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Miten kaikki alkoi?

• Jaani Lahtinen otti Helsingin 

kaupunginkirjaston yhteyttä kesällä 2008

• Kirjastotietokannan lainaus- ja 

kokoelmatietoja voidaan hyödyntää 

maantieteen menetelmin

• Yksilöivien tunnistetietojen ja lainaustietojen 

häivyttäminen alueruudukkoon

• Ruutujen sosioekonominen rakenne tiedossa 

(BRIC-luokitus)



Mitä on tehty?

• Aineistot: otokset kahdes. vuodessa 2008─

• Dominanssialueiden määrittäminen

• Asiointimatkat ja -virrat

• Klusterit

• Lainatun (=kysytyn) aineiston koostumus 

suhteessa tarjottuun

• Saavutettavuus ja käyttäjien tavoittaminen

• Teinien kiinnostuksen kohteet



Helsingin peruspiirit



Helsingin kirjastoverkko



Dominanssialueet



Dominanssialueet

• ”Kirjastojen dominanssialue määritetään 

kilpailuttamalla lainaajatietoa sisältävistä 

tilastoruuduista lähtevät lainat kirjastojen 

kesken siten, että ruutu allokoituu sille 

kirjastolle joka yksittäisistä kirjastoista vetää 

puoleensa eniten lainoja.”

• Vaikutusalueen ymmärtäminen (todellinen 

laskennallisen ympyrän sijaan)
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Dominanssialueista muodostetut klusterit

Lukutottumusten 

perusteella 

muodostuneet 

klusterit näyttävät 

intuitiivisesti 

mielekkäiltä ja 

voisivat olla muillakin 

perusteilla laadittuja. 

Keskeinen kysymys 

on eroavatko 

klusterin 

lukutottumusten ja 

sosiodemografisen 

taustan suhteen?
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”Pajusen lista” 2009

• Kaupunki edellytti jokaista virastoa tekemään 

suunnitelman, miten vähennetään neliöitä X %

• Kirjaston suunnitelmassa annettiin kuusi 

vaihtoehtoa lakkautettaviksi toimipisteiksi

• Tulkittiin lakkautuslistaksi

• Esimerkiksi Vallilan kirjasto



Kaupunkien rajat ylittävä lainaustoiminta

Yksi kiinnostuksen 

kohteena ollut ilmiö oli 

kaupunkien rajat ylittävä 

lainaustoiminta.

Aineistosta tiedetään ne 

lainat jossa lainaajan 

kotiruutu on eri 

kaupungissa kuin kirjan 

omistava kirjasto ja siten 

voidaan osoittaa ne 

alueet joissa rajat 

ylittävää liikennettä on 

eniten.



Toimipisteiden poistumisen tai lisäämisen 

vaikutus käyttäjiin: Kulosaari
•Verkostot elävät aina.

•Miten toiminta 
järjestäytyy jos jokin 
jotain muutoksia 
tapahtuu?
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•Verkoston muutokset 
pakottavat asiakkaat 
reagoimaan 
käyttäytymisellään.

•Oliko muutos oman 
toiminnan kannalta 
järkevä, edullinen, 
siedettävä...?
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Lainausaktiivisuus: matkat



Lainausaktiivisuus: määrät



Kallio



Töölö



Oulunkylä



Kirjasto Omena



Tikkurila



Kirjastonkäytön intensiteetin 

riippuvuus etäisyydestä

• Miltä näyttävät eri kaupunkien käyrät?

• Eri väestöryhmien käyrät?



Saavutettavuus

• Käyttäjien asiointimatkojen minimointi

• Ympäristöystävällisyys ja pienet CO-päästöt

• Kirjaston käytön edistäminen tai käytön 

alenemisen hidastaminen (=markkinointi) 

• Hyvä saavutettavuus nostaa kirjaston käytön 

aktiviteettia yleisesti 

• Kustannustehokkuus: rationalisointia vai 

saavutettavuutta?



Kulkumuodot

• Ovensuukysely käyttäen verkkolomaketta 

iPadilla

• Kartalta näytettiin lähtöpiste ja sen kategoria

• Kysyttiin mm. reitti, kulkumuoto



Kuva 1. Kirjastoverkoston hiilikuorma lähtöruutujen mukaan.



Kirjastoon suuntautuneiden yksittäisten lainausmatkojen ja 

hiilikuorman hajontakuvio.



Kaupunki Keskimääräinen hiilikuorma (g)

Espoo 336,56

Helsinki 212,89

Kauniainen 225,34

Vantaa 272,73

Kaupunkikohtaiset asiointien keskimääräiset hiilikuormat grammoina.



Kysynnän ja tarjonnan 

kohtaaminen



Aineiston kysynnän ja tarjonnan 

eranto kirjastoittain ja 

aihealueittain
Kirjaston dominanssialueen lainaaman aineiston jakauma (=kysyntä) sekä kirjaston 

kokoelman jakauma (=tarjonta)

Jokaisen aihealueen osuuksia on verrattu toisiin kysynnän ja tarjonnan osalta.

Lukumäärältään suurimpien luokkien pylväät ovat ylimpänä, alimpana ne luokat joissa on 
vähän aineistoa ja suhteisiin kohdistuu enemmän satunnaista vaihtelua. Alimpana olevista 

pylväistä ei siis kannata tehdä merkittäviä johtopäätöksiä.

Punainen: aihealueen osuus  kokonaiskysynnästä on suurempaa kuin sen osuus 
kokonaistarjonnasta � luokan aineistoa on liian vähän

Harmaa: aihealueen osuudet  sekä kysynnän ja tarjonnan osalta ovat tasapainossa �
luokan aineistoa on sopivasti

Sininen: aihealueen osuus kokonaiskysynnästä on pienempi kuin sen osuus 
kokonaistarjonnasta � luokan aineistoa on liikaa

Datan on koonnut ja analysoinut Jaani Lahtinen



Kallio



Vallila



Itäkeskus



Ketä saavutetaan / korostumat



Kallio



Vallila



Itäkeskus





Case Vallila 

• Lainakassin sisältö



Valikoiman laajuus



Tyypillisesti samoihin kasseihin 

menevät aihealueet
Rotated Component Matrixa

Component

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RuokaKotitalous ,793

MaaMetsätalous ,759

Kielet ,504

RomaanitNovellit ,366 ,339

Kuvakirjat ,717

KaunokirjallisetSekasisältöisetTeokset ,658

Sadut ,647 ,356

MusiikinHistoria ,686

HistoriaKansaniede ,681

ElämänkertaMuistelma ,564

PsykiatriaMielenterveys ,673

Psykologia ,658

Rajatieto ,742

Filosofia ,663

Näytelmät ,728

Uskonnot ,604

Sarjakuvat ,721

Lemmikit ,630

MusiikkiYleistäJaTeoriaa ,722

Taide ,317 ,465

EksaktitLuonnontieteet ,411

KauneusTerveys ,641

Tekniikka ,631

KasvatusOpetus ,767

AtkTietoliikenne -,343 ,312

Talous ,663

Yhteiskunta ,587
Kansanrunous

Runot ,770

KirjallisuudenTutkimus ,515

AjanvieteAskartelu ,790

Yleisteos ,575

MaantiedeMatkatOppaat ,497

Eläväluonto ,474
LiikuntaUrheilu -,305



Tyypillisesti samoihin kasseihin 

menevät aihealueet



Tulevia projekteja

• Koetun saavutettavuuden ulottuvuuksista

– mm. elämänvaihe 

• Verkon mallinnus keskustakirjaston 

näkökulmasta – mikä muuttuu?



Datan hyödyntäminen

• Onko johto tai kirjastot oikeasti käyttäneet 

tuloksia?

• Liian vähän

• Tavoite: 

– Helppokäyttöisyys, jakelualusta

– Työpajoja ja keskustelua 

– Ohjeistusta ja markkinointia


