liittyi Ison Omenan kirjaston asiakkaiden kertomuksissa ehkä eniten omia 
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muistoja, jonka kautta kirjaston ideaa reflektoitiin. Kuten Low (2017, 76–77) on tuonut esiin, 

muisti on keskeinen tapa, jolla mielikuvat paikoista rakentuvat. Myös verrattain nuorilla, 15–16-

vuotiailla nuorilla, tuntui olevan kokemus rauhallisesta ja intiimistä kirjastosta, joka on 

vaikuttanut mielikuvan kirjaston syntymiseen. Nuoret muun muassa vertasivat nykyistä kirjastoa 

entiseen Ison Omenan kirjastoon. He kokivat, että vanha oli kirjastomaisempi ja siellä oli 

sellaista kirjastofiilistä, jota nykyisessä kirjastossa ei ole. 

Kolmanneksi kaikille avoimuus eli universalismin ja kaikki ihmiset samalla tavalla sisällään 

pitävä tasa-arvon käsitys, jota Gullestad (1984; 1992) on pitänyt merkittävänä kulttuurisena 

kategoriana Pohjoismaissa, toistui kirjaston asiakkaiden kertomuksissa. Tätä kirjastosymbolia 

toivat esiin niin kakkien ikäryhmien kuin kaikkien kulttuuritaustojen edustajat. Kirjasto on 

asiakkaiden mukaan hyvin tärkeä, koska se on maksuton ja sitä voivat käyttää kaikki 

varallisuudesta ja iästä huolimatta. Toiston vuoksi kertaan vielä kaksi keskusteluaineistossani 

toistuvaa lausetta: Kaikki voivat tulla kirjastoon. Kirjasto on kaikille avoin. Monessa tilanteessa 

tämä kaikille avoimuus yhdistyi mainintoihin siitä, että on hienoa, kun kaikki voivat lukea ja 

lainata ja kaikilla on pääsy tietoon ja kulttuuriin. Nämä ovat sellaisia radikaalin avoimuuden 

ilmaisuja, jotka keskittyvät juuri kirjaston perinteisen tehtävän eli aineistojen tarjoamiseen 

kaikille tasapuolisesti. Huzarin (2015, 78) radikaali avoimuus ja Gullestadin (1992, 173–174) 

tasa-arvo samanlaisuutena tuli siis ilmaistuksi asiakkaiden kuvauksissa mielikuvien kirjastosta. 

 

5.2 Moniääninen koettu kirjasto 

Ison Omenan kirjaston havaintojen perusteella kirjasto ei ole asiakkaiden mielissä vain 

edellisessä luvussa kuvatun kaltainen pysähtynyt demokraattisen kansakunnan paikka. Kuten 

aiemmin olen maininnut, kirjastomerkitykset tuntuivat operoivan kahdella tasolla. Seuraava 

selventää, mitä tarkoitan tällä. Kysyessäni asiakkailta, miten he itse käyttävät kirjastoa, 

vastaukset ottivat etäisyyttä edellä kuvatuista vastauksista. Eräs kirjastoon pari kertaa viikossa 

tuleva eläkeläismies on kirjaston Pajan vakioasiakkaita ja kertoi käyttäneensä erilaisia laitteita 

ja mahdollisuuksia hyvin moniin eri projekteihinsa. Hän sanoi, että Pajassa käyminen on hyvää 

vastapainoa kotona vaimon kanssa kahdestaan olemiselle. Kuitenkin, kun tuli puhe kirjastojen 

muuttumisesta monipuolisempaan suuntaan, hän siirtyi kertomaan, kuinka Paja on ihmeellinen 

palvelu. Pääasian pitäisi hänen mukaansa olla toisella puolella – kirjallisuuden ja 

musiikkiaineistojen tarjoamisessa. Samoin lapsiensa kanssa leikkialueella istuneet äidit kertoivat 

ensin, kuinka tärkeää on, että kirjastosta voi lainata ilmaiseksi. Jatkokysymyksiini omasta 
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ajanvietosta he vastasivat hieman hämmästellen, että eivät oikeastaan itse lainaa kirjoja vaan 

käyttävät kirjastoa paikkana, jossa voi tavata ystäviä ja antaa lasten leikkiä. Monet muutkin 

asiakkaat toivat ensin esiin, ettei kirjastosta saisi muuttaa liikaa ja hetken päästä he kertoivat, 

että pitivät todella paljon Ison Omenan kirjaston eloisuudesta ja esimerkiksi siitä, että Stagella 

saattoi törmätä mielenkiintoisiin tapahtumiin. Kirjaston symboliset ja jaetut merkitykset eivät 

tuntuneet olevan samalla tavalla osa asiakkaiden yksilöllisiä aika-tila-polkuja kuten Reijosen 

(1995, 145) tutkimuksessa, jossa hän esittää kirjaston perinteisen merkityksen olevan yhteydessä 

asiakkaiden arjen polkuihin ja perinteisiin tapoihin käyttää kirjastoa.  

Päädyin tarkastelemaan niitä yksilöllisiä arkielämän kirjastomerkityksiä, jotka eivät aina osuneet 

yksiin perinteisen kirjastokäsityksen kanssa. Kiinnitin huomiota siis yhteisten ja jaettujen 

merkitysten sijaan paikan moniäänisyyteen ja monimerkityksellisyyteen, jota muun muassa 

Rodman (1992) ja Massey (2008, 30) ovat korostaneet. Kirjastossa on niin monta merkitystä 

kuin siellä on käyttäjääkin. Huomasin kuitenkin saman kuin Reijonen (1995, 139). 

tarkastellessaan Töölön kirjaston asiakkaiden aika-tila-polkuja: asiakkaat eivät sanallistaneet 

arkimerkityksiään suoraan. Sen sijaan arkimerkityksiä oli pyrittävä ymmärtämään suhteessa 

asiakkaiden arjen polkuihin – siis heidän liikkumiseensa kaupungissa. Kuten olen kehollisuuteen 

keskittyvää tilan ja paikan antropologiaa esitellessä tuonut esiin, tällainen näkökulma korostaa 

liikkuvaa kehollista ihmistä toimijana, jolla on omia tilallisia liikeratoja, joita kulkiessaan hän 

muokkaa samalla myös fyysistä ympäristöä (de Certeau 1984, 98; Massey 2008, 212; Low 2017, 

94) muodostaen samalla uusia tilallisia käytäntöjä (Lefebvre 1991, 38). Liikkeeseen 

keskittyminen korostaa myös sitä, ettei kirjaston merkitys ihmisten arkielämässä löydy vain sen 

kuviteltujen rajojen sisäpuolelta, vaan myös kirjaston suhteesta ympäröivään yhteiskuntaan ja 

sen muihin paikkoihin (Massey 2008, 30). Kutsun tällä tavalla liikkeen ja arkimerkitysten 

dialogissa muodostuvaa kirjastopaikkaa koetuksi kirjastoksi. Koettu kirjasto käsitteenä viittaa 

ihmisten symbolisen merkityksenannon ja kehollisen liikkumisen yhtäaikaisuuteen. Seuraavaksi 

tarkastelen koettua kirjastoa ja sen merkityksiä kahden kirjastopaikkaa paljon käyttävän 

asiakasryhmän kautta: Voxissa hengailevien nuorten sekä kirjastossa useasti viikossa aikaansa 

viettävien eläkeläisten kautta. Tarkastelu auttaa hahmottamaan niitä monia muotoja, joita koettu 

kirjasto saa Ison Omenan kirjastossa. Se myös vetää yhteen sen, miten samalla, kun kirjaston 

asiakkaat rakentavat omia elämänprojektejaan kirjaston kautta, he tulevat uudelleen tuottaneeksi 

sellaista kirjaston tilallista tasa-arvon symboliikkaa, joka huomioi ihmisten välisiä eroja. 
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5.2.1 Kirjasto eläkeläisten julkisen elämän ja seurallisuuden keskuksena 

Ison Omenan kirjastossa on paljon eläkeläiskäyttäjiä, joita yhdistää se, että heillä on enemmän 

aikaa käytettävissään kuin työssäkäyvällä väestöllä. Kirjaston hiljaisella puolella on etenkin 

aamupäivisin paljon eläkeläisväestöä lukemassa lehtiä ja juttelemassa silloin tällöin 

vierustovereille. Myös kirjaston äänekkäällä puolella etenkin eläkeläisnaiset käyvät aktiivisesti 

kirjaston järjestämissä ja kirjastossa järjestettävissä tapahtumissa kuten Novellikoukussa, 

Keskiviikon Kinossa ja Tuolijumpassa. Monille eläkeläisille kirjasto on myös paikka, jossa 

käydään hakemassa digineuvontaa tai käyttämässä tietokoneita ja tulostimia. Eläkeläiset eivät 

ole yhtenäinen ryhmä, vaan ihmiset hakevat kirjastosta omassa elämässään merkityksellisiä 

asioita. Toisille se on kumppanin kanssa vietetty yhteinen aika lehtienlukupisteellä, toisille oma 

hetki vastapainona kodin piirissä ja puolison kanssa vietetylle ajalle – paikka, jossa saa olla 

rauhassa itsekseen. Koska olen tässä tutkielmassa kiinnostunut kirjastosta ennen kaikkea 

paikkana, olen valinnut haastatteluihin sellaisia eläkeläisiä, joille kirjasto paikkana on keskeinen 

osa arjen polkuja ja merkityksellisen elämän luomisen projektia.  

Helena on 69-vuotias terveydenhoitoalalla työskennellyt matinkyläläinen. Hän on aktiivinen 

kirjallisuudenharrastaja ja lainaa viikoittain kirjoja kirjastosta. Aika, jonka hän viettää kirjastossa 

ei kuitenkaan liity kirjallisuuteen. Sen sijaan hän osallistuu Palvelutorin kokoustiloissa kahden 

paikallisen yhdistyksen kokouksiin. Hän käy myös kahdesti viikossa Stagella järjestettävässä 

tuolijumpassa ja vapaaehtoisena eräässä kirjaston viikoittaisessa tapahtumassa. Hän myös tapaa 

ystäviään kirjastossa. Hän kertoo, että viettää arkipäivinä yli puolet ajastaan kirjastossa. 

Leena on myös aktiivinen kirjallisuuden harrastaja ja lainaa kirjastosta paljon kirjoja kotiinsa. 

Hän on 70-vuotias ja tehnyt uransa kulttuurialalla. Hänkään ei jää kirjastoon lueskelemaan, vaan 

ajanviettotarkoituksessa hänelle kirjastossa ovat keskeisimpänä tuolijumpassa käyminen, 

tuttavien tapaaminen ja tapahtumissa käyminen sekä satunnainen printtaus, laminointi ja neuvon 

pyytäminen tietokoneisiin liittyvissä asioissa. Etenkin Matinkylän alueen kehittämistä koskevat 

tapahtumat ovat hänelle mielenkiintoisia. Leena käy kirjastossa useamman kerran viikossa. 

Olavi on 74-vuotias matinkyläinen, joka on tehnyt uransa korkeakoulutetulla alalla. Hän on ollut 

ahkera ammattikirjallisuuden lukija, ja alan kirjastot ovat tulleet hänelle tutuiksi. Yleisiä 

kirjastoja hän ei ole käyttänyt paljoakaan ennen kuin hän alkoi vuonna 2016 käymään Ison 

Omenan kirjastossa. Nykyään hän tulee joka aamu samaan aikaan ja viettää aamupäivänsä lehtiä 

ja kirjoja lukien. Hän kertoo silloin tällöin jäävänsä seuraamaan myös joitain Stagen tapahtumia. 
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Helenan, Leenan ja Olavin kertomuksissa on yhteistä se, että heidän arkensa rakentuu melko 

paikallisesti Matinkylän alueen ympärille. Helenalla on fyysinen vaiva, joka vaikeuttaa 

liikkumista ja tekee pitkien matkojen kävelemisestä hankalaa. Olavi kertoo joutuneensa 

seitsemän vuotta sitten onnettomuuteen, joka oli romahduttanut hänen toimintakykyään 

merkittävästi. Nyt hän pystyy kävelemään jo hieman pidempiä matkoja ja tulee kävellen Isoon 

Omenaan. Helena ja Leena tuovat haastatteluissa esiin myös taloudelliset kysymykset arjen 

järjestämisessä. Leena esimerkiksi esittää vaikeutena sen, että aina, jos haluaisi lähteä katsomaan 

esimerkiksi kulttuuria se maksaisi edestakaisen bussilipun sekä pääsylipun verran. Lisäksi 45 

minuutin matka vaikkapa Leppävaaraan tekee siitä vaikeasti saavutettavan tuntuisen kohteen. 

Helena ja Leena kritisoivat Espoon kaupunkia siitä, ettei Matinkylän alueella ole mitään muuta 

kiinnostavaa toimintaa kuten kulttuuria tai taidenäyttelyitä. Molemmille kauppakeskuksissa 

oleminen ja kuluttaminen tuntuivat vastenmielisiltä. Ison Omenan kirjaston lisäksi molemmat 

kertovat käyvänsä lähinnä Matinkylän asukastalo Kylämajassa. Helenan haastattelusta tulee 

hyvin esiin, kuinka kaupungin palvelurakenne tuntuu naisille rajoittavalta: 

Marjatta: Mitä ajattelet, että miks tuut just tänne tai mihin muualle voisit mennä 
viettämään vapaa aikaa? 

Helena: Melkein minne tahansa, kun olis vaan tarpeeks lähellä ja tarpeeks mielekästä 
toimintaa. - - Jos olis koulu, jossa ois kokouksia, kerhoja, joku mielekäs halpa kuvio niin. 

Marjatta: Ei ole vai? 

Helena: Ei täällä mitään ole. 

Myöskään Olavi ei tiedä mitään muuta paikkaa, joka voisi vastata hänen arjen tarpeisiinsa kuin 

Ison Omenan kirjasto ja Palvelutori. Hän kauhistelee ajatusta siitä, jos kirjastoon ei pääsisikään 

pohtien, mihin hän muka sitten voisi mennä. Helenan ja Leena kokemukset kertovat sellaisesta 

epätasa-arvoisesta valtageometriasta, josta Massey puhuu suhteessa ihmisten ja tavaroiden 

liikkumiseen. Massey argumentoi, että yksi globaaliin epätasa-arvoon vaikuttava tekijä on 

vallitseva valtageometria, jossa joillakin ihmisryhmillä on paljon rajallisemmat mahdollisuudet 

hyötyä globalisaation vauhdittamasta aika-tilatiivistymästä. (Massey 1993, 62.) Kaupunkitasolla 

tämä näyttäytyy niin, että toisten ihmisryhmien on vaikeampaa liikkua haluttujen ympäristöjen 

ja palveluiden perässä, jolloin he jäävät lähialueensa palvelujen varaan (Wallin 2019, 47). 

Haastatelluilla on tosin muitakin syitä jäädä lähialueen palvelujen varaan kuin vain taloudelliset 

ja fyysiseen liikuntakykyyn liittyvät syyt. Helena kertoo, ettei voi muuttaa esimerkiksi 

ihannoimaansa Töölöön, koska hänen lapsensa ja lapsen lapsensa asuvat Matinkylässä.  
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Kuten aiemmin toin esiin, Massey (2008, 30) on argumentoinut, että paikkojen merkitys 

rakentuu aina suhteessa muihin paikkoihin. Kirjastopaikan merkitys tuntuu saavan haastateltujen 

eläkeläisten elämässä merkityksensä juuri suhteessa melko paikalliseen kaupunkiliikkeeseen ja 

Matinkylän alueen muuhun tarjontaan – tai oikeastaan muun tarjonnan puutteeseen. Kuten 

Helena tuo haastattelussa esiin, hänelle ei olisi niin väliä tehdä samoja asioita jossain muualla, 

jos muita paikkoja olisi tarjolla. Kirjasto on kaupassa käymisen lisäksi ensisijainen paikka, johon 

poistutaan kotoa: se on tietynlainen sosiaalisuuden ja julkisen elämän keskus, jonka eläkeläiset 

valjastavat itselleen mielekkäänä näyttäytyvän eläkeläiselämän rakentamiseen. Seuraavat 

esimerkit esittelevät näitä kirjaston sosiaalisuuden ja julkisen elämän merkityksiä haastatelluille. 

Wallin (2019) on tarkastellut eläkeläisten tilankäyttöä muun muassa eräällä suomalaisella 

kaupunkiaukiolla sekä asuinalueaktivistien parissa tukeutuen Lefebvren tilan teoriaan. Hän 

esittää, että tutkimuksen eläkeläiset ottavat kaupunkitilaa haltuun omiin seurallisuuden 

tarpeisiinsa. Hänen mukaansa esimerkiksi, kun eläkeläismiehien porukat kokoontuvat päivittäin 

aukiolle oleskelemaan, toiminnan pääasiallinen tarkoitus on juuri seurallisuus (mts. 36–37). 

Wallinin mukaan eläkeläiset representoivat läsnäolollaan tilaa omakseen ja antavat sille oman 

symbolisen merkityksensä heidän seurallisuuden paikkanaan. Merkityksenannon myötä myös 

muut eläkeläiset tuntevat olevansa tervetulleita ja paikka muuttuu eläkeläisten paikaksi. Hän 

huomauttaa, etteivät eläkeläiset ole kuitenkaan homogeeninen ryhmä vaan seura valitaan 

sukupuolen, yhteiskunnallisen aseman, työhistorian ja elintapojen mukaan. (Mts. 44.) 

Myös Ison Omenan kirjastossa käy hyvin paljon eläkeläisiä, joille kirjasto on tärkeä juuri 

seurallisuuden paikkana. Osissa kenttätyön aikana käydyissä keskusteluissa eri eläkeläiset 

kertoivat avoimesti yksinäisyyden kokemuksistaan ja siitä, kuinka kirjastoon tuleminen oli yksi 

tapa hälventää niitä. Useammassa keskustelussa tuli esiin, että etenkin yksiasuville sosiaaliset 

kontaktit kirjastossa olivat hyvin tärkeitä. Myös Helena, Leena ja Olavi ovat kaikki yksineläjiä. 

Myös heille seurallisuus tai sosiaalisuus kirjastossa on hyvin tärkeää. Helena muun muassa 

nauttii siitä, että kirjastossa on paljon tuttuja, joiden kanssa voi jäädä juttelemaan. Hän on asunut 

hyvin pitkään Matinkylässä ja sosiaalisena ihmisenä hänellä on siellä paljon tuttuja kasvoja. 

Oikeastaan Ison Omenan kirjasto hahmottui kenttäaineistoni valossa jonkinlaisena eläkeläisten 

löyhien ja toisiinsa risteävien verkostojen kokoontumisen ja sosiaalisuuden paikkana. Koitan 

selkeyttää ajatusta. Tutustuin ensin Helenaan ja myöhemmin Leenaan jäätyäni havainnoimaan 

tuolijumppaa. Tuolijumppaan kokoontui hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua pääasiassa 

eläkeläisnaisia rupattelemaan keskenään. Juttu jatkui aina jonkin aikaa myös tapahtuman 

jälkeen. Leena kertoo, että tuolijumppa on hänelle hyvä syy lähteä ihmisten ilmoille, koska 
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hänellä ei asu paljoa ystäviä tai sukua alueella ja hän muutenkin huono lähtemään kotoaan, koska 

viihtyy myös yksin. Hän tuo esiin sen, että ihmiset tuolijumpassa ovat samankaltaisista asioista, 

kuten kirjallisuudesta, kiinnostuneita ihmisiä ja kutsuu viiteryhmäänsä ”kirjastoaktiiveiksi”, siis 

”muoreiksi”, jotka käyvät esimerkiksi tuolijumpassa ja ”pörräävät” aktiivisesti kirjastossa. 

Leena kuvaa tätä itselleen tärkeää sosiaalista maailmaansa löyhäksi samoissa tilaisuuksissa 

käyvien paikallisten aktiivisten eläkeläisten verkostoksi: 

Marjatta: Mm, tunnetteks te niinkun, onks täs joku tämmönen porukka, joka tuntee 
toisensa jo etukäteen vai? 

Leena: Ei me on [Helenan kanssa] tutustuttu kuule bussipysäkillä sillon vielä, kun mä 
olin työelämässä ja asutaan aika lähekkäin. Ja sitten ihmiset juttelee tuolla 
jumppaporukoissa. Että emmä yhtään tiedä, tiedän et yks ihminen asuu tuolla 
Suurpellossa, se on jossakin muus tilaisuudessa ollu ja näin. Mut tota vanhat naiset on 
aika, kyl ne juttelee keskenään sillä tavalla et. Ja on niitä sellasii ihmisii, kun tuol on kato 
se Kylämaja mist mä puhuin, tää Kalliolan Setlementin juttu, niin sellasii ihmisii, jotka 
käy siellä. - -  Ja tällä tavalla, et sitten semmoset aktiiviset, aktiiviset ja aktiiviset, mut 
sellaset ihmiset, jotka jotenkin törmää, niin ne rupee sanoo päivää ja se on vähän näin. 

Eläkeläiset osallistuvat kirjaston tapahtumiin, järjestävät kirjaston tiloissa itse tapahtumia ja 

yhdistykset, joissa he ovat mukana, kokoontuvat Palvelutorin kokoushuoneissa. Helena kertoo, 

että yhdistyksissä, joiden toiminnassa hän on mukana, käy paljon juuri hänen ikäisiä osallistuja. 

Eläkeläisverkoston keskeisyydestä Helenan ja Leenan kirjastokokemuksessa kertoo myös se, 

että he saavat tiedon erilaisista tapahtumista juuri omien puskaradioiden ja verkostojen kautta. 

Molemmat myös tuovat haastattelussa esiin, etteivät he esimerkiksi ole itseään kovin paljoa 

nuorempien kanssa tekemisissä kirjastossa. Kirjastolla on merkitys eläkeläisverkostojen 

sosiaalisuuden ja kokoontumisen paikkana ja sinne tullaan sen kontekstissa. 

Myös Olaville kirjasto eläkeläisverkostojen seurallisuuden paikkana on keskeinen. Hänen 

kirjastossa käymisensä liittyy tietyn hiljaista puolta käyttävän eläkeläisporukan kokoontumisen 

rutiiniin. Joka aamu samaan aikaan hän suuntaa Isossa Omenassa sijaitsevaan kahvilaan, jossa 

eläkeläisten porukka kokoontuu. Porukan kokoontumisesta on tullut vakiintunut tapa eikä siitä 

sovita erikseen. Kaikki vain ilmestyivät paikalle. Tätä epäformaalia kokoontumista voisi kutsua 

Wallinin käyttäminen termein porukoinniksi (Wallin 2014). Olavi tuntuu pitävän tärkeänä, että 

suurin osa porukasta on korkeakoulutettuja ja toiminut vaativissa tehtävissä uransa aikana, kuten 

hänkin. Keskusteltuaan päivän uutisaiheista osa porukasta jatkaa kirjastoon lukemaan lehtiä, 

jatkamaan juttua ja tarkkailemaan tapahtumia kirjaston ikkunoista. Olavi kertoo, että hän tuntee 

kirjastossa kymmenkunta ihmistä ja siellä olemisessa on mukavaa törmätä aina tuttuihin.  
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Mielenkiintoista on kuitenkin se, että samaan aikaan vaikuttaisi, että kirjasto on eläkeläisille 

tärkeä juuri seurallisuuden paikkana, se ei ole vain sitä. Kirjastoon liittyy myös muita tärkeitä 

piirteitä, joiden takia se kelpaa haastateltujen eläkeläisten seurallisuuden paikaksi ja joiden 

kautta se saa merkityksensä Kuperin (1972, 420) sanoin erotuksena muista paikoista. Seuraavat 

havainnot kentältä valottavat asiaa. Olavi kertoo suhtautuneensa intohimoisesti vaativaan 

työhönsä. Eläkkeelle jäätyään ja onnettomuuden vaikeutettua hänen elämäänsä Olavi kokee 

pudonneensa radalta – ettei hän ole enää millään tavalla hyödyllinen yhteiskunnan jäsen. Hän 

kuvaa olevansa hämillään roolistaan: 

Kun se tosiaan, kyl mä oon miettiny usein sitä olla töissä ja sit yhtäkkiä eläkkeellä. 
Eläkkeellä? Eläkkeellä? Mä en tiedä, mitä se on edes. En mä vieläkään tiedä. Et ei tartte 
tehdä mitään, et mä olin kyllä, tai vähän niinkun työhullu tai tommonen, niin sit aijaa. 

Lehtien lukemisesta ja tiedon hankkimisesta kirjastossa on tullut hänelle päivittäinen rutiini, jota 

hän seuraa tarkasti. Kotonakaan ei kuulemma viitsi olla. Hän kertoo, ettei vain yhden lehden 

lukeminen riitä hänelle enää, vaan hänen täytyy saada lukea läpi ”kaikki, kaikki, kaikki”, vaikka 

työelämässä ollessaan hän oli vilkaissut vain nopeasti tärkeimmät asiat. Olavi kertoo myös, että 

kahviporukan kanssa kokoontumisessa on tärkeää juuri se, että siellä puhutaan päivän polttavista 

aiheista ja maailman asioista, jolloin hän voi käyttää elämässään hankkimiaan tietoja ja taitoja:  

Kyllä se on se yleinen, että siis siinä käyttää kaikkia niitä tietoja ja taitoja, joita on oppinu 
käyttämään. Niin eihän niit tuol kotona voi käyttää. Niin voi tulla tänne käyttämään ja sit 
juttelee ihmisten kanssa. Se on tärkeetä, se on erittäin tärkeetä justiin, et on ihmisiä, 
joitten kanssa keskustella. 

Hän näkee itsensä osana sellaista eläkeläisten ryhmää, jolle on vielä tärkeää saada tietoa: 

Marjatta: Minkä takia tuut just siihen aikaan tänne? 

Olavi: Nokun sillon ne on alhaalla, siel on juteltu kaikki jo ja sit tullaan tänne. Ei kaikki 
ne ihmiset tuu tänne, mutta ne, joilla vielä on hirvee tarve saada tietoa, tulee tänne. 

Olavin kertomuksesta piirtyy tietynlainen tarve olla vielä mukana maailman menossa, hankkia 

siitä tietoa ja keskustella siitä, vaikkei olekaan enää työelämän kautta mukana siinä – siis tarve 

jonkinlaiselle julkiselle elämälle ja yhteiskunnalliselle mukana olemisen kokemukselle. Hän 

kuvaa kirjastossa olemista tärkeäksi vaihteluksi kotona olemiselle. Myös ajatus puistossa 

istuskelusta tai kauppakeskuksessa oleskelusta tuntuu Olavista sitä vastoin itselleen hyvin 

vieraalta joutilaisuudelta. Se, että hän on paikassa, jossa ihmiset lukevat hänen ympärillään 

tuntuu tärkeältä. Hänelle on merkittävää olla nimenomaan tiedon ääressä ja ympäröimänä – 

tiedon paikassa. Kirjasto sopii itsensä tiedonhaluiseksi mieltävän Olavin käsitykseen 
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mielekkäästä arjen toiminnasta ja siksi se on muodostunut hänen arkensa julkisen elämän ja 

seurallisuuden paikaksi erotuksena muista paikoista.  

Kirjasto tiedon ja yhteiskunnan asioissa mukana olemisen paikkana tulee esiin myös Leenan 

kertomuksessa, vaikka hänellä se ei liity samalla tavalla kadotettuun työidentiteettiin. Vaikka 

Leenalle samoin kuin Olaville, sosiaalinen verkosto on tärkeä osa kirjastossa olemista, myös 

hänelle tieto on mahdollisesti vielä keskeisemmässä roolissa. Myös Leena näkee itsensä 

sellaisena eläkeläisenä, joka on vielä aktiivinen ja jolle on tärkeää saada tietoa: 

Marjatta: Entä sitten, kun ajattelee sun henkilökohtasta ikään kuin tarvetta käyttää 
kirjastoa, tulla vaikka tapahtumiin tai muuta, niin millaisia syitä… 

Leena: Siis on se mulle tärkee. - - Ja sitten mä oon kuitenkin kiinnostunut vielä asioita, 
kaiken maailman asioista, ja sillä tavalla aktiivinen ihminen, että mä haluun tietää. - - Se 
tieto on ensisijainen, kun esim mä tuun tilaisuuksiin, niin mä tuun sen tiedon takia.  

Vaikka Helena puolestaan ei tuo samalla tavalla tietoa esille kirjaston käymisen syyksi kuin 

Leena ja Olavi, hänelle kirjasto on voimakkaasti myös yhteiskunnassa mukana olemisen ja 

julkisen toiminnan paikka. Tuolijumpan eli itsestään huolenpitämisen lisäksi, se on 

yhdistystoiminnan kokoontumisen paikka sekä vapaaehtoistoiminnan paikka. Helena muun 

muassa tekee eron niiden päivien välille, jolloin hän käy kokouksissa ja säännöllisissä 

tapahtumissa sekä niiden päivien välille, joita hän kutsuu vapaapäivikseen. Kirjastossa 

tapahtuvat aktiviteetit vertautuvat johonkin hyödylliseen toimintaan, joka ei ole vapaa-aikaa. 

Myös kirjastotutkijat ovat tuonet esiin tällaisen elementin tarkastellessaan kirjastoa toisena 

paikkana (second place), jolla tarkoitetaan työskentelyyn käytettävää paikkaa. Heidän mukaansa 

kirjasto on monille työelämän ulkopuolella oleville, kuten eläkeläisille, vaihtoehtoinen toinen 

paikka, kuin toimisto, joka antaa rakennetta arkipäiviin samalla tavalla kuin koulu tai työ antavat 

muille. (Aabø & Audunson 2012, 147.) 

Olavin, Leenan ja Helenan kertomuksissa kirjasto siis näyttäytyy eläkeläisten seurallisuuden 

paikkana, joka ennen kaikkea samalla tarjoaa heille mielekkään tavan olla osa yhteiskuntaa ja 

pitää yllä omaa julkista elämää ja yhteiskunnallista mukana oloa. Liikkuessaan kirjastoon ja 

ottaessaan sitä tilallisesti haltuun, eläkeläiset luovat liikkumisensa kautta vakiintuneita tilallisia 

käytäntöjä (Lefebvre 1991, 38), jossa eläkeläisten rutiininomainen kirjastossa käynti ja heidän 

yksilölliset ja verkostojensa merkitykset ovat erottamattomasti osa kirjastopaikkaa. Samalla he 

tulevat eläneeksi ja muuttaneeksi kehollisella toiminnallaan eletyksi elämäksi sellaisen erot 

huomaavan tasa-arvokäsityksen sisällään pitävän kirjastopaikan, jonka tuottamista olen 

tarkastellut edellisessä analyysiosiossa. Myös kirjaston avoimuuden radikalismi muuttuu 
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eletyksi elämäksi etenkin Helenan ja Leenan kokemuksessa siitä, että kirjasto on harvoja 

paikkoja, jotka tarjoutuvat heidän elämänprojekteilleen. Kun eläkeläiset liikkuvat omissa 

verkostoissaan ja tarkemmin vielä itsensä kaltaisten eläkeläisten, kuten kulttuurista ja 

kirjallisuudesta kiinnostuneiden eläkeläisnaisten kanssa niin kuin Leenan tapauksessa tai 

korkeakoulutettujen ja tiedonjanoisten ihmisten kanssa niin kuin Olavin tapauksessa, kirjasto 

näyttäytyy toisistaan erillisten ja erilaisuuden kautta näyttäytyvien ihmisten samanaikaisena 

olemisena kirjastopaikassa. Kuten Low (2000, 167–168) asian ilmaisee, ihmiset antavat paikoille 

merkityksiä osana heidän omia erillisiä sosiaalisia maailmojaan. Kirjaston fyysinen 

hajautuminen ja monipuolistunut tarjonta on keskeinen osa tätä erilaisuuden kehollista elämistä: 

Edellä kuvatut naisten verkostot kokoontuvat kokoushuoneiden ja Stagen tapahtumissa, kun taas 

Olavin verkosto kokoontuu aikuisten osaston hiljaisella puolella, vaikka maailmat tietenkin 

todellisuudessa myös risteävät Olavin siirtyessä Stagelle tai Leenan siirtyessä 

lehtienlukupisteelle. 

 

5.2.2 Kirjasto nuorten hengailun paikkana  

Myös nuoret tulevat kirjastoon hyvin monissa eri yhteyksissä ja tekemään erilaisia asioita. Suuri 

osa tulee kirjastoon opiskelemaan etenkin lukion koeviikoilla sekä ylioppilaskirjoitusten ja 

pääsykokeiden alla. Toiset osallistuvat kirjaston manga- ja roolipelikerhoihin ystäviensä kanssa, 

käyttävät kirjaston musiikkihuoneita tai tulevat kirjaston sohvatuoleille hengaamaan, lataamaan 

puhelimiaan ja odottelemaan kavereitaan. Monille nuortentila Vox on pääasiallinen syy tulla 

kirjastoon. Etenkin monille Voxissa aikaa viettäville nuorille kirjasto paikkana on merkittävä osa 

heidän arkipäiviään ja arjen polkujaan. Voxissa työskentelee kirjaston lasten- ja nuortenosaston 

työntekijöitä sekä välillä tuuraajia muilta osastoilta. Osalla työntekijöistä on myös nuoriso-

ohjaajan koulutus. Tässä alaluvussa tarkastellaan Voxissa käyvien nuorten koettua kirjastoa.  

Nuorten ryhmähaastatteluihin osallistui kolme eri kaveriporukkaa. Ensimmäiseen porukkaan 

kuuluvat Amanda, Emil, Mikael ja Matias. He ovat kaikki 15-vuotiaita yläkoululaisia 

lähialueelta ja heille Vox on keskeisin kaveriporukan kokoontumisen paikka. Toiseen 

haastatteluun ottivat osaa Ali, Ibrahim, Valtteri ja Ali. He ovat 17–18-vuotiaita lukiolaisia 15-

vuotiasta yläkoulua käyvää Valtteria lukuun ottamatta. He ovat viettäneet nuorempana enemmän 

aikaa kirjastossa kuin nykyään ja käyneet muun muassa vanhan Ison Omenan kirjaston 

nuortentilassa, Starttiksessa. Nykyään heille tärkeämpi paikka on kuitenkin Matinkylän 

monitoimitalo ja nuortentila Monari. He kertovat tulevat Voxiin esimerkiksi silloin, kun Monari 
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on kiinni. He myös usein kokoontuvat kirjastossa ennen kuin siirtyvät yhdessä Monariin. 

Kolmanteen haastatteluun osallistuivat 15-vuotiaat Anna ja Sofia, joille Vox on 

kokoontumispaikkana keskeisin. Näkökulmaa täydensi yksilöhaastattelu 9-vuotiaan Lailan 

kanssa. Laila ei vielä pääse viettämään aikaansa Voxiin kuin viikonloppuaamuisin, kun se on 

auki nuoremmille asiakkaille. Hän viettää kuitenkin kirjastossa lähes kaiken vapaa-aikansa ja 

odottaa pääsevänsä jo Voxiin. 

Nuorille Voxissa vietetyssä ajassa keskeisintä on kaverien tapaaminen. Tämä tuli voimakkaasti 

esille niin haastatteluissa kuin epäformaalimmissa keskusteluissa. Monet nuoret tulevat Voxiin 

ja haluavat viettää aikaa ennen kaikkea oman porukkansa kanssa. Toiset kertovat kuitenkin 

saaneensa Voxista uusiakin kavereita. Nuoret myös tuovat esiin, että usein porukoihin liittyy 

aina joku kaverin kaveri ja porukat saattavat olla isojakin. Amanda, Mikael, Matias ja Emil muun 

muassa kertovat, että heidän porukassaan on noin 30 nuorta. Myös nuorten hengailun 

maantiedettä tarkastelleet Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen ja Sirpa Tani (2009, 52) tuovat esiin, 

että nuorten hengailussa on ennen kaikkea kyse kavereiden tapaamisesta. Kirjasto näyttäytyy 

haastatelluille hyvänä kavereiden kanssa oleskelun paikkana muun muassa sen tarjoaminen 

pelien, biljardin, lautapelien, Fifan, Xboxin ja Playstationin, takia. Kuten Amanda ilmaisi asian, 

on mukavaa, kun voi tehdä yhdessä jotain eikä aina olla vain puhelimilla. 

Nuorten kohdalla juuri liikkeen ja liikkumisen mahdollisuus korostuu kirjastopaikan 

kokemuksissa. Kirjasto näyttäytyy nuorten kertomuksissa yhtenä hengauspaikkana 

kaveriporukan laajemmassa kaupunkiliikkumisessa ja hengailupakkojen verkostossa, Reijosen 

(1995, 91) sanoin yhtenä asemana tai tapahtumapaikkana arjen aika-tila-polulla. Tämä viittaa 

Masseyn (2008, 30) vaatimukseen siitä, että paikkojen merkitys ei löydy vain sen kuviteltujen 

rajojen sisältä vaan suhteesta ympäröivään todellisuuteen ja ihmisten liikeratoihin. Muita 

hengailun paikkoja, joita nuorten toivat haastatteluissa esiin ovat muun muassa muut nuorisotilat 

kuten Monari tai Ison Omenan seurakuntatila Chapplen nuorten olohuone, kauppakeskukset, 

muut Espoon aluekeskukset, Helsingin keskusta sekä kesäisin eri puistoalueet. Kirjasto saa 

merkityksen nuorten elämässä osana hengailun paikkojen verkostoa. 

Liikkumiseen liittyen kirjaston fyysinen sijainti on keskeinen teema, joka toistuu useasti nuorten 

kertoessa, miksi se on heille hyvä tai jopa paras paikka viettää aikaa. Ensinnäkin kirjasto sijaitsee 

sellaisessa paikkaa, että kaikkien on helppo tulla sinne. Se on kotien lähellä tai se osuu usein 

matkan varrelle esimerkiksi koulun ja kodin välillä. Toiseksi nuorten kokemus Voxissa 

olemisesta yhdistyy yleisesti kauppakeskuksessa, ”Omenassa”, olemiseen. Nuoret toivat hyvänä 
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asiana esiin sen, että Omenassa on vähän kaikkea. Voxista on kätevää lähteä käymään muualla 

kauppakeskuksessa, kun haluaa vaihtaa paikkaa ja sitten palata. Kuusisto-Arponen ja Tani (2009, 

53) toteavat että kaupungeissa asuvat nuoret kokoontuvat yleensä viettämään aikaa kaupunkien 

ydinkeskustoihin ja niiden julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin kuten kauppakeskuksiin. Voxissa ja 

kirjastossa hengaaminen on osa nuorten kauppakeskushengaamista. Kolmanneksi nuoret tuovat 

myös esiin, että Voxiin on hyvä tulla hengaamaan, koska sieltä on kätevä lähteä käymään myös 

aivan muualla, jos ei halua oleskella enää Omenassa, kun julkiset kulkuyhteydet ovat hyvät ja 

takaisinkin pääsee helposti. Nuoret kertoivat kokoontuvansa usein kirjastossa, ehkä käyvänsä 

Voxissa, jäävänsä sinne tai jatkavansa sitten matkaa muualle. Edellisen perusteella kirjasto siis 

taipuu hyvin yhdeksi lokaatioksi nuorten hengailun verkostossa, koska sen sijainti keskeisellä 

paikalla sopii hyvin nuorten verrattain liikkuvaan kaupunkitilan käyttöön. 

Kertoessaan syistään viettää aikaa Voxissa nuoret ottavat usein esiin myös kontrollin 

kokemukset. Kysyttäessä, miltä oleminen tuntuu verrattuna muihin hengailun paikkoihin kuten 

kauppakeskukseen, Amanda, Mikael, Matias ja Emil sekä Anna ja Sofia tuovat esiin, kuinka he 

viettävät paljon mieluummin aikaansa Voxissa, koska kauppakeskuksessa he eivät koe voivansa 

olla vapaasti. He kertovat, että jos heidän porukastaan joku mokailee, kauppakeskuksen vartijat 

häätävät koko porukan loppupäiväksi. He myös kokevat, että häädöistä jää leima otsaan, mikä 

tekee kauppakeskuksessa oleskelusta epämiellyttävää, kuten seuraavasta katkelmasta tulee esiin: 

Sofia: Ja sit just, jos joku yks on tosi huonol maineel, niin koko porukkaa katotaan 
silleen… 
Anna …vinoon... 
Sofia …et aha tuol on toi yks. Toi porukka on varmaan ihan samanlaist niinku skeidaa. 
Et sit niinku tulee kauheen kytätty olo tuol kauppakeskuksen puolel, niin ei siel silleen 
viitti enää oikeen olla. Ja sit jos kerran vähän mokaa niin siit tulee niinku, jos nyt esim 
vartijat, niin ne muistaa sen kyl niin pitkään, et sit siin ei oikeen oo enää motivaatioo. 

Myös hengailun maantiedettä tutkineet Kuusisto-Arponen ja Tani (2009) tuovat esiin kontrollin 

kokemuksen merkityksen nuorten hengailulle. Hengailun paikat ovat tutkijoiden mukaan 

paikkoja, joissa nuorten toiminta ei ole ennalta määriteltyä kuten monessa harrastustoiminnassa. 

Ne ovat aikatauluista, aikuisten kontrollista ja ennalta määrätystä tekemisestä vapaita paikkoja, 

joissa nuoret voivat tavata toisiaan ja olla vapaasti. (Mts. 51–52.) Tutkijat kuvaavat 

artikkelissaan asetelmaa, jossa puolijulkisissa tiloissa vartijat käyvät nuorten kanssa kissa-

hiirileikkiä vastaavasti kuin nuoret kuvaavat edellisessä katkelmassa. Tutkijoiden mukaan, 

vaikka kauppakeskukset ovat periaatteessa avoimia tiloja, ne kuitenkin olettavat usein 

kävijöiltään kuluttamista. Ei-kuluttavat kansalaiset kuten nuoret leimautuvat tällöin 
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ongelmallisiksi. Tutkijat esittävät huolensa länsimaissa ilmenevästä julkisen tilan kutistumisesta, 

kun kaupunkien keskustoja ovat alkaneet määrittää yksityisessä omistuksessa olevat kaupalliset, 

puolijulkiset tilat, joiden käyttöä vartiointiliikkeet valvovat. Usein niiden sosiaalinen sallivuus 

on hyvin kapeaa ja esimerkiksi juuri nuoret joutuvat usein silmätikuiksi. Tiukasti kontrolloidussa 

ympäristössä nuorten mahdollisuudet ottaa kaupunkia haltuun vaikeutuvat. (Mts. 53, 56.) 

Vastaavanlainen kaupunkiympäristön vihamielisyys ja tyhjyys nuorille tulee esiin, kun Anna ja 

Sofia kertovat, ettei kaupunkiympäristö tarjoa heidän ajanvietolleen juurikaan paikkoja: 

Marjatta: Entä sit, jos aattelee Espoota, niin onks täällä, no nuorisotilat on vastaavii, mut, 
mitä hengailutiloja on, mis te voitte olla, viettää aikaa? 

Anna: Ei oikeen oo. 
Sofia: Mm se on just nuoristilat, Voxi. Muuten sit joku kauppakeskushengailu, mut se ei 
yleensä oo kauheen hyväst, kosk sit tuol niinku, jos jotku rupee perseilee, niin kaikki 
joutuu ongelmiin. Et meil oli ennen tosi iso porukka ain tääl Omenas, mut sit se hajos. 
Anna: Hajos, joo. 
Sofia: Kaikki rupes olee kotona. Meni motivaatio, ei nuoril oo silleen… 
Anna: …mitään paikkoi, mis hengaa. 
Sofia: …erityisesti tekemist. 

Keskittyminen nuorten kontrollin kokemuksiin asettaa kirjaston merkityksen suhteessa 

laajempaan kaupunkikokemukseen, jossa nuoret koettavat löytää paikkoja, joissa hengaileminen 

olisi tarpeeksi vapaata. Edellisen keskustelun perusteella haastatellut nuoret eivät koe voivansa 

ottaa kaupunkitilaa kovinkaan vapaasti haltuunsa ja Vox sekä kirjasto näyttäytyvät yhtenä 

harvoista paikoista, jotka ovat heidän vapaasti hyödynnettävissään. 

Erotellessaan nuorten vapaita hengailun paikkoja sekä kontrolloituja tekemisen paikkoja 

Kuusisto-Arponen ja Tani (2009, 54) tuovat jonkinlaisena välimuotona esiin nuorisotilat, johon 

Vox parhaiten vertautuu. Nuorisotilat, jotka eivät keskity ohjelmatoimintaan ovat vapaan 

hengailun tiloja, joissa oleminen tapahtuu kuitenkin aikuisten valvovan silmän alla. Tutkijat 

huomauttavat kuitenkin, että monille nuorille nuorisotilat ovat liian kontrolloituja vapaaseen 

hengailuun. (Mts. 54.) Aineistossani eivät ole toki edustettuna sellaiset nuoret, joille Vox ja 

kirjasto ovat liian valvottuja paikkoja. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että haastatellut nuoret 

kokevat Voxin kontrollista vapaammaksi alueeksi kuin itse kauppakeskustilan. Nuorille Voxin 

säännöt näyttäytyvät reilummilta ja kirjaston työntekijät paljon anteeksiantavimmilta, kuin 

esimerkiksi kauppakeskuksen vartijat. Nuoret kertovat toki saavansa välillä häädön Voxistakin, 

mutta siihen on heidän mukaansa yleensä hyvä syy, jonka he ymmärtävät. Amanda, Mikael, 
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Matias ja Emil muun muassa kertovat joutuneensa jonkin verran tekemisiin kauppakeskuksen 

vartijoiden kanssa ja vertasivat kokemuksiaan siihen, kun heidän häädetään Voxista: 

Marjatta: Mitä te sitten kelaatte niistä tyypeistä [kauppakeskuksen vartijoista]? 

Amanda: Mun mielestä ne on tosi tuomitsevia. 
Mikael: Voxin nää tyypit, vaik ne häätää niin ne on paljon kiltimpii. 
Amanda: Jep, niin on. Ja sitten ne ain kattoo silleen tuimasti. 
Mikael: Nää on niinku ilosempii. 
-- 
Marjatta: Onks se [häätö Voxista] sit tyliin joku vartti tai puol tuntii? 

Mikael: Ei, se on just tyyliin joku vartti, puol tuntii, et ei siin kauaa kestä. Ja sit, kun tulee 
takas, niin ne on taas ilosii. 
Amanda: Jep silleen ihan, kun mitään ei ois tapahtunut. 

Myös Anna ja Sofia kertoivat, että Voxissa heitä ei katsota pitkään ja kytätä, vaikka he olisivat 

joutuneet hetkeksi jäähylle. Nuoret kuvasivat, että heidän mielestään nuorten ja voxilaisten 

välillä on hyvä yhteishenki ja Voxissa oleminen on kevyttä ja ”chilliä”. Nuorien kokemuksissa 

Voxin työntekijöiden suhtautuminen on sen verran rentoa ja nuoret ovat yhteisistä säännöistä sen 

verran samaa mieltä, että he kokevat voivansa olla Voxissa vapaammin kuin kauppakeskuksessa. 

Sen lisäksi, että Voxin työntekijät näyttäytyivät nuorille melko sallivina valvojina, he ovat 

oikeastaan myös yksi syy, jonka takia nuoret tulevat Voxiin. Niin Amandan, Mikaelin, 

Matiaksen ja Emilin kuin Annan ja Sofian sekä Lailan haastatteluissa tuli esiin, että työntekijät 

ovat nuorten mielestä yksi kirjastossa ja Voxissa olemisen parhaita puolia. Osa heistä tulee 

kirjastoon jopa varta vasten heidän takiaan. Sen sijaan, että kirjaston nuorten puolen työntekijät 

tuntuisivat näille nuorille rajoittavalta valvojilta, he näyttäytyivät oikeastaan aikuisina, joilta saa 

hyvältä tuntuvaa huomiota ja joiden kanssa voi keskustella asioista: 

Marjatta: Mistä te luulette, et se tulee, se tervetullut olo [Voxissa]? 

Anna: No kun tää on semmonen kotosa paikka. 
Sofia: Ja sit mulla ainakin noi Vox-ohjaajat, niin ne on ain et moi ja mitä kuuluu ja sit 
niiden kaa voi vaan jutella tolleen ihan kaikest. Oli olo ihan mikä tahansa, niin niille voi 
aina mennä puhumaan. 

Myös Amanda, Mikael, Matias ja Emil tuovat samat seikat esiin: työntekijät moikkaavat, 

muistavat nimet ja heidän kanssaan voi keskustella. Laila iloitsi siitä, että kirjastolaisten kanssa 

voi olla kavereita. Sen lisäksi, että näille nuorille kirjasto näyttäytyy nuorten sosiaalisuuden 

paikkana, jossa voi olla melko vapaasti ja josta pääsee helposti liikkumaan, se on myös paikka, 

josta löytyy tärkeältä tuntuvia aikuiskontakteja, mikä antaa sille merkityksen Kuperin (1972, 

420) sanoin erotuksena muista paikoista. 
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Kertoessaan vaikeuksistaan oleskella kauppakeskuksessa sekä kokemuksistaan Voxissa 

hengailusta nuoret tuovat myös esiin, että heille on tärkeää olla paikassa, joka on tarkoitettu juuri 

heille. Jonkinlainen nuorten oma paikka, jossa ei ole muita ”randomeja” ihmisiä nähdään 

tärkeänä. Tämän voi ymmärtää myös suhteessa kokemukseen siitä, että heidät tuomitaan muissa 

ympäristöissä – nuorten paikka on vain heitä varten. 

Oman paikan tarve tulee ehkä parhaiten sanoitetuksi Alin, Ibrahimin, Amirin ja Valtterin 

haastattelussa. Heidän kertomuksensa poikkeaa siinä mielessä muista haastatelluista, että heidän 

sosiaalisten ympyröidensä tärkein kokoontumispaikka ei ole Vox vaan Monari. Monari tarjoaa 

heille enemmän mielenkiintoista ja helpommin lähestyttävää tekemistä. Vielä sitäkin 

merkittävämpää on, että heidän ystävänsä käyvät nykyään juuri siellä. Samanlainen tarve juuri 

heille tarkoitetulle omalle paikalle tulee kuitenkin esiin myös heidän haastattelussaan. Se vain 

koskee heidän kohdallaan Monaria, kun muilla se koskee Voxia. Yksi syy siihen, miksi Vox ei 

tarjoa heille kokemusta omasta paikasta on juuri kirjasto- ja kauppakeskuskokemuksen 

yhteensulautuminen – Voxin läheisyys kauppakeskuksen ja sen vihamielisen ympäristön kanssa: 

Marjatta: Tarkoitatko siis, et tää [Vox ja kirjasto] tuntuu samalta tilalta, kun toi 
[kauppakeskus]? 

Ali: Joo. Joo. 
Ibrahim: Just sen takii me mennään Monariin. Se ei tunnu. Siel ei oo niinku, ei oo ihmisii, 
jotka kattoo sua vinoo. Ja sä tunnet kaikki siel. Ei tuu ulkopuolisii, joit sä et tunne. 

Marjatta: Tarkotatteks te, et just Voxiin tulee sellasta jengii, kenen kaa te ette haluu olla 
vai ylipäätään? 

Ali: Ylipäätään, kauppakeskukses. Ollaan kauppakeskukses niinku. 
Ibrahim: Sinne pääsee kaikki niinku niin helposti. Monarii vaan, näkee vaan tuttui, 
tiiätsä. 

Alin, Ibrahimin, Amirin ja Valtterin kokemuksiin yhdistyy mahdollisesti vielä rasistiseksi koettu 

ylimääräinen tarkkailu, joka aiheuttaa tunteen siitä, etteivät he ole tervetulleita. Monarissa tätä 

ei kuulemma ole. Kaikki heistä eivät kuitenkaan ole samaa mieltä asiasta ja osa kokee, etteivät 

maahanmuuttajataustaisiin kohdistuvat ennakkoluulot ole syy olla mieluummin Monarissa kuin 

Isossa Omenassa. On myös mahdollista, että osa nuorista ei halunnut keskustella asiasta 

suhteellisen tuntemattoman haastattelijan kanssa. Tästä antaa viitteitä se, että aina, kun joku otti 

haastatteluissa rasismiin liittyvät asiat esiin, osa vastusti voimakkaasti ja keskustelu kääntyi 

pelleilyksi. Voxissa nuoret kertoivat kuitenkin tuntevansa itsensä tervetulleiksi. Tarkkailun 

kokemukset liittyivät kauppakeskukseenkokemukseen. Joka tapauksessa näiden nuorten 

haastattelussa tuli esiin samankaltainen tarve päästä hengailemaan paikkaan, oli se Vox tai 
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Monari, joka on juuri nuoria varten, nuorten oma paikka, siksi, että muissa paikoissa heidän 

läsnäolonsa tuomitaan helposti. 

Edellä olen tarkastellut kuinka nuoret kehollisella läsnäolollaan antavat kirjastolle merkityksiä 

omien porukoidensa hengailun paikkana. Kirjasto on yksi, toisille merkittävämpi ja toisille 

vähemmän merkittävä, lokaatio heidän kaupungissa liikkumisessaan ja osana heidän 

hengailupaikkojen verkostojaan. Lefebvren (1991, 38–39) termein nuoret tuovat omat 

representaationsa kirjastoon ja muuttavat sen järjestystä tilallisten käytäntöjensä kautta. Samoin 

kuin eläkeläisten myös nuorten koettu kirjasto muuttaa eläväksi kirjaston tilallisia tasa-arvon 

ideaaleja, jotka ottavat ihmisten moninaisuuden huomioon. Omissa porukoissaan hengaavat ja 

tilallisesti kirjaston muista asiakkaista erotetut nuorten ryhmät luovat kirjastoon oman erillisen 

todellisuutensa. He tekevät kehollisesti olemassa olevaksi kirjaston tasa-arvon symboliikan, 

jossa kirjastopaikka tarjoaa tietylle ihmisryhmälle kohdennettuja palveluja, vaikka nuoret eivät 

olekaan keskenään homogeeninen ryhmä. Samalla nuorten kertomukset heidän marginaalisesta 

asemastaan laajemmassa kontrolloidussa kaupunkitilassa ehdottavat, että nuoret kehollistavat 

myös sitä symboliikkaa, jossa kirjasto avautuu ennen kaikkea niille, joilla ei ole muuta paikkaa. 

 
5.3 Sisäistyviä tasa-arvokäsityksiä: Mielikuvien kirjaston uudelleenneuvottelua 

Tähän asti olen esitellyt kahdella tasolla toimivia kirjastomerkityksiä: kollektiivisesti ilmaistua 

mielikuvien kirjastoa sekä moniäänisesti koettua kirjastoa, jossa nuoret ja eläkeläiset 

intentionaalisina toimijoina valitsevat tulla kirjastoon ja käyttää sitä omilla tavoillaan 

elämänprojektiensa edistämiseen. Olen esittänyt, että näiden kahden kirjastomerkityksen välillä 

esiintyy tiettyä yhteensopimattomuutta ja jännitettä asiakkaiden kanssa käydyissä 

keskusteluissa. Seuraavaksi aion esittää ensinnäkin, että kirjastomerkitysten ajoittaisen 

yhteensopimattomuuden taustalla on prosessi, jossa asiakkaiden perinteinen mielikuvien kirjasto 

on saamassa uuden muodon, kun kirjaston panoptikonissa ja tilallisessa järjestyksessä ilmenevä 

erot salliva tasa-arvon käsitys sisäistyy osaksi mielikuvien kirjastoa. Toiseksi esitän, että tämä 

prosessi on ennen kaikkea tulosta kehollisesta kirjastossa olemisesta ja uudenlaisesta koetusta 

kirjastosta, jossa asiakkaat voivat olla toimijoita samalla, kun he altistuvat kirjaston 

panoptikonille ja tilalliselle tasa-arvon symboliikalle. Toisin sanoen kirjastossa niin toimijana 

kuin rakenteiden ohjattavana oleminen tuottaa uutta kollektiivista kirjastokäsitystä, uutta 

mielikuvien kirjastoa, joka sopii paremmin yhteen nykyisen koetun kirjaston kanssa. 
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5.3.1 Uusi mielikuvien kirjasto: ”Jokaiselle jotain soppee” 

Kuten olen edellisessä analyysiosiossa tuonut esiin, kirjaston hyvin erilaiset ihmiset ja toiminnot 

salliva kirjaston tuottaminen aiheuttaa Ison Omenan kirjastossa tilallista konfliktia, jonka 

seurauksena asiakkaat neuvottelevat kirjastolaisten kautta sitä, kuka kirjastossa saa olla, miten 

ja millä perusteella. Low (2000, 128, 152) on esittänyt kaupunkiaukioita tarkastelevassa 

tutkimuksessaan, että aukioiden käyttöön liittyvässä tilallisessa konfliktissa eivät ole niinkään 

vastakkain eri ihmisryhmät vaan heidän aukioilleen antamat merkitykset. Tämä tulee esiin myös 

Ison Omenan kirjaston tilallisessa konfliktissa ja valaisee prosessia, jossa kollektiiviset 

kirjastomerkitykset muuttuvat osana kirjastolaisten osoittamaa kirjaston kehityssuuntaa. 

Kertoessaan kirjaston konfliktista – siitä, kuka tai mikä häiritsee kirjastossa – asiakkaiden 

puheessa aktivoitui mielikuva kirjastosta samalla tavalla, kun se oli aktivoitunut heidän kertoessa 

kirjaston yhteiskunnallisesta merkityksestä. Toisten ihmisten häiritsevää läsnäoloa 

kommentoitiin etenkin tuomalla esiin niiden ristiriita kirjojen lukemisen ja rauhallisuuden 

oletusten kanssa. Häiritsevät muut ihmiset eivät ole tekemässä sellaisia asioita, joita mielikuvien 

kirjastossa ”pitäisi tehdä”. Kuten aiemmin toin esiin, vanhemmalla ja nuoremmalla sukupolvella 

oli hieman poikkeavia käsityksiä siitä, onko opiskelu tarkoituksenmukaista kirjastossa ja osa 

sivistävää lukemiseen ja tiedonjakamiseen liittyvää kirjastomielikuvaa. Osa eläkeläisistä, 

etenkin lehtienlukijoista, oli pahastuneita siitä, että opiskelijat veivät kaikki istumapaikat ja 

pöytätilan. He ihmettelivät, miksi opiskelijat eivät opiskele enää kouluissa, vaan tulevat 

massoittain kirjastoon. Opiskelu ei mahtunut heidän mielikuvien kirjastoonsa. Opiskelijat 

puolestaan näkivät kirjaston opiskelun paikkana ja kokivat Stagen tapahtumat, puhelimeen 

puhujat sekä hengailevat ja riehuvat nuoret ongelmallisena kirjaston oletetun rauhallisuuden 

kannalta. Myös hengailevista sekä Voxiin ja takaisin liikkuvista nuorista lähtevä ääni koettiin 

rauhallisuuden suhteen häiritsevänä. Ääntä pitävät ihmiset rikkoivat rauhallisuuteen ja 

hiljaisuuteen perustuvan kirjastomerkityksen. 

Mielenkiintoista on kuitenkin se, mitä asiakkaiden kertoessa konfliktista tapahtui kolmannelle 

mielikuvan kirjaston elementille – kaikkien oikeudelle hankkia tietoa, lainata ja lukea. Kirjaston 

henkilökunnan esiin tuoma ja kirjaston tilallista järjestystä ohjaava tasa-arvon käsitys tuntui 

Foucault’n (2005 [1975], 277) vallan logiikan mukaisesti sisäistyneen kirjaston asiakkaiden 

puheisiin ja sekoittuvan yhteen kaikille avoimuuden kirjastoarvon kanssa. Mielikuvien 

kirjastoon kuuluva kaikkien oikeus tulla kirjastoon lukemaan ja hankkimaan tietoa tuntui 

kääntyvän asiakkaiden puheissa uudelle erot sallivalle universalismin kielelle, jossa kaikilla 
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olikin oikeus löytää kirjastosta jotain. Se näyttäytyi samalla myös kirjaston tilallista konfliktia 

lieventävä ja oman mielipiteen ylittävänä arvona. Seuraavat esimerkit kuvaavat tätä prosessia.  

Eräs 28-vuotias nainen kertoi ensin keskustelussamme, että hän kaipaisi kirjastoon hiljaisuutta. 

Häntä häiritsi Ison Omenan kirjaston hälyisyys ja sokkeloisuus. Myöhemmin hän jatkoi 

kuitenkin toteamalla, että toisaalta hänestä on hyvä, että nykyinen kirjasto on niin avoin, koska 

se tavoittaa sellaisia ihmisiä, jotka eivät tulisi hiljaiseen istumiskirjastoon. Hänen mielestään on 

hienoa, että esimerkiksi vähävaraiset ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet harrastamaan kulttuuria 

tai haluavat lainata lautapelejä, voivat käyttää kirjastoa. Se, että saatavilla on monipuolisesti 

kaikkea maksutonta ei ole hänen mielestään itsestään selvää Espoossa. Hänestä on positiivista, 

että myös maahanmuuttajataustaiset ihmiset näyttävät löytäneen kirjastoon. 

Toinen havainnollistava esimerkki on erään 71-vuotiaan naisen kanssa käyty keskustelu. Aluksi 

nainen kertoi tulevansa Ison Omenan kirjastoon muutaman kerran viikossa lukemaan lehtiä ja 

lainaamaan. Hän toi esiin, kuinka häntä häiritsee kirjaston ”mekkala” ja se, että ihmiset tulevat 

kirjastoon ”pälättämään”. Hänestä vanha kirjasto oli parempi, koska se oli rauhallinen ja siellä 

sai lueskella rauhassa. Hänen mielestään kirjaston ei pitäisi olla mikään seurustelupaikka. 

Nainen jatkoi kuitenkin pohtimalla, että toisaalta hän ymmärtää nykyisen kirjaston 

sosiaalisuutta. Hän tuo esiin, että hän ei yksineläjänä ole tottunut siihen, että ”ipanat” huutavat 

ja että hänen näkökulmansa on todennäköisesti ikäihmisen näkökulma. Hän totesi, että 

”yhteenvetona aivan upeaa, että ihmiset tulevat kirjastoon, eivätkä mene kadulle 

ryypiskelemään”. Siksi hänen mielestään on hyvä, että kirjaston tarjontaa yritetään lisätä. Kaiken 

kaikkiaan hän oli ylpeä Ison Omenan kirjastosta.  

Edelliset kaksi esimerkkiä tuovat esiin, kuinka kirjaston asiakkaiden kriittiset kommentit 

mielikuvien kirjaston häiriöistä laimentuvat heidän pohtiessaan kaikkien oikeutta ja tarvetta 

löytää kirjastosta jotain itselleen relevanttia. Kaikkien oikeus löytää kirjastosta jotain nousee 

keskeisemmäksi kuin kaksi muuta kirjaston merkitystä eli rauhallisuus ja kirjoihin, lukemiseen 

ja opiskeluun liittyvä sivistys. Kirjasto on kaikille avoin -teema ei näyttäydy enää vain kaikkien 

oikeutena tulla, olla rauhassa, hankkia tietoa ja lukea. Se näyttäytyy sellaisena tasa-arvoisuuden 

vaatimuksena, joka ottaa huomioon yksilölliset ja eri ryhmien tarpeiden erot sekä sen, että 

kaikille perinteinen kirjasto ei ole relevantti ja siinä mielessä avoin. Tällainen asetelma tuli esiin 

muidenkin kuin kriittisesti uudempiin toimintoihin suhtautuvien puheissa – niiden monien 

asiakkaiden, jotka lähinnä vain ylistivät Ison Omenan kirjastoa sen monipuolisuudesta ja 

eloisuudesta keskusteluissamme. Eri ihmisryhmien tarpeiden erot huomioiva tasa-arvon ihanne 
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muuttui asiakkaiden kirjastokuvailuissa muun muassa muotoon ”kaikille löytyy jotain”, kuten 

eräs 20-vuotias miesopiskelija iloitsi tai muotoon ”jokaiselle jotain soppee”, kuten 67-vuotias 

eläkeläisnainen kehui Ison Omenan kirjastoa. Vastaavasti ”kirjasto on kaikille avoin” vaikutti 

joidenkin huomioissa tarkoittavan, juuri sitä, että se on kaikille avoin, koska siellä on kaikille 

jotain, kun se tuotiin esiin samassa yhteydessä, kun kirjaston monipuolisuutta kiiteltiin. 

Kuten olen aiemmin tuonut esiin, tulkitsen asiakkaiden keskusteluissa esiin tuomaa 

arvopohdintaa ja kirjaston merkitysten ilmaisua Goffmanin (1971) julkisen elämän 

moraalikoodien ohjaamana sekä Geertzin (1973) julkisen kulttuurin viesteinä. Tulkitsen siis niin, 

että asiakkaat ovat omaksuneet kirjaston panoptikonissa edellytetyt julkisen elämän ja kulttuurin 

arvotukset siitä, että hyvin monilla erilaisilla ihmisillä on oikeus käyttää kirjastoa ja 

keskusteluissamme viestivät ja toistivat näitä kulttuurisia arvoja, kuten edellisissä esimerkeissä. 

Kun he keskusteluissamme olivat niin sanotusti etunäyttämöllä (Goffman 1959, 22–24), 

tulkitsen niin, että he toivat esiin näitä omaksuttuja arvoja, joiden toistaminen julkisissa 

kohtaamisissa vaikuttaa yleisesti hyväksytyltä ja hyvänä pidettyjen käytössääntöjen mukaiselta. 

Mielenkiintoista on se, että nämä arvotukset tuntuivat ohjaavan asiakkaiden kertomusta siitä, 

mitä he ajattelivat toisten ihmisten läsnäolosta – se muuttui sallivaksi. Goffmanin ja Foucault’n 

teorioihin liittyvä itsen hillitseminen ja toimiminen oletettujen normien mukaan näkyi myös 

kenttähavainnoissani. Vaikka ihmiset toisinaan hyssyttelivät toisiaan tai pyysivät henkilökuntaa 

puuttumaan toistensa tilan käyttöön, paljon useammin he kuitenkin valitsivat itse siirtyä muualle 

tai jäädä samaan tilaan häiriöstä huolimatta näin tunnustaen toisten, perinteistä mielikuvaa 

häiritsevienkin, oikeuden olla. Usein nämä tapahtumat olivat havaittavissa, kun ihmiset koettivat 

ensin viestittää Goffmanin termein kasvotyöskentelyn kautta (Goffman 2012 [1955], 37; ks. 

Reijonen 1995, 134) normien vastaisesta käytöksestä antaen tasapainoa horjuttaneelle häiriön 

lähteelle pitkiä katseita, jotta väärin käyttäytyvä henkilö voisi korjata toimintaansa normiin 

sopivaksi. Kun tällä katseella ei ollut vaikutusta, he luovuttivat ja hyväksyivät tilanteen joko 

siirtymällä muualle tai jatkamalla omaa tekemistään samassa paikassa tuottaen näin uutta 

normia, jossa koettu häiriö kuuluukin normiin. Seuraava katkelma antaa esimerkin tästä: 

Eläkeiässä oleva mies tulee uudelle lehtienlukupisteelle. Hän ottaa lehden ja tuijottaa 
lehtienlukupisteellä olevia tyttöjä, jotka eivät lue lehtiä. Pöytää on teipattu lappu, jossa 
pöydät varataan lehtienlukijoille. Muutkin pöydät ovat täynnä. Hän kiertää 
lehtienlukualueen ympäri näyttäen etsivän paikkaa ja kävelee lopulta pois alueelta 
ikkunoiden viereisille tuoleille. Hänen vieressään istuu opiskelijoita opiskeluvälineet ja 
eväät pöydällä. Mies katsoo pitkään, mitä opiskelijoilla on pöydällä. Opiskelijat katsovat 
takaisin ja näyttävät siltä kuin odottaisivat jotain kommenttia (oletettavasti eväistään). 
Mies ei kommentoi. Hän alkaa lukea lehteään. (Kenttäpäiväkirja 8.10.2019.) 
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5.3.2 Kehollisesti muuttuva mielikuvien kirjasto: ”Kun oli tottunut tietynlaiseen” 

Edellisessä osiossa olen esittänyt, että kirjaston tuottama ihmisten erilaiset tarpeet huomioon 

ottama tasa-arvon käsitys on sisäistynyt ja sisäistymässä osaksi kirjaston asiakkaiden uutta 

mielikuvien kirjastoa. Oikeus saada tietoa ja lukea on muuttumassa kaikkien oikeudeksi löytää 

kirjastosta jotain. Foucault’n sisäistyvän vallan teoriaa (2005 [1975], 277) seuraillen kirjaston 

institutionaalinen valta ja erot huomaavan tasa-arvokäsityksen diskurssi on sisäistymässä osaksi 

kollektiivista kirjastomerkitystä. On hyvä huomata, että tässä kohtaa voisi olla hyödyllistä 

tarkastella myös erilaisia mediarepresentaatioita ja sitä, kuinka kirjasto on ollut välittämässä 

myös tekstien muodossa uutta mielikuvien kirjastoa, jonka asiakkaat voivat omaksua. Tässä 

osiossa olen kuitenkin keskittynyt kehollisen kirjastopaikassa olemisen ja tekemisen sekä 

kirjastomerkityksen suhteeseen ja lähestyn kysymystä tästä näkökulmasta. 

Bourdieun (1977) teoria siitä, että sosiaalinen rakenne sisäistyy ihmisten mieliin ja keholliseen 

toimintaan heidän eläessä sen vaikutuksen alaisena ehdottaa, että kirjaston erot huomaavan tasa-

arvon tilallisessa symboliikassa toimiminen muuttaa asiakkaiden käsityksiä. Tästä 

näkökulmassa, samoin kuin Foucault’n panoptikonissa olemisen näkökulmasta, tasa-

arvokäsitykset siirtyvät ihmisiin kehollisen kirjastossa olemisen kautta. Tällainen kehollinen 

sisäistämisen logiikka hahmottuu myös kenttäaineistostani. Edellä kuvatut 28-vuotiaan ja 71-

vuotiaan naisen keskustelut pitävät sisällään myös tähän liittyvän mielenkiintoisen elementin. 

Molemmat päätyivät keskustelumme loppupuolella, kun he olivat ensin tuoneet esiin poliittisen 

mielipiteensä siitä, miten kirjasto olisi parempi perinteisenä ja sitten pohtineet avoimuuden 

käsitettä uudelleen, kertomaan myös omasta perinteestä poikkeavasta kirjaston käytöstään. 28-

vuotias nainen kertoi, että hän voisi oikeastaan olla jonkin verran kiinnostunut osallistumaan 

joihinkin tapahtumiin kirjastossa. Hän kertoi, ettei ole todennäköisesti osallistunut aiemmin 

siksi, ettei ole tottunut siihen ajatukseen, että kirjastossa voisi tehdä muutakin kuin lukea. Nainen 

oli oikeastaan keskustelumme aikaankin tutustumassa itselleen uudenlaiseen kirjastoon. Hän oli 

kuullut ystäviltään Pajasta ja oli tullut sinne ensimmäistä kertaa käymään juuri sinä päivänä. 

Nainen istui Pajan reunimmaisessa pöydässä ja tarkkaili sen tapahtumia neuletyötään tehden. 

Samoin 71-vuotias nainen päätyi hieman yllättäen kertomaan keskustelumme lopuksi käyneensä 

tilaisuuksissa kuten yhteislaulutapahtumassa Stagella. Se oli hänen mukaansa ollut upea tilaisuus 

ja merkittävää sosiaalista toimintaa. Pian hän antoi myös suurkiitokset Paja-toiminnalle ja sille, 

että siellä on esimerkiksi ompelukoneita. Molemmat olivat siis kehollisesti eläneet myös 

uudenlaista kirjastoa ja kokeneet sen itselleen merkitykselliseksi. 
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28-vuotiaan naisen arvio siitä, ettei hän ole tottunut ajatukseen, että kirjasto voisi olla jotain 

muutakin kuin lukemista varten sekä pikkuhiljaa heräävä kiinnostus kirjaston uudempaa 

toimintaa kohtaan ehdottavat, että hän on jonkinlaisessa kirjastomerkitysten, perinteisen 

muistoissa ja mielikuvissa elävän sekä uudella tavalla koetun kirjaston, välissä. Samoin 71-

vuotiaan naisen kertomuksessa kahden merkityksen välillä seilaaminen kertoo siitä, että hän 

kokee kirjaston jo uudella tavalla, mutta perinteinen käsitys on myös edelleen olemassa. Myös 

Leenan kommentti haastattelussa hänen ja hänen tuttujensa tottumisprosessista uuteen 

mielikuvien kirjastoon viittaa siihen, että se on muodostunut kehollisesti koetun kirjaston kautta:  

Mulla on sellasia tuttuja tai ystäviä, jotka on ollu aikoinaan, siis joku on ollu kirjastossa 
töissä, joku ollu äidinkielen opettaja ja muuta tällasta, ja sit ne tästä Oodista, että eihän 
se oo kirjasto. Ja meistäkin tuntu ensiksi täällä, että eihän tämä ole kirjasto. Kun oli 
tottunu tietynlaiseen kirjastoon. Et kyllä niin mieleni pahoitin, kun täältä vietiin, ei täällä 
voi olla rauhassa tai jotakin tällasta näin. Mut se, että kuitenkinhan pitää hyväksyy se, 
että maailma muuttuu ja kaikki muuttuu, kirjastonkin pitää muuttua siinä mukana. 

Näkökulmaani tukee myös kirjaston henkilökunnan kommentit sekä omat huomioni kentällä 

siitä, että monet kaikista kriittisimmistä mielipiteistä uuden muotoista kirjastoa kohtaan tulevat 

sellaisilta asiakkailta, jotka käyttävät kirjastoa melko vähän tai ovat vasta tutustumassa siihen. 

Edellinen keskustelu piirtää kuvan, jossa kirjaston asiakkaat tulevat ennen kaikkea altistuneeksi 

kirjaston luomalle rakenteelle, joka edellyttää erilaisuuteen perustuvan tasa-arvopuheen 

omaksumista. Vaikka Bourdieun (1977) toimintateoria edellyttääkin, että ihmisten on 

toiminnallaan muutettava rakenne vielä eletyksi elämäksi, se kuitenkin painottaa sitä, kuinka 

rakenne määrittää ihmisten toimintaa. Lopuksi on hyvä kääntää asetelma vielä hetkeksi 

päälaelleen ja kysyä, ovatko kirjaston asiakkaat vain kirjaston vallankäytölle alisteisia vai onko 

heilläkin jokin rooli niin koetun kuin mielikuvien kirjaston muuttumisessa. 

Reijonen (1995) otti jo 1990-luvun kirjastotutkimuksellaan kantaa kysymykseen kirjaston 

kollektiivisten merkitysten muuttumiseen. Kuten aiemmin mainitsin, hän kiinnitti huomiota 

henkilökunnan ja asiakkaiden kirjastomerkitysten erilaisuuteen: henkilökunta pyrki tekemään 

kirjastosta monipuolista kulttuurikeskusmaista paikkaa ja luomaan uutta kirjastossa toimimisen 

mallia, kun taas asiakkaiden kirjastokäsitys nojasi perinteeseen (mts. 144–145). Reijonen kysyy, 

miksi asiakkaat eivät muuta institutionaalista käytöstään, vaikka toisissa konteksteissa toiminta 

muuttuu nopeastikin (mts. 141). Hän liittää selityksen Peter Bergeriä ja Thomas Luckmannia 

(1994) lainaten historisiteettiin eli siihen, että ihmiset ovat itse olleet voimakkaasti tekemässä ja 

vakiinnuttamassa kirjastoa tietynlaiseksi. Asiakkaat ovat siis olleet tuottamassa perinteistä 
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kirjastopaikkaa omalla kehollisella ja merkityksiä tuottavalla toiminnallaan. Reijosen mukaan 

juuri siksi, että asiakkaat ovat osallistuneet perinteisen kirjastokäsityksen tuottamiseen, heidän 

kokemuksensa ja arjen polut ovat avainasemassa myös niiden muuttamisessa. (Reijonen 1995, 

141–142, 145.) Mielikuvien kirjasto on siis riippuvainen arjen poluista – siitä liikkeestä ja 

merkityksistä, joiden osana koettu kirjasto määrittyy. Reijosen ajatusta seuraten tämä tarkoittaa 

sitä, että sen lisäksi, että asiakkaat astuvat kirjaston erot huomaavaan tasa-arvon panoptikoniin 

ja symboliikkaan, heidän täytyy myös ottaa tämä uudenmuotoinen kirjasto osaksi omia arjen 

polkujaan ja omaa intentionaalista toimintaansa. Reijonen (1995, 141–143) esittää lisäksi, että 

”väkivaltainen” institutionaalinen pakottaminen tiettyyn aika-tila polkuun eli koettuun 

kirjastoon ei tuota uusia voimakkaita merkityksiä, koska ihmiset eivät ole tekemässä niitä itse. 

Miten siis tulisi siis suhtautua siihen, että vuonna 2016 kirjasto avautui Palvelutorilla uudessa 

tilallisessa muodossaan? Onko kirjaston tilallinen muutos pakottanut ihmiset elämään 

uudenlaisen koetun kirjaston ja ovatko nämä uudet kirjastomielikuvat päälle liimattua tietyn 

diskurssin omaksumisia? Vastaan, että ei ja käännän huomion takaisin edellisessä osiossa 

esiteltyyn kirjaston liikkeeseen sekä erot huomaavaan tasa-arvon käsitykseen. Olen esittänyt, 

että kirjasto pyrkii muuttumaan ihmisten tarpeiden perässä ja koettaa vastata mahdollisimman 

laajasti erilailla kirjastoa käyttävien ihmisten tarpeisiin. Se tekee paljon tilallista neuvottelua sen 

eteen, että kirjastossa voisi edelleen lukea lehtiä ja olla rauhassa samalla, kun siellä voi hengata 

ja osallistua musiikkitapahtumaan Stagella. Kukaan ei siis pakota tai edes pyydä asiakkaita 

osallistumaan vaikkapa toimintaan toimintakirjaston puolella. Kirjastossa on mahdollista 

edelleenkin, kuten ennenkin, lukea lehtiä, selailla kirjoja ja lainata. Kuten kirjastolaistakin (Laki 

yleisistä kirjastoista 2016/1492) tulee esiin, kirjat ovat edelleen kirjastotyön keskiössä. Kirjaston 

uudet tilalliset elementit eivät ole siis syrjäyttäneet kirjoihin ja tietoon perustuvaa ja ihmisille 

tärkeää kulttuurista kirjastoarvoa. Mielenkiintoisesti ne eivät ole syrjäyttäneet täysin myöskään 

rauhallisuuden arvoa. Yllättävän moni asiakas toi edelleenkin esiin sen, että he olivat tulleet 

tähänkin kirjastoon juuri rauhallisuuden tai sen rauhoittavan ilmapiirin takia, vaikka joillekin 

tämä kokemus on toki mennyttä. Asiakkaat muun muassa toivat kirjaston esiin rauhallisena 

lepopaikkana kauppakeskuksen hälinästä. Jopa yksittäiset lastenosastolla ja Stagella istuneet 

asiakkaat kertoivat valinneensa paikkansa siksi, että ne vaikuttivat rauhallisilta. Kirjaston 

varsinaiselle rauhalliselle puolelle pääsee vieläpä toisesta sisäänkäynnistä niin, ettei tarvitse 

kävellä edes Stagen, Pajan tai Voxin ohi. Mahdollisesti juuri tästä, perinteisen kirjaston 

nykyisestäkin olemassaolosta, johtuen muutama asiakas hetken pohdittuaan totesi, että eihän 

kirjasto nyt ole oikeastaan muuttunut niin kovin. Siellä ne kirjat ja lehdet ovat kuten ennenkin.  
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Kirjasto ei ole siis muuttanut tilojaan erityisen väkivaltaisesti vaan pehmeästi tarjoten 

mahdollisuuden käyttää edelleen kirjaston perinteistä puolta osana asiakkaiden omia 

elämänprojekteja. Samalla se on asettanut esille muita mahdollisuuksia. Toimintakirjastoon ei 

löydetä kuitenkaan pakolla vaan itse, omien verkostojen kautta, mielenkiinnosta tutustua ja 

kokeilla, vahingossa ohi kävellessä ja muiden toimijakehon aika-tila-polkujen seurauksena. 

Kuten aineistostani on tullut esille, monet ovat löytäneet sieltä uusia mahdollisuuksia oman 

elämänprojektin rakentamisessa. Edellisten lukujen esimerkit nuorten sekä eläkeläisverkostojen 

tavoista ottaa kirjasto haltuun omilla arjen käytännöillään kuvaa juuri tätä asiakkaiden omaa 

intressiä ottaa uudenmuotoinen kirjasto osaksi omaa elämäänsä ja astua sen panoptikoniin.  

On toki mainittava, että kirjaston rauhallista puolta käyttävät joutuvat myös tahtomattaan 

kokemaan jonkin verran uudenmuotoista kirjastoa rauhallisella puolellakin. Keskeistä kuitenkin 

on, ettei muutos ole totaalinen. Uusi koettu ja uusi mielikuvien kirjasto eivät ole kokonaan uusia. 

Ne ovat muuntunutta jatkumoa perinteisestä kirjastosta. Kuten olen tuonut esiin, kirjat eivät ole 

kadonneet mihinkään eikä rauhallisuuskaan täysin. Näiden lisäksi kirjastossa on nykyään kyse 

kuitenkin myös opiskelusta, työskentelystä, eloisuudesta, harrastuksista, käsillä tekemisestä, 

seurallisuudesta, tapahtumista, pelaamisesta, hengaamisesta ja musiikin tekemisestä vain joitain 

mainitakseni – siis siitä, että kaikille löytyy jotain. Oleellisinta on, että kaikille avoimuuden 

ideologia on saanut erot huomaavan tasa-arvon piirteitä. Kuten Reijonen toteaa, ”[k]irjastossa 

toimimisen uusi käytäntö perustuu kirjastossa toimivien asiakkaiden ja henkilökunnan välisten 

ja keskinäisten suhteiden uudelleen määrittelyyn ja omaksumiseen käytännössä” (1995, 145). 

Uudenmuotoisessa erot huomaavassa tasa-arvon käsityksessä, siis ”kaikille löytyy jotain” -

kirjastomielikuvassa, on kyse juuri siitä, että eri tavalla kirjastoa käyttävät ei-kaltaiset saavat olla 

ja löytää jotain itselleen relevanttia kirjastosta – siitä että kirjasto on monien erilaisten yhteinen. 

 

5.4 Kirjasto, julkinen kulttuuri ja poliittinen julkinen tila 

Jäljellä on enää kysymys siitä, miten julkisen kulttuurin tasa-arvokäsityksiin pohjautuva 

analyysini kirjastopaikasta suhteutuu ”kirjasto tilana ja paikkana” -keskusteluun – miten se 

mahdollisesti vaikuttaa demokraattisen yhteiselämäämme. Putnamin mukaan kaikkien 

länsimaisten yhteiskuntien haasteena on kasvava sosiaalinen ja etninen heterogeenisyys. Ne 

luovat hänen mukaansa haasteen demokratioillemme, koska ne vähentävät ihmisten vähistä 

solidaarisuutta ja sosiaalista pääomaa. (Putnam 2007, 137–138.) Ehdottaessaan ratkaisua Putnam 

tulee ottaneeksi kantaa kysymykseen samanlaisuuden vaatimuksesta, vaikkei viittaakaan ”tasa-
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arvo samanlaisuutena” -keskusteluun: ”lopulta tulemme näkemään, ettei haasteeseen vastata 

tekemällä ’heistä’ ’meidän’ kaltaisiamme, vaan luomalla uusi tilava käsitys ’meistä’” (mts. 163–

164). Päällisin puolin sosiaalista pääomaa ja julkisen kulttuurin tasa-arvokäsityksiä 

tarkastelemalla päädytään samaan lopputulokseen siitä, että ihmisten välisten erojen täysi 

kieltäminen ei ole ratkaisu vaan niiden tunnustaminen ja ottaminen osaksi neuvottelua. Niiden 

ero on kuitenkin siinä, että julkisen kulttuurin tasa-arvokäsitykset eivät oleta Putnamin (2007, 

164) vaatimaa kokemusta ’meistä’ – siis jonkinlaista yhteistä kollektiivista identiteettiä. Ne 

näkevät toisensa erilaisiksi kokevien ihmisten mahdollisuuden jakaa sama yhteiskunta ja 

yhteinen julkinen tila ihmisten erillisyyteen ja erilaisuuteen keskittymällä. Young (2015 [1986]) 

ja Sennett (2015 [2013]) ovat kritisoineet yhteisön kokemukseen ja identifikaatioon perustuvaa 

lähestymistapaa julkiseen elämään. Heidän näkemyksensä mukaan julkisessa kulttuurissa on 

kyse siitä, kuinka toisilleen tuntemattomat ja ei-kaltaiset ihmiset jakavat saman julkisen tilan 

(Sennett 2015[2013], 270) ja kykenevät arvostamaan myös niitä, joiden kanssa eivät identifioidu 

(Young 2015 [1986], 230). Egalitarismin antropologian ja universalismin tutkijat ovat 

puolestaan ehdottaneet, että moninaisten yhteiskuntien tulisi institutionaalisilla areenoillaan 

kyetä monitulkintaisuuteen tasa-arvon ja universalismin ideologioiden kanssa (Clarke & 

Newman 2012, 103; Erstad 2018). Olen esittänyt, että kirjastossa on käynnissä juuri tällainen 

vuorottelu erot huomaavan ja samanlaisuuden tasa-arvon. 

Tarkastelussani nousee keskeiseksi myös kirjastopaikan tuottamisen prosessi, joka ei ole 

intressitön. Kuten Massey toteaa, keskittyminen tilaan, joka on väistämättä aina poliittinen, 

nostaa esiin kysymyksen siitä ”kuinka me (ihmiset ja ei-ihmiset) aiomme elää yhdessä” (2008, 

15). Kirjasto on ennen kaikkea demokraattinen instituutio, joka toimii demokraattisen 

yhteiskunnan kontekstissa demokraattisten ideaalien ohjaamana. Sitä on kuvattu demokratiaa 

ylläpitäväksi laitokseksi (Relander & Saarti 2015, 6). Tuon siis esiin, että ”kirjasto julkisena tilan 

ja paikkana” -näkökulmassa olisi oleellista keskittyä myös kirjastopaikan prosessiin ja kysyä, 

mitä kirjasto itse yrittää tehdä demokraattisen yhteiskunnan koossapitämiseksi ja miten se sitä 

tekee erilaisten asiakkailta tulevien tarpeiden viidakossa. Kuten olen tuonut esiin, kirjasto on 

ottanut lähtökohdakseen sen, että elämme moninaisessa yhteiskunnassa ja erot saavat näkyä 

kirjastopaikassa. Tämä näkyy nykyisessä kirjastolaissakin, joka painottaa moniarvoisuutta ja 

moninaisuutta, kuten olen tuonut esiin. Sen lisäksi, että kirjasto pyrkii strategiansa (Espoon 

kaupunginkirjasto 2019) mukaan edistämään osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta ja muita 

yhteiskunnassa toimimista auttavia asioita, se ottaa myös eksplisiittisesti kantaa julkisen 

yhteiselämän kysymykseen maailmassa, jossa toisilleen erilaiset jakavat samaa julkista tilaa. 
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Kirjasto on nostanut visioonsa (mt.) seuraavan teeman: ”Kirjaston toimintaa ohjaavat sivistys ja 

osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropuheluun”. Se velvoittaa ”ymmärtämään toista ihmistä 

ja tulemaan itse ymmärretyksi”, ”avoimeen asenteeseen, paneutumiseen ja ponnisteluun”, 

”nostamaan esiin ja pitämään esillä merkityksellisiä teemoja” ja ”ottamaan kantaa” (mt.). 

Kirjaston motto on ”myötätunnon puolesta” (mt.). Kirjastopalveluiden johtaja määritteli 

kirjaston sivistystehtävän nimenomaan suhteessa vastakkainasettelun kulttuuriin vastaamiseen: 

Et tietenkin, jos ihan puhtaasti ajattelee, niin onhan kirjastossa jotenkin se kulttuurisuus, 
sivistys, se sellanen, mut sivistys ajateltuna tosi laajasti, eli niin että, sivistys on sitä, että 
mä ymmärrän muita ja muut ymmärtää mua. Ja kaikki, mikä rakentaa sitä ymmärrystä, 
on sitä sivistystä. 

Kirjasto oli kenttätyöni lopulla suunnitellut ja järjestänyt jo yhden vuoropuhelutapahtuman, jossa 

haluttiin kannustaa ihmisiä keskusteluun vastakkainasettelun sijasta. Lisäksi kirjastopalveluiden 

johtaja kuvasi myös sellaista tilallista neuvottelua, jonka seurauksena kirjasto tulee 

automaattiseksi opettaneeksi nuoria tulemaan toimeen toisten nuorten ryhmien kanssa: 

Sit joku meijän nuortenosasto, jossa on monesta lähtömaasta olevia nuoria, niin useinhan, 
jos ne on tuolla jossain vapaasti, niin ne on omissa porukoissa. Mut sit, kun niillä on vaan 
toi yks tila, niin siellähän ne on sit samassa tilassa ja ne vähän väkisin kohtaa toisensa, 
joskus hyvin kivalla tavalla ja joskus vähän vähemmän kivalla. Mut se on just sitä, mis 
me päästään kiinni siihen, et okei, hei teijän porukka, ette voi ihan tällain olla, kun tääl 
on nää muutkin ja teijän pitää noiden kanssa päästä juttuun siitä, miten täs nyt ollaan. 

Oikeastaan vastaavanlaisen tilallisen yhdessäolon opettelun voisi nähdä koskevan koko 

kirjastoa. Tämä on keskeinen huomioni ”kirjasto julkisena tilana ja paikkana” -keskustelulle. 

Kirjasto tilallisen neuvottelun kohteena luo oikeastaan juuri demokraattisen keskusteluyhteisön, 

siis julkisen sfäärin mielipiteiden vaihdon paikan, joka kohdistuu kirjastopaikkaan. Kirjastosta 

tulee eräänlainen yhteinen debatin kohde ja kirjastopaikasta diskurssin areena, johon otetaan 

kehollisesti ja sanallisesti osaa – niin kirjastossa kuin lehtien kommenttipalstoilla. Low on 

omassa tutkimuksessaan tuonut esiin, että Costa Rican aukiot toimivat ikään kuin säiliöinä, jotka 

mahdollistavat vastarinnan ja vastavastarinnan, siis dialogin käymisen julkisesti ja melko 

turvallisesti. Aukio toimii julkisena foorumina, jossa toisaalta neuvotellaan aukion tilallisista 

representaatioista, mutta samaan aikaan laajemmista yhteiskunnallisista kipupisteistä kuten 

globalisaatiosta, turismista ja kulttuurisen erityisyyden säilyttämisestä muuttuvassa maailmassa. 

(Low 2000, 131.) Kaupunkiaukiolla on Lown mukaan suuri kulttuuria symboloiva merkitys 

costaricalaisessa yhteiskunnassa. Siksi aukion merkityksiä koskevassa tilallinen konfliktissa ei 

ole kyse vain aukiosta. Hänen mukaansa se, millaisia merkityksiä ja materiaalisia muotoja aukio 
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heijastelee, on osa laajempaa debattia kulttuurisista arvoista, käytössäännöistä ja 

yhteiskuntajärjestyksestä. (Mts. 128, 152.) 

Ehdotan, että kirjastossa on käynnissä vastaavan kaltainen neuvottelu demokraattisen 

yhteiskuntamme perusarvoista ja kysymyksistä. Kuten olen tuonut esiin, kirjastolla on ollut ja 

on edelleen paikka yhtenä demokraattisen suomalaisen yhteiskunnan symbolisena perustuksena. 

Vuoropuhelu siitä, kuka kirjastossa saa olla ja millä ehdoilla, on kai itsessään sellaista 

demokraattisen yhteiskunnan keskustelua ja julkisen sfäärin ajatusten vaihtoa, jota 

demokraattinen yhteiskunta tarvitsee. Kirjaston tilallinen konflikti, jossa asiakkaiden 

kirjastomerkityksen ja kehollisten normien yhteensopimattomuus ottaa yhteen, neuvotellaan 

kirjaston henkilökunnan ohjaamana sillä periaatteella, ettei ketään suljeta ulkopuolelle – siis 

vaatien sitä, että opetellaan olemaan yhdessä, vaikka ollaan erilaisia. Kehollisen samassa 

paikassa olemisen kautta kirjasto opettaa sivistystä eli ”kaikille löytyy jotain” -orientaatiota 

”toisia” kohtaan. Kirjastomerkityksiin keskittyvän tutkielmani perusteella ei ole kyse vain siitä, 

mitä tasa-arvokäsityksiä kirjasto symboloi, vaan siitä, että nämä symbolit tekevät jotain, 

vaikuttavat ihmisiin, tilallistuessaan kirjastopaikkaan – varsinkin kun näitä merkityksiä ei vain 

pakoteta ihmisten mieliin ja kehoihin vaan annetaan mahdollisuus löytää ne itse. 

Lopuksi haluan sanoa vielä, etten väitä, etteikö Putnamin sosiaaliseen pääomaan keskittyvä 

teoria pitäisi paikkaansa tai olisi relevantti. Se voi hyvinkin olla oikeilla jäljillä eikä välttämättä 

lainkaan yhteensopimaton tämän tutkielman argumenttien kanssa. Monikulttuurisuutta 

tarkastelleet antropologit ovat esimerkiksi punninneet mahdollisuuksia luoda kansallisia 

identiteettejä, jotka perustuvat ihmisten eroille – siis uudenlaista käsitystä meistä (esim. Eriksen 

2010 [1994], 178–187). Oma lähestymistapani kuitenkin korostaa sitä, mikä julkisessa 

yhteiselämässämme on kulttuurista ja jaettua, samalla kun siinä on kyse erillisten ja erilaisten 

ihmisten tilallisesta samanaikaisuudesta. Se kääntää huomion kirjaston asiakkaiden ja 

henkilökunnan neuvottelussa tuotettuihin normeihin siitä, kuinka suhtautua sosiaalisiin ”toisiin”. 

Tämä lähestymistapa ei edellytä kokemusta yhteisöstä vaan päinvastoin, että tarkastelemme 

yhteiselämää erillisyyden kautta. Analyysini perusteella vaikuttaa siltä, että kirjasto ohjaa 

ihmisiä lempeästi tilallisella moninaisuudellaan löytämään moninaisen kirjaston ja opettaa 

samalla ymmärtämään, että myös noilla sosiaalisilla ”toisilla” on oikeus olla, vaikka heillä on 

erilaiset tarpeet, erilainen tapa olla maailmassa ja vaikka he eivät ole kaltaisia. 
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6 Johtopäätökset 

Tutkielmani lähtökohta on ollut tarkastella kirjastoa julkisena tilana keskittyen julkiseen 

kulttuuriin enemmin kuin poliittiseen julkiseen tilaan. Olen tarkastellut kirjastossa tuotetun 

julkisen kulttuurin tasa-arvokäsityksiä demokraattisen hyvinvointivaltion kulttuurisessa 

kontekstissa, jonka tutkimustraditiolle Gullestadin (1992, 173–174) tasa-arvo samanaisuutena 

on antanut kasvualustan. Olen esittänyt, että pohjoismainen tasa-arvo samanlaisuutena ja 

kaikkien samanlaisuutta korostava universalismi ei yksinään ole se tasa-arvon näkemys, jota 

kirjastopaikan tuottamisessa rakennetaan. Sen sijaan kirjastopaikkaan tilallistuu dialoginen 

seilaaminen tilanteen ja tarpeen mukaan erot huomioivan ja eroille sokean tasa-arvonkäsityksen 

välillä. Eroille sokea radikaali avoimuus näkyy etenkin kirjaston pyrkimyksenä toivottaa 

kirjastopaikkaan tervetulleeksi aivan kaikki sekä kirjaston ennakkoluulottomana suhtautumisena 

sen asiakkaisiin – jonkinlaisena kirjastoempatiana.  

Olen dialogisen kirjastopaikan tuottamisen näkökulmassa huomioinut Radfordin, Radfordin ja 

Lingenin (2018) esittämän kirjastopaikan kaksoismerkityksen: toisaalta se on Foucault’n (2005 

[1975], 273–275) tarkoittama panoptikon, joka ohjailee kävijää ja toisaalta kävijöiden omalle 

merkityksenannolle avautuva paikka. Tämä keskeinen kahtalaisuus näyttää tutkielmani 

kontekstissa seuraavalta. Ensinnäkin Ison Omenan kirjasto on kävijöiden omalle merkityksen 

annolle avautuva toimijuuden paikka, jossa asiakkaat voivat edistää omia elämänprojektejaan ja 

luoda merkityksellistä elämäänsä. Kirjaston kehollisen kontrollin purkaminen ja erilaisten 

tilakonseptien kuten performatiivisten tilojen avaaminen on ollut luomassa asiakaan 

toimijakeholle enemmän mahdollisuuksia ottaa kirjasto osaksi omia elämänprojekteja. 

Asiakkaat voivat de Certeaun (1984, 36–37) taktiikoiden avulla manipuloida kirjastopaikkaa 

itselleen ja omiin merkityksiin sopiviksi ja Lefebvren (1991, 38–39) representaation tilojen ja 

uusien tilallisten käytäntöjen sekä kirjaston liikkeen kautta muuttaa jopa kirjaston materiaalista 

todellisuutta. Toiseksi kirjastopaikassa on olemassa kuitenkin sellainen institutionaalinen valta-

asetelma, jossa kirjaston henkilökunta on luonut kirjastopaikkaan tasa-arvoideaalejaan 

heijastavat fyysiset ja mentaaliset puitteet, joihin asiakkaan on astuttava sisään tullessaan 

kirjastoon. Asiakkaiden on hyväksyttävä, että kirjastossa on nykyään yhä enemmän erilaisia ja 

erilailla kirjastoa käyttäviä sosiaalisia toisia. 

Olen ottanut myös kantaa siihen, mitä kirjastopaikkaan tilallistuva erot unohtava ja ennen 

kaikkea erot huomioiva tasa-arvon symboliikka tekee ja miten se muuttaa julkisen kulttuurimme 

oletuksia – sitä, miten neuvottelemme suhdetta toisiimme. Olen Bourdieun (1977, 72) habitus 
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käsitteen ja Foucault’n (2005 [1975], 273–275) panoptikonin kautta tarkastellut, kuinka 

kirjastopaikan tuottamisessa tilallistuvat tasa-arvokäsitykset tulevat osaksi kirjaston asiakkaiden 

omia taipumuksia suhtautua kirjastopaikassa oleviin sosiaalisiin toisiin kehollisen kirjastopaikan 

käyttämisen kautta. Tämä näkyy tutkielmani perusteella siinä, että uudenlaisen entistä 

moniäänisemmin koetun kirjaston kautta kaikkien oikeus käyttää samalla tavalla rauhallista ja 

perinteistä kirjallista sivistystä edustavaa kirjastoa on muuttunut monen kirjaston asiakkaan 

mielissä kaikkien oikeudeksi löytää kirjastosta jotain. Kirjasto on edelleen sivistävä instituutio 

sivistyksen tarkoittaessa sitä, että sosiaalisesti toisien kanssa pyritään tulemaan toimeen. Samalla 

olen esittänyt, että on oleellista, ettei tottumisprosessi ei ole kuitenkaan vain ylhäältä alas 

pakotettu vaan jättää tilaa asiakkaiden omalle toimijuudelle ja halulle ottaa uudenmuotoinen 

kirjasto osaksi elämäänsä sekä myös perinteisemmille tavoille käyttää kirjastoa. Kirjasto lopulta 

liikkuu aina sen asiakkaiden erilaisten tarpeiden perässä. 

Lopulta olen tuonut esiin, että julkisen kulttuurin ja antropologisen kulttuurin tilallistamisen 

näkökulmien kautta tarkasteltuna esille tulee uusia huomioita demokraattisen yhteiselämän 

rakentamisesta, joka ”kirjasto tilana ja paikkana” -tutkijoita on kiinnostanut. Ensinnäkin 

keskittyminen ihmisten erillisyyteen on avannut näkökulman siihen, ettei kirjastopaikka ole 

demokraattisen yhteiselämän kannalta tärkeä vain siksi, että se potentiaalisesti tuottaa sitovaa 

sosiaalista pääomaa toisistaan erilaisten ihmisten välille vaan myös siksi, että se opettaa 

sallivampaa suhtautumista myös niihin, joiden kanssa itsellä ei ole mitään muuta tekemistä kuin 

yhteinen samanaikainen tilallinen todellisuus – sellaista erilaisuuden sallivaa universalismia sekä 

tasa-arvon käsitystä, jota moninainen pohjoismainen demokraattinen yhteiskunta tutkijoiden 

mukaan tarvitsee (Clarke & Newman 2012, 103; Erstad 2018). Toiseksi näkökulma tuo uudella 

tavalla esiin sitä, millaisen prosessin ja siihen liittyvien tilallisten neuvottelujen sekä ideoiden 

tilallistamisen kautta kirjastopaikka luo itseään demokratiaa ylläpitävänä laitoksena. Prosessin 

kuvaamisen ja analyysin yhteydessä esiin on tullut näkemys, että juuri itse tämä prosessi on 

keskeinen demokraattisen yhteiskunnan kannalta. Kirjasto muuttuu julkisen keskustelun 

kohteeksi ja kirjastopaikka areenaksi, jossa neuvotellaan kehollisesti ja sanallisesti siitä, kenellä 

on oikeus olla ja näkyä ja millä samanlaisuuden ja erilaisuuden perusteilla. Yhteisen 

kirjastopaikan kautta neuvottelemme uudelleen suhdetta toisiimme. 
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