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Johdanto

”Kauheeta, jos asiakas kysyy sellaista mitä meillä ei ole”
vai

”Yksi vanha kirja tappaa kymmenen uutta kirjaa”?
- kirjastonjohtajien kommentteja aineiston poistamisesta

Mitä  pitäisi  tehdä,  jotta  kirjaston  paperikokoelmat  olisivat  yhtä  houkuttelevia  kuin  muut 
tiedonlähteet? Haluaako  asiakas  veronmaksajana  maksaa  sellaisten  teosten  säilytyksestä,  joita 
kukaan ei lue? Onko kirjasto yhtä kuin arkisto, kirjakauppa vai jotain siltä väliltä? 

Kirjastoaineiston  karsinta  on  osa  kokoelmien  kehittämistä.  Siinä  missä  ennen  kaiken  aineiston 
säilyttämistä  pidettiin  tärkeänä,  nykyään  kiinnitetään  huomiota  erityisesti  kokoelman 
ajantasaisuuteen. Tavoitteena on muodostaa riittävä, laadukas ja edustava kokoelma. Varastoinnin 
tehtävä  on  muuttunut  kaiken  aineiston  säilyttämisestä  avokokoelmia  täydentävän  aineiston 
säilyttämiseen.  Laatu  vaatii  tietyn  minimimäärän  aineistoa,  mutta  määrä  yksin  ei  takaa  laatua 
(Evans 1995, 410). 

Kirjastoissa  poistojen  tekeminen  saattaa  tuntua  kirjastonhoitajista  vaikealta,  koska  on  helppo 
ajatella,  että  tulevaisuudessa joku asiakas saattaisi  tarvita  teosta.  Lisäksi karsimista  vaikeuttavat 
ajanpuute ja virheiden tekemisen pelko. Kokoelmien voidaan myös ajatella olevan koskemattomia 
kokonaisuuksia joita ei haluta rikkoa (Slote 1997, 6-7). Aineiston karsinta on kuitenkin kirjastoissa 
lisääntynyt viime vuosina radikaalisti. Syitä tähän on useita.

Aineiston  saatavuus  kirjaston  oman  kokoelman  ulkopuolelta  on  olennaisesti  parantunut 
seutukuljetusten,  digitaalisen aineiston julkaisemisen sekä Varastokirjaston tuottamien palvelujen 
avulla.  Siten  kirjaston  oman kokoelman  ulkopuolista  aineistoa  on  saatavilla  lyhyen  ajan  sisällä 
varauksen tekemisestä. Poistamisen lisääntymiseen vaikuttaa myös se, että monessa kirjastossa tila 
on yksinkertaisesti loppunut kesken. Vähemmän käytettyä aineistoa on ollut pakko karsia.

Yleisten  kirjastojen  laatusuosituksissa  pidetään  tärkeänä  kaikkien  kirjastojen  osallistumista 
seudullisen  kokoelman  kehittämiseen.  Alueittain  tai  seuduittain  sovitulla  hankinta-  ja 
varastointipolitiikalla  turvataan  monipuolinen  tarjonta  ja  vanhemmankin  aineiston  saatavuus. 
Erityisen tärkeää kokoelmatyö on kirjastoille,  joiden tietyn aineiston vuosittaiset  hankinnat  ovat 
määrältään  vähäiset.  Seudullisen  kokoelman  kehittäminen  turvataan  riittävällä  hankinnalla  ja 
säännöllisillä, riittävillä poistoilla.  (Ehdotus yleisten kirjastojen laatusuosituksiksi, 43-44.)

Opetusministeriön  rahoittaman Kyyti-kirjastojen  kokoelmat  eläviksi  –hankkeen tarkoituksena  on 
luoda yhteiset varastointi- ja poistoperiaatteet Kyyti-kirjastoille. Tavoitteena on elävöittää kirjaston 
kokoelmaa  ja  päästä  eroon  turhasta  päällekkäisestä  säilyttämisestä.  Hankkeen  aikana  laadittiin 
selvitys  Kymenlaakson  kirjastojen  kokoelmien  ja  varastojen  nykytilanteesta  ja  suositusluonnos 
yhteisistä varastointi- ja poistoperiaatteista. Näihin periaatteisiin sisältyy myös ehdotus työnjaosta 
kirjastojen, maakuntakirjaston ja Varastokirjaston kesken. 

Tässä raportissa pyritään määrittelemään tavoitteet ja keinot aineiston karsintaan Kyyti-kirjastoissa. 
Raportin teoriaosiossa esitellään aineiston karsinnan menetelmiä ja aiempia tutkimuksia. Luvussa 2 
kerrotaan  kirjastoaineiston  valtakunnallisesta  varastoinnista  Suomessa  sekä  sitä  toteuttavista 
organisaatioista. Luvussa 3 tarkastellaan Kyyti-kirjastojen kokoelmien ja varastojen nykytilannetta 
tilastojen avulla. Luvussa 4 on yhteenveto Kyyti-kirjastojen poisto- ja varastointikäytännöistä, jotka 
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selvitettiin haastattelemalla kirjastojen henkilökuntaa syksyllä 2010. Luvussa 5 on suositusluonnos 
Kyyti-kirjastojen yhteisistä poisto- ja varastointiohjeista.

1 Aineiston karsinta osana kokoelmatyötä

1.1 Miksi aineistoa pitää karsia?

Aineiston karsinta on osa kirjastokokoelmien kehittämistä  ja siten osa kirjaston perustoimintoja. 
Muut  kokoelmien  kehittämisen  osa-alueet  ovat  Evansin  (1995,  17-18)  mukaan  palveltavan 
asiakasyhteisön  tiedontarpeiden  määrittely,  kokoelman  valintapolitiikka,  valinta,  hankinta  ja 
evaluointi.

Stanley  Slote  nimeää  teoksessaan  Weeding  library  collections  (1997)  poistojen  pääasiallisiksi 
hyödyiksi seuraavat:

1. Edistää  kokoelma  käyttöä.  Tutkimuksissa  on  todistettu,  että  poistamalla  aineistoa 
kokoelman käyttö lisääntyy.

2. Asiakastyytyväisyys lisääntyy. Pienemmän kokoelman avulla asiakkaiden aikaa säästyy ja 
lisäksi kokoelma näyttäytyy parempana. Poistojen puute johtaa täyteen ahdettuihin hyllyihin 
ja  epäkäytännöllisiin  aineiston  sijoituspaikkoihin,  jotka  molemmat  vähentävät  lainojen 
määrää. Karsinnalla saadaan tilaa uusille kirjoille, joihin kohdistuu suurin kysyntä.

3. Henkilökunnan  aikaa  säästyy.  Karsittu  kokoelma  säästää  aikaa  hyllyttämisessä  ja 
inventoinnissa. 

4. Tilaa säästyy uusiin käyttötarkoituksiin kuten tietokone- ja työskentelypisteisiin.

Vanhentuneen  aineiston  runsas  poistaminen  saa  kirjaston  näyttäytymään  asiakkaille 
houkuttelevampana, jolloin kävijämäärä ja aineiston kiertoluvut todennäköisesti lisääntyvät (McKee 
1981, 298; Zorn 2009, 13-14. Tässä: Huttunen 2010, 14.). Helsingin kaupunginkirjastossa tehdyn 
tilastojulkaisun mukaan kirjaston kirjoja lainattiin sitä enemmän, mitä suurempi osa niistä oli uusia. 
Kirjojen ”vanheneminen” lainauskierron kannalta tapahtui lähempänä ikävuotta 5 kuin 10. Lisäksi 
vanhoja kirjoja  lainattiin  kokoelmasta  selvästi  sitä  vähemmän,  mitä  enemmän niitä  on kirjaston 
kokoelmassa.

Uusinta  aineistoa  käytetään  lähes  poikkeuksetta  eniten,  mutta  kirjallisuuden  vanheneminen  ei 
kuitenkaan  noudata  mitään  lineaarista  tai  säännöllistä  käyrää.  Aineiston  ikä  ei  siten  aina  ole 
kokoelman  karsimisen  peruste,  vaan  ensisijaisena  kriteerinä  voidaan  pitää  kokoelman  käyttöä. 
Tutkimuksissa  on  kuitenkin  todettu,  että  paljon  vanhaa  aineistoa  sisältävien  luokkien  kirjoja 
lainataan  pääsääntöisesti  vähemmän  kuin  suhteellisesti  uudempaa  aineistoa  sisältävien  luokkien 
kirjoja  (Karvanen  2005,  89).  Lisäksi  Pittsburgissa  tehdyn  tutkimuksen  tuloksissa  todetaan,  että 
mikäli jokin kirja ei viiden ensimmäisen vuoden aikana sen hankinnasta lukien ole mennyt vielä 
kertaakaan  lainaksi,  sen  mahdollisuudet  tulla  lainatuksi  tämän  jälkeen  ovat  vähentyneet  lähes 
olemattomiin (Wilen 2007, 145). 

Aineiston karsinta on viime vuosina selvästi lisääntynyt yleisissä kirjastoissa. Esimerkiksi vuonna 
2009 Suomen yleisissä kirjastoissa aineistoa poistettiin 17 % enemmän kuin mitä vuonna 2008. 
Vuonna 2009 poistettiin jo yli puoli miljoonaa nidettä enemmän kuin vuonna 2005. Vuonna 2005 
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aineistoja poistettiin 1 978 139 ja vuonna 2009 2 563 044 kappaletta. (Opetusministeriö: Yleisten 
kirjastojen tilastovertailuja) 

1.2 Karsinnan toteuttaminen

Kansainvälisesti  käytetty  suositustaso  (Unesco)  vuosittaisille  poistoille  on  vähintään  8  % 
kirjakokoelmista.  Ikärakenteeltaan  vanhaa  kokoelmaa  on  pyrittävä  uudistamaan  reilummilla 
poistoilla ja suuremmalla uutuushankinnalla. Ajankohtaisuuden takaamiseksi voidaan myös seurata 
tuoreen,  alle  5  vuoden  ikäisen  aineiston  osuutta  avokokoelmassa  ja  aineiston  kiertonopeutta. 
Tuoreen aineiston osuus avokokoelmassa on kansainvälisten suositusten mukaan 40 %. (Ehdotus 
yleisten kirjastojen laatusuosituksiksi, 43-44.)

Kirjastoissa  karsintaa  tehdään  usein  kiireessä  ja  subjektiivisin  perustein  ilman  erillistä 
suunnitelmaa, jolloin karsinta vie paljon aikaa ja on epämääräistä. Sloten (1997, 84-86) karsinnassa 
tulisi  käyttää  objektiivisia  mittareita,  joiden  käyttö  ei  ole  riippuvaista  karsintaa  tekevän 
mielipiteistä. Aineiston aiempi käyttö on Sloten mukaan ainoa luotettava ennuste siitä, käytetäänkö 
teosta tulevaisuudessa ja voidaanko sen poistamista kokoelmasta harkita.

Karsintaprosessin  toteuttamiseen  ei  ole  yleispätevää  menetelmää,  mutta  sen  lähtökohtia  ovat 
yhteisöanalyysi, kokoelman evaluointi ja kokoelmapolitiikka. Käyttäjille, rahoittajille ja toimijoille 
on  tehtävä  selväksi  miksi  ja  millä  perusteilla  aineistoa  karsitaan.  Karsintaprosessin  tulee  olla 
aikataulutettu  ja  sille  tulee  olla  nimetty  tekijä.  Karsintaprosessin  etenemistä  tulee  tarkkailla. 
Työvälineinä  karsinnassa  ovat  tiedonlähteet  kuten  lainatilastot  suhteessa  kokoelmaan  ja 
yhteisöanalyysin perusteella selviävät muutokset. (Wilen 2010.)

Poistokriteerejä  voidaan  jaotella  eri  tavoin.  Yksi  tapa  on  jakaa  poistokriteerit  objektiivisiin  ja 
subjektiivisiin kriteereihin. Objektiivisia kriteerejä ovat kirjaston ydinkokoelman käsite (mikä osa 
kokoelmasta tyydyttää suurimman osan asiakkaiden tarpeista),  aineiston hyllyssäoloaika lainojen 
välissä,  käyttöfrekvenssi,  kunto,  korvaavan  tallenteen  olemassaolo,  kieli  ja  kappalemäärä. 
Subjektiivisia  kriteerejä  puolestaan  ovat  sisältö,  ajantasaisuus  ja  tarkoituksenmukaisuus 
paikalliskäyttäjälle. (Wilen 2010.) Evans (1987, tässä Seppälä 1998, 24) jakaa puolestaan kirjojen 
karsintakriteerit  kolmeen  toisiaan  tukevaan  ryhmään:  fyysiset,  kvalitatiiviset  ja  kvantitatiiviset 
ominaisuudet. 

1.3 Ydinkokoelmat ja pitkä häntä – kokoelman evaluointimenetelmiä

Kokoelmien evaluointi on keskeinen osa aineiston karsintaa, sillä kokoelmia arvioimalla saadaan 
tietoa  siitä,  tarvitseeko  huonokuntoisia  aineistoja  korvata  uusilla  kappaleilla  vai  voidaanko  ne 
poistaa kokoelmista. Kokoelmat kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti, joten niiden arvioinnin ei pitäisi 
olla kertaluonteinen projekti, vaan sen tulisi olla jatkuvaa toimintaa. (Agee 2007, 16-17; Johnson 
2009, 227; Tässä: Kaukoranta 2009, 34.)

Zipfin ja Pareton lakien mukainen perusoletus on, että 20 % kirjaston kokoelmasta tyydyttää 80 % 
asiakkaiden tarpeista. 20 % kokoelmasta  toimii  toisin sanoen kirjaston ydinkokoelmana.  Jäljelle 
jäävä  80  %  kirjaston  kokoelmasta  eli  ns.  ”pitkä  häntä”  edustaa  vähemmän  markkinoitua  ja 
vanhempaa kirjallisuutta. 

Slote (1997, 83-85) nimeää karsinnan keskeisiksi käsitteiksi ydinkokoelman ja ajanjakson, jonka 
kirja  on  viipynyt  hyllyssä  (selftime  period).  Se  osa  kokoelmasta,  jota  käytetään  aktiivisesti, 
muodostaa ydinkokoelman. Toiseen puoleen kokoelmasta puolestaan kuuluu se osa aineistosta, joka 
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pysyy  käyttämättömänä.  Ydinkokoelma  muuttuu  jatkuvasti,  sillä  osaa  kirjoista  lainataan  alussa 
runsaasti,  mutta  vähitellen  lainaus  hiipuu.  Kirjastoon hankituista  kirjoista  osa ei  koskaan kuulu 
ydinkokoelmaan. Pieni osa kokoelmasta jää klassikoiksi ja siten pysyväksi osaksi ydinkokoelmaa. 
Kokoelman karsijan tehtävä on siten identifioida ydinkokoelmaan kuulumattomat aineistot ja karsia 
ne kokoelmasta.

Kansainvälisten  laatusuositusten  mukaan  tuoreen  (alle  5  vuoden  ikäisen)  aineiston  osuus 
avokokoelmasta  tulisi  olla  vähintään  40  %.  Suosituksessa  ei  määritellä,  lasketaanko  40  % 
kokoelman niteiden vai nimekkeiden määrästä. Pienissä kirjastoissa nämä luvut eivät juurikaan eroa 
toisistaan mutta suurissa ja keskikokoisissa kirjastoissa eri nimekkeistä hankitaan useita niteitä. 

Teoriassa  avokokoelman  tietyn  kirjaluokan  ikärakenteen  laskeminen  on  helppoa.  Tietokannasta 
voidaan  tehdä  kaksi  tiedonhakua  kirjaston  avokokoelmasta  samasta  kirjaluokasta.  Toiseen 
tiedonhakuun määritellään julkaisuajaksi viimeksi kuluneet 5 vuotta ja toiseen sitä edeltävät vuodet. 
Tuoreen  aineiston  määrä  jaetaan  kyseisen  kirjaluokan  teosten  yhteenlasketulla  määrällä. 
Kirjastojärjestelmät kuitenkin asettavat rajoituksia tilastojen laatimiseen, sillä esimerkiksi Origosta 
ei  kirjastolla  käytössä  olevilla  menetelmillä  saada  selville  tietyn  kirjaluokan  niteiden  määrää 
ilmestymisvuoden mukaan. Kokoelman ikärakenne kirjaluokittain pystytään siten laskemaan vain 
nimekkeittäin.

Toinen tapa kokoelmien evaluointiin on tutkia lainausta luokittain eli relatiivista käyttöä. Tällöin 
lainojen määriä  vertaillaan kokoelman kokoon ja tutkitaan eroavaisuuksia todellisen ja odotetun 
käytön välillä. Lainatilaston avulla voidaan laskea tiettyyn luokkaan kohdistuneet lainat ja selvittää, 
kuinka suuren osan (%) ne muodostavat kirjaston kokonaislainauksesta. Relatiivinen käyttö saadaan 
selville  kun em.  prosenttilukua  verrataan  kyseisen  luokan osuuteen  (%) koko kokoelmasta.  Jos 
kirjaston  aineistosta  esimerkiksi  on 5  % maantieteen  kirjallisuutta,  voidaan  olettaa.  että  luokka 
muodostaisi 5 % lainauksestakin. Jos nämä luvut eivät täsmää, luokka voi olla ali- tai ylikäytetty, eli 
kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Alikäytetyt luokat vaativat kokoelman karsintaa. (Lancaster 1993, 
57-59; Lancaster & Sandore 1997, 57-59, tässä: Salmén 2002, 28). 

Prosenttilukujen suora vertaaminen toisiinsa ei palvele yhtä hyvin isoja ja pieniä kirjaluokkia, koska 
esimerkiksi  0,2  prosenttiyksikön  ero  lainauksen  ja  niteiden  määrässä  on  suhteellisesti  paljon 
suurempi pienessä kuin suuressa kirjaluokassa.  Tämän vuoksi luokan koon ja lainauksen välistä 
eroa  tutkitaan  käyttöfaktoreiden  avulla.  Siinä  sekä  kokoelma  että  lainaus  luokittain  esitetään 
prosenttiosuuksina  kokonaismäärästä  ja  lainauksen  prosenttiosuus  jaetaan  niteiden 
prosenttiosuudella. Rajana on luku 1, ja jos tulos on alle sen, luokka on alikäytetty ja jos taas yli 1, 
luokka on ylikäytetty. Mitä korkeampi luku saadaan tulokseksi, sitä suurempaa on luokan ylikäyttö. 
Mitä ylikäytetympi luokka on, sen alhaisempi on todennäköisyys sille,  että  kirja on tarvittaessa 
paikalla. (Lancaster & Salvadore 1997, 61; Bonn 1974, 273; tässä: Salmén 2002, 29.)

Relatiivisen käytön laskeminen tällä metodilla ei ota huomioon sisäkäyttöä, luokkaan kohdistuvia 
kaukolainapyyntöjä eikä tyydyttämätöntä tai piilevää kysyntää. Lukuja voidaan kuitenkin käyttää 
apuna päätettäessä kuhunkin luokkaan kohdistuvien poistojen ja hankintojen määrästä. Esimerkiksi 
Salmén  (2002)  evaluoi  Kannuksen,  Himangan,  Lohtajan  ja  Toholammin  kirjastojen 
tietokirjakokoelmat relatiivisen käytön avulla. Tulosten perusteella kirjastolle annettiin suosituksia 
kokoelman kehittämiseksi.  Kirjaluokan relatiivisen  käytön perusteella  Salmén suositteli  kullekin 
kirjaluokalle hankinnan lisäämistä tai vähentämistä sekä tarvittaessa karsinnan lisäämistä. 

Kokoelmia  voidaan  arvioida  myös  sisällöllisistä  lähtökohdista  käsin.  Esimerkiksi  kirjaston 
kaunokirjallisuuskokoelmaa  voidaan  arvioida  vertaamalla  sitä  erilaisiin  kaunokirjallisuutta 
esitteleviin  luetteloihin.  Näin  saadaan  selville  kokoelman  mahdollisia  puutteita  sekä  ansioita. 
Käytettäviä  listoja  ovat  esimerkiksi  1000  vuotta  –  100  kirjaa  –luettelo  ja  Helsingin  Sanomien 
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kulttuuritoimituksen  laatimat  Näitä  kirjoja  kriitikot  kiittivät  -listat  vuoden  parhaista  Suomessa 
julkaistuista  kirjoista.  Tuhat  vuotta  -  sata  kirjaa oli  YLE:n,  Suomen  Kirjasäätiön ja 
Kirjakauppaliiton vuosituhannen  vaihteessa  toteuttama  kirjallisuuskampanja,  jonka  kuluessa 
televisiossa,  radiossa,  internetissä  ja  kirjakaupoissa  kautta  maan  esiteltiin  sata  suomalaisille 
lukijoille tärkeää kirjaa.

Oulun kaupunginkirjastossa kirjallisuusluetteloita käytettiin kirjastoissa siten, että kaikkien teosten 
kohdalla vastattiin seuraaviin kysymyksiin:

• Montako kappaletta kyseistä teosta kirjastossa on kaikkiaan?
• Milloin teos on viimeksi palautunut kirjastoon?
• Montako kappaletta teosta on paikalla kirjastossa?
• Mikä on paikalla olevien teosten kunto (asteikolla 1=hyvä, 2=kohtalainen, 3=huono)?
• Onko teosta saatavilla kirjakaupoista? Minkä vuoden painoksia?

(Kirjastojen arviointiyhteistyö Pohjois-Pohjanmaalla, 15.)

Listamenetelmää  voidaan  käyttää  myös  arvioidessa  lastenkirjallisuuskokoelmaa.  Kirjaston 
kokoelmista  tulisi  löytyä  ainakin  ne  kirjat,  joita  paikalliset  koulut  käyttävät  oppilaidensa 
kirjallisuusdiplomeissa.

1.4 Varastoinnin merkitys ja kustannukset

Kirjan hyllylle järjestäminen vaikuttaa sen lainaukseen (Banks 2002, tässä: Wilen 2007, 19). Hyllyn 
keskitasolla tai silmäntasolla olevia kirjoja lainataan tutkimusten mukaan useammin kuin joko ala- 
tai  ylähyllylle  sijoitettuja  teoksia.  Kirjaston  varastoon  siirretään  useimmiten  aineistoa  jota 
ennestäänkin lainataan vain harvoin, mutta selvää on, että varastoon sijoittaminen laskee aineiston 
lainattavuutta entisestään. 

Kirjastoaineiston  säilyttäminen  varastossa  vaatii  tilan,  jonka  ylläpitokustannukset  maksavat. 
Tampereen  kaupunginkirjastossa  tehdyn selvityksen mukaan kulut  yhtä  luetteloitua  pääkirjaston 
varastokappaletta  kohden  vuodessa  ovat  0,55  euroa.  Luku  saatiin  jakamalla  pääkirjastojen 
varastokustannusten  summa  kaikkien  pääkirjastojen  varastossa  olevien  luetteloitujen 
aineistokappaleiden  määrällä.  (Huttunen  2010,  58.)  Varastoaineiston  karsiminen  ei  kuitenkaan 
automaattisesti karsi varastokustannuksista syntyviä kuluja. Säästöjä syntyy vasta kun varastotiloja 
vähennetään  tai  niitä  voidaan  tilan  vapautumisen  ansiosta  hyödyntää  muussa  käytössä. 
Varastoinnista  syntyy  kustannuksia  myös  sen  vaatiman  työajan  kautta.  Yhden  avokokoelmasta 
varastoon siirrettävän niteen käsittely, johon sisältyy poistoarvioinnin lisäksi sijaintipaikan muutos 
tietokantaan,  mahdollinen  uudelleentarroitus  sekä  hyllytys,  vie  henkilökunnan  aikaa  muulta 
toiminnalta. 

1.5 Esimerkki: Helsingin kaupunginkirjaston aineistonkarsintakriteerit

Helmet-kirjastoilla  on  yhteisesti  sovittu  kokoelmapolitiikka.  Poistojen  tekemisessä  käytetään 
erilaisia mittareita, joilla tarkastellaan esimerkiksi kokoelmien eri osien kiertolukuja, kokoelmien 
ikärakennetta,  hankintojen  ja  poistojen  suhdetta  sekä  lainassaoloprosenttia.  Yleisiä  poistosyitä 
Helsingin  kaupunginkirjastossa  ovat  aineiston  vähäinen  käyttö,  sisällön  vanheneminen  ja 
huonokuntoisuus. (Soininvaara 2010.)

Helsingin  kaupunginkirjastossa  on  käytössä  Listailija-apuväline,  johon  on  määritelty 
poistokriteerejä kuten yli 10 vuotta vanha teos ja ei lainassa. Tällä hetkellä aineistolle määritellyt 
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vähimmäislainat ovat: kirjat 5/vuosi, musiikkiäänitteet 8/vuosi, kuvatallenteet 30/vuosi (laina-aika 1 
viikko).  Maksimissaan  40  %  kokoelmasta  tulisi  olla  yli  10  vuotta  vanhaa  aineistoa. 
Lastenkirjallisuuden kohdalla on tarkoituksena nostaa lukua 30 prosenttiin. Uusiutuminen lasketaan 
seuraavasti: hankinnat + poistot % vuodessa /2. Tavoite uusiutumisprosentille on 8 %. (Soininvaara 
2010.)

LP-levyjä on aiemmin karsittu kovalla kädellä,  mutta  niiden kysyntä on tällä hetkellä  kasvussa. 
Kirjastoon hankitaan runsaasti bestsellereitä niiden ilmestyessä, mutta jo vuoden kuluttua osa niistä 
myydään kirjaston poistomyynnissä.  Kirjaston tilastojen  mukaan yli  10 vuotta  vanhan aineiston 
lainaus nousi kohdennettujen ikäpoistojen avulla. (Soininvaara 2010.)

2 Kirjastoaineiston varastointi Suomessa

Kuopion Varastokirjasto toimii Suomen kirjastojen keskusvarastona. Varastokirjaston käsittelemiä 
aineistoja  ovat  kirjat,  sarjat  ja  aikakausjulkaisut.  Varastokirjastoon  otetaan  vastaan  vain  yksi 
kappale  kutakin  nimekettä.  Saatavuuden  voi  tarkistaa  etukäteen  osoitteesta  vaari.linneanet.fi. 
Varastokirjaston  toiminnan  tarkoituksena  on  vähentää  kirjastojen  tilantarvetta  ottamalla  vastaan 
kirjastoista  poistettua  aineistoa.  Keskitetyllä  varastoinnilla  taataan,  että  hankittu  aineisto  säilyy 
asiakkaiden käytettävissä ja samalla varastointi on voitu toteuttaa kustannustehokkaasti. 

Varastokirjaston  palvelut  kirjastoille  ovat  ilmaisia  palautettavan  aineiston  postimaksuja  lukuun 
ottamatta.  Varastokirjasto  noutaa  ilmaiseksi  aineistot  kirjastoista  ja  luetteloi  ne  omaan 
tietokantaansa  noin  puolen  vuoden  sisällä.  Aineiston  tilaaminen  Varastokirjastosta  on  usein 
nopeampaa  kuin  aineiston  tilaaminen  kirjastokimpan  toisesta  toimipisteestä.  Varastokirjastosta 
ennen klo 17.30 tilatut niteet toimitetaan seuraavan päivän postin mukana. 

Kirjastoasetuksessa  säädetyt  Maakuntakirjaston  tehtävät  eivät  sisällä  aineiston  säilytystä,  ellei 
sellaiseksi tulkita oman alueensa yleisten kirjastojen kaukopalvelun tukemista. 

2.1 Kirjat ja sarjat 

Vuoden  1800  jälkeen  ilmestyneet  kirjat  ja  sarjat  lähetetään  Kuopion  Varastokirjastoon  ja  sitä 
vanhemmat julkaisut Kansalliskirjastoon. 

Varastokirjastoon EI oteta seuraavia aineistoja
• Almanakat 
• AV- ja elektroninen aineisto 
• Ennen vuotta 1800 ilmestyneet julkaisut (lähetetään Kansalliskirjastoon) 
• Kartat 
• Indeksi- ja abstraktijulkaisujen kuukausivihkot 
• Kurssiohjelmat ja -vaatimukset sekä opinto-oppaat 
• Käsikirjoitukset 
• Luettelot

- kustantajien luettelot, puhelinluettelot, erilaiset tuote- ja palveluluettelot yms. 
• Opinnäytteet HUOM! väitöskirjat otetaan 
• Patentit 
• Pienpainatteet, esitteet ja reprintit - kaikki mainokset, erilaiset matka- ja näyttelyesitteet sekä 

muut esittelylehtiset, messujen, tilaisuuksien yms. ohjelmat, ilmoitukset, julistukset, 
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hinnastot, käyttöohjeet, irralliset puheet, esitelmät, propagandalehtiset ja - kirjaset, reprintit 
artikkeleista. 

• Sanomalehdet 
• Standardit 
• Tilastot

- poikkeuksena tilastolliset vuosikirjat (sarjoina) 
• Toiminta- ja vuosikertomukset

2.2 Lehdet

Vuoden 1800 jälkeen ilmestyneet kokonaiset aikakauslehtivuosikerrat lähetetään Varastokirjastoon 
mikäli siellä ei niitä vielä ole. Vajaita lehtivuosikertoja ei periaatteessa oteta vastaan mutta pienet 
puutteet sallitaan. Yksittäisiä numeroita voi lähettää täydentämään jo ennestään Varastokirjastosta 
löytyviä  vuosikertoja.  Lähetyksessä  on  tällöin  selvästi  ilmoitettava,  että  kyse  on  puutteiden 
täydentämisestä.  Muussa  tapauksessa  yksittäiset  numerot  tulkitaan  vajaaksi  vuosikerraksi  ja  ne 
päätyvät paperinkeräykseen. Lehtiartikkeleista voi tilata kopioita sähköpostitse. Kopiot toimitetaan 
pdf-muodossa  saman  päivän  aikana.  Fyysiset  kappaleet  toimitetaan  normaalin  postin  mukana. 
Varastokirjaston Kontentti –tietokannasta löytyy tiettyjen aikakauslehtien sisällysluetteloita.

Ennen  vuotta  1800  ilmestyneet  aikakauslehdet  lähetetään  Kansalliskirjastoon.  Historialliseen 
sanomalehtiarkistoon  on  digitoitu  kaikki  vuosina  1771  -  1900  ilmestyneet  sanomalehdet  ja 
vanhimmat  aikakauslehdet  vuoteen  1869.  Kaikkia  kansalliskokoelman  digitoituja  aikakauslehtiä 
(1810-1944) voi selata vapaakappale-kirjastojen työasemilla. 

2.3 Musiikki ja audiovisuaalinen aineisto

Musiikki- ja av-aineiston säilyttämisestä ei ole valtakunnallisesti sovittu. Epävirallisesti aineistoa 
lähetetään HelMetin yhteisvarastoon Tikkurilaan Heikki Poroilalle.

Kansalliskirjasto varastoi vapaakappaleina kaikki ääntä, kuvaa tai tekstiä sisältävät tallenteet kuten 
äänilevyt,  -kasetit,  -kirjat  ja  -lehdet,  diakuvat,  filmikortit,  CD-ROM-levyt,  muistitikku-julkaisut 
sekä yhdistelmät,  joissa tallenteisiin  liittyy jokin painotuote Fennica-kokoelmaan,  josta niitä  saa 
käyttöönsä Kansalliskirjaston tiloissa. Tiedot löytyvät Fennica- ja Viola-tietokannoista.  Elokuvaa 
sisältävien  tallenteiden  sekä  radio-  ja  tv-aineistojen  arkistoinnista  vastaa  Kansallinen 
audiovisuaalinen arkisto.

2.4 Elektroninen aineisto

Kansalliskirjasto verkkoharavoi ja tallentaa suomalaisia verkkojulkaisuja. Tallennettuja tietoja 
pääsee selaamaan vapaakappalekirjastojen työasemilla.

3 Kyyti-kirjastojen kokoelmat ja niiden käyttö

Kyyti-kirjastoihin kuuluvat seuraavat kunnat: Kouvola, Kotka, Hamina, Iitti,  Pyhtää, Virolahti ja 
Miehikkälä.  Vuodesta  2011  alkaen  nämä  kaikki  ovat  mukana  seutulainojen  yhteiskuljetuksissa. 
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Seutulainan varaus maksaa kaikissa Kyyti-kirjastoissa euron. Kyyti-kimppaan kuuluu yhteensä 24 
kirjastoa ja 5 kirjastoautoa. 

3.1 Kokoelmien ja lainauksen tunnusluvut

Asukaslukuun suhteutettuna suurimmat kokoelmat vuonna 2009 olivat Miehikkälän ja Virolahden 
kirjastoissa. Näissä kirjastoissa myös aineiston kiertoluvut olivat pienimmät. Kotkassa kokoelmien 
koko  suhteessa  asukaslukuun  oli  pienin  ja  aineiston  kiertoluku  suurin.  Kotkan  kirjasto  oli 
Kymenlaakson kirjastoista ainoa, jossa aineiston kiertoluku ylitti koko maan keskiarvon (Taulukko 
1). Kiertoluvut kirjastoittain ovat taulukossa 2. 

Taulukko 1. Aineistotilastot 2009. Lähde: Suomen yleisten kirjastojen tilastot.

Alue Kokoelmat
Kokoelmat / 
Asukasluku Kokonaislainaus

Kokonaislainaus / 
Asukasluku Poistot

Poistot / 
Kokoelmat

Lainaus / 
Kokoelmat

Kouvola 767 518 8,68 1 616 388 18,28 78 950 10,29 % 2,10

Kotka 357 011 6,53 977 264 17,87 25 659 7,19 % 2,74

Hamina 210 483 9,76 335 645 15,56 14 011 6,66 % 1,59

Iitti 57 703 8,14 128 054 18,05 4 299 7,45 % 2,22

Pyhtää 41 700 8,14 74 612 14,56 2 859 6,86 % 1,79

Virolahti 40 119 11,33 48 674 13,75 2 387 5,95 % 1,21

Miehikkälä 33 624 14,64 22 964 10,00 4 162 12,38 % 0,68

Kymenlaakso 1 508 158 8,25 3 203 601 17,53 132 327 8,77 % 2,12

Koko maa 40 056 275 7,56 98 785 480 18,64 2 563 044 6,40 % 2,46

Taulukko 2. Aineiston kierto vuonna 2009 kirjastoittain. 

Aineiston kiertoluvut kirjastoittain Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa (2009)

Kouvola  Kotka  

Kirjastoauto Regina 3,85 Kotkan kirjastoauto 4,38

Kuusankosken kirjasto 3,25 Karhulan kirjasto 2,97

Kouvolan pääkirjasto 2,17 Kotkan pääkirjasto 2,47

Haanojan kirjasto 2,11 Otsolan kirjasto 2,34

Lehdokin kirjasto 2,09 Karhuvuoren kirjasto 1,68

Inkeroisten kirjasto 1,96 Tavastilan kirjasto 1,41

Korian kirjasto 1,69   

Valkealan kirjasto 1,60 Hamina  

Myllykosken kirjasto 1,58 Haminan kirjastoauto 2,74

Kirjastoauto Valkeala 1,43 Haminan kirjasto 1,55

Elimäen kirjasto 1,02 Ruissalon kirjasto 0,97

Jaalan kirjasto 1,01   

Voikkaa 0,90   

Pilkanmaa 0,69   

Utin kirjasto 0,40   

Kääpälän kirjasto 0,28   

Huhdasjärven lainausasema 0,02   
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Kansainvälisten suositusten ja yleisten kirjastojen laatusuositusten mukaan tuoreen eli alle 5 vuotta 
sitten  ilmestyneen  aineiston  osuus  kirjaston  avokokoelmasta  tulisi  olla  vähintään  40 %.  Kyyti-
kirjastoissa tähän ylsi ainoastaan Kirjastoauto Regina. Tuoreen aineiston osuus oli pienimmillään 
Ruissalon kirjastossa, jossa 5 vuotta ja sitä uudempaa aineistoa oli 11 %. (Taulukko 3)

Taulukko 3. 
Tuoreen aineiston osuus aikuisten osaston avokokoelmasta nimekkeittäin laskettuna 26.1.2011.

Kirjastopiste

Ennen vuotta 
2006 

ilmestyneet 
nimekkeet kpl

2006 ja sitä 
myöhemmin 
ilmestyneet 

nimekkeet kpl

Nimekkeitä 
yhteensä kpl

5 vuotta ja 
sitä 

tuoreemman 
aineiston 

osuus
Kirjastoauto Regina 1631 1645 3276 50 %
Kotkan kirjastoauto 4937 2227 7164 31 %
Tavastilan kirjasto 3903 1572 5475 29 %
Otsolan kirjasto 7719 3010 10729 28 %
Kotkan pääkirjasto 56695 20286 76981 26 %
Karhuvuoren kirjasto 13410 4243 17653 24 %
Karhulan kirjasto 28997 8589 37586 23 %
Haminan kirjastoauto 6962 1952 8914 22 %
Kouvolan pääkirjasto 81787 22314 104101 21 %
Kuusankosken kirjasto 35297 9364 44661 21 %
Valkealan kirjasto 28427 7115 35542 20 %
Inkeroisten kirjasto 17267 4217 21484 20 %
Miehikkälän kirjasto 18591 4411 23002 19 %
Iitin pääkirjasto 27529 6101 33630 18 %
Pilkanmaa 8486 1780 10266 17 %
Voikkaan kirjasto 17539 3609 21148 17 %
Virolahden kirjasto 23072 4709 27781 17 %
Pyhtään kirjasto 20977 4140 25117 16 %
Haminan pääkirjasto 54221 10136 64357 16 %
Elimäen kirjasto 17326 3218 20544 16 %
Myllykosken kirjasto 32577 6037 38614 16 %
Haanojan kirjasto 17871 3242 21113 15 %
Lehdokin kirjasto 12541 2265 14806 15 %
Jaalan kirjasto 14858 2606 17464 15 %
Korian kirjasto 22246 3809 26055 15 %
Utin kirjasto 4149 653 4802 14 %
Kirjastoauto Valkeala 11319 1770 13089 14 %
Iitin kirjastoauto 4797 722 5519 13 %
Kääpälän kirjasto 4559 679 5238 13 %
Ruissalon kirjasto 40067 4851 44918 11 %

Yksittäisille kirjastoille lasketut kirjaluokkakohtaiset lainamäärät sekä se, kuinka monta prosenttia 
luokan nimekkeistä on viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana ollut lainassa 0 kertaa, löytyvät 
raportin  liiteosiosta.  Näistä  taulukoista  voidaan  kirjastoittain  tarkastella  sitä,  mitkä  kirjaluokat 
kiertävät  huonosti.  Kyseisten  taulukkojen  lainamäärät  sisältävät  myös  uusinnat,  koska  Origo  ei 
mahdollista  pelkkien  ensilainojen  tilastointia.  Siten  esimerkiksi  5  kertaa  lainassa  ollut  teos  on 
saattanut olla lainassa vain yhdellä asiakkaalla, joka on uusinut lainaansa maksimimäärän. 
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Taulukoiden  kirjaluokissa  on  päällekkäisyyttä,  sillä  nimekkeitä  ei  ole  jaoteltu  hyllypaikan 
kirjaluokan mukaan. Mikäli nimekkeelle on luetteloitu useampia kirjaluokkia, se myös tilastoituu 
kaikkien näiden kirjaluokkien kohdalle. Niteiden ja nimekkeiden määrä sisältää myös ei-lainattavan 
aineiston  (esim.  käsikirjasto  ja  Maakuntakokoelma),  mikä  tulee  ottaa  huomioon  ei-lainattujen 
teosten  prosenttiosuutta  tarkastellessa.  Ei-lainattavien  teosten  osuus  koko  kokoelmasta  on 
prosentuaalisesti  kuitenkin  pieni  ja  Maakuntakokoelman  aineistoa  voidaan  poikkeustilanteissa 
lainata.  Myös valtakunnallisesti  lasketut kiertoluvut (Yleisten kirjastojen tilastot)  lasketaan koko 
aineiston määrästä ilman, että niteiden kappalemäärästä erotellaan ei-lainattava aineisto. 

Pienten kirjastojen kohdalla kirjaluokkia tarkasteltiin pääluokittain nollasta yhdeksään. Jako näin 
karkeaan luokitukseen valittiin sen takia, että nimekkeitä kahden numeron tarkkuudella mitatuissa 
kirjaluokissa olisi  ollut  pienimmillään vain muutamia kymmeniä.  Niin pieni otanta ei  olisi ollut 
tarkoituksenmukaista,  kun  taulukoinnilla  pyrittiin  hakemaan  suuntaviivoja  sille,  miten  lainaus 
jakautuu  aihepiireittäin.  Pienissä  kirjastoissa  lainauksen  tarkempaa  jakautumista  voidaan 
tarvittaessa tutkia liitteestä 2 löytyvien ohjeiden avulla. 

Kymenlaaksossa ainoastaan Kouvola lähetti enemmän kaukolainoja kuin vastaanotti niitä. Vähiten 
kaukolainoja lähettivät ja vastaanottivat Pyhtää ja Iitti. (Taulukko 4.)

Taulukko 4. Kaukolainatilastot 2009. Lähde: Suomen yleisten kirjastojen tilastot.

Kunta Saadut kaukolainat Lähetetyt kaukolainat

Kouvola 1094 4014

Kotka 709 629

Hamina 256 121

Iitti 99 28

Pyhtää 23 13

Virolahti 149 39

Miehikkälä 208 49

3.2 Poistot

Vuonna 2009 poistoja suhteessa kokoelman kokoon tehtiin eniten Miehikkälässä ja Kouvolassa. 
Kaikissa muissa kunnissa poistojen määrä jäi  alle  tavoitetason,  joka on 8 % vuodessa.  Vähiten 
poistoja suhteessa aineiston määrään tehtiin Virolahdella ja Haminassa (Taulukko 1).
 
Kouvolassa poistot on tilastoitu myös kirjastoittain.  Vuoden 2009 korkea luku selittyy muutaman 
kirjaston  kokoelmiin  nähden  suurilla  poistomäärillä  (Pilkanmaan  kirjasto  53  %,  Kuusankosken 
kirjasto 35 % ja Voikkaan kirjasto 26 %). Näiden lisäksi 8 % suositukseen ylsivät Lehdokin kirjasto 
(13 %), Korian kirjasto (8 %), Inkeroisten kirjasto (8 %) ja Kirjastoauto Regina (8 %). Lopuilla 
kymmenellä kirjastolla poistot olivat 0-7 % kokoelmasta. (Taulukko 5.)
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Taulukko 5. Poistomäärät Kouvolassa vuosina 2006-2009. 
Poistot 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2007 1.1. - 31.12.2008 1.1.-31.12.2009 yhteensä
Kouvolan pääkirjasto 21047 6 % 27814 9 % 18735 6 % 19569 7 % 87165
Elimäen kirjasto 2213 4 % 1623 3 % 2131 4 % 3409 7 % 9376
Haanojan kirjasto 1048 3 % 5287 14 % 3262 8 % 2094 5 % 11691

Huhdasjärven 
lainausasema 28 1 % 2 0 % 2 0 % 2 0 % 34
Inkeroisten kirjasto 2006 5 % 4014 10 % 1776 4 % 3387 8 % 11183
Jaalan kirjasto 1514 6 % 536 2 % 1835 7 % 785 3 % 4670
Kartanokoulu  0 %  0 % 0 %  0 % 0
Kirjastoauto Regina 324 4 % 648 7 % 794 9 % 771 8 % 2537
Kirjastoauto Valkeala 1066 4 % 1199 5 % 2076 8 % 935 4 % 5276
Korian kirjasto 512 1 % 831 2 % 513 1 % 3961 8 % 5817
Kuusankosken kirjasto 1560 2 % 4821 5 % 4351 5 % 26163 35 % 36895
Kääpälän kirjasto  0 % 69 1 % 2 0 % 455 5 % 526
Lehdokin kirjasto 506 2 % 4488 17 % 2386 9 % 3169 13 % 10549
Myllykosken kirjasto 2400 3 % 6871 9 % 4178 5 % 3927 5 % 17376
Pilkanmaa 581 2 % 1188 5 % 665 3 % 9121 53 % 11555
OM-keskus   1  37    38
Utin kirjasto 236 3 % 312 4 % 317 4 % 338 4 % 1203
Valkealan kirjasto 835 1 % 4281 7 % 2833 5 % 2370 4 % 10319
Voikkaa 889 2 % 1019 2 % 1330 3 % 9013 26 % 12251
Yhteensä 36765 4 % 65004 7 % 47223 5 % 89469 10 % 238461

3.3 Varastot

Kyyti-kirjastojen varastoaineiston määrää on hankala verrata tilastollisesti, koska osassa kirjastoja 
varastoon  on  siirretty  tilanahtauden  vuoksi  avokokoelman  aineistoa  ilman,  että  aineiston 
sijaintipaikkaa  on  muutettu  tietokantaan.  Nämä  ovat  nk.  puskurivarastoja.  Puskurivarastoja  oli 
Pyhtäätä lukuun ottamatta kaikkien kuntien kirjastoissa. Varastoissa on siis enemmän aineistoa kuin 
mitä  Origosta  käy  ilmi.  Lisäksi  osassa  kirjastoja  varastoaineistoa  säilytettiin  esimerkiksi 
työhuoneissa ja käytävillä eikä varsinaisessa varastossa. 

Varastoissa  oli  vuonna  2009  Origon  tilastojen  mukaan  159 250  nidettä  ja  varastoaineistoon 
kohdistui yhteensä 21 160 lainaa. Varastoaineiston kiertoluku oli siten 0,13. Seuraavissa kuvioissa 
ovat  varastoaineiston  määrä  ja  lainaus  niteittäin  vuoden  2010  ajalta.  Raportin  liiteosiossa  ovat 
taulukot  kirjastoittain  ja  materiaalityypeittäin.  Kirjastot  on  järjestetty  varastoaineiston  niteiden 
mukaan suurimmasta pienimpään. Varastoaineiston kierto oli suurinta Iitin, Karhulan, Haminan ja 
Kuusankosken kirjastoilla. Pienimmät varastoaineiston kiertoluvut olivat Miehikkälän, Virolahden, 
Ruissalon ja Elimäen kirjastoilla. (Kuviot 1-2.)
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Kuvio 1a. Varastoaineiston määrä ja lainaus kirjastoittain. 
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Kuvio 2a. Varastoaineiston kierto kirjastoittain.
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Kuvio 1b. Varastoaineiston määrä ja lainaus kirjastoittain. 
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Kuvio 2b. Varastoaineiston kierto kirjastoittain.
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Kuvio 1c. Varastoaineiston määrä ja lainaus kirjastoittain. 
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Kuvio 2c. Varastoaineiston kierto kirjastoittain.

Kyyti-kirjastoilla on varastotilaa yhteensä lähes 8 kilometriä. Varastohyllymetreihin laskettiin tässä 
raportissa mukaan kaikki hyllyt, joissa säilytettiin varastoaineistoa (myös työhuoneissa ja käytävillä 
sijaitsevat  hyllyt).  Varaston  metrimääräiseen  kokoon ei  laskettu  mukaan  niitä  hyllyjä,  jotka  oli 
tarkoitettu muun kuin käytössä olevan kirjastoaineiston säilyttämiseen. Varastoissa säilytettiin myös 
muun muassa lehtilaatikoita, poistettuja kirjoja ja lehtiä sekä toimistotarvikkeita. Varastoaineiston 
määrää ja hyllymetrejä koskeviin lukuihin tulee siten suhtautua suuntaa-antavina. Kirjastoautojen 
omat varastot sijaitsivat Valkealan kirjastossa, Myllykosken kirjastossa sekä Ruissalon kirjastossa. 

Hyllymetreiltään  suurimmat  varastot  olivat  Kotkan  ja  Kouvolan  pääkirjastoilla.  Yli  500 metriä 
varastohyllymetrejä  oli  myös  Haminan  pääkirjastossa  ja  Ruissalon  kirjastossa.  300-500  metriä 
varastotilaa  oli  Iitin,  Myllykosken  ja  Elimäen  kirjastoissa  sekä  Haminan  ja  Valkealan 
kirjastoautoilla.  Virolahden ja Miehikkälän kirjastoissa hyllymetrejä oli hieman alle 200. Pienet, 
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alle 100 metrin varastot olivat Karhulan,  Valkealan,  Jaalan,  Korian, Kuusankosken ja Voikkaan 
kirjastoilla sekä Kirjastoauto Reginalla.(Kuvio 3).

Käytännössä varastoa ei ollut ollenkaan seuraavissa Kouvolan ja Kotkan lähikirjastoissa: Haanojan 
kirjasto,  Lehdokin  kirjasto,  Utin  kirjasto,  Kääpälän  kirjasto,  Pilkanmaan  kirjasto,  Tavastilan 
kirjasto, Otsolan kirjasto ja vuonna 2011 uusiin tiloihin muuttava Karhuvuoren kirjasto. 

Tyhjiä varastohyllyjä oli eniten Kouvolan, Haminan ja Kotkan pääkirjastoissa sekä Myllykosken ja 
Elimäen kirjastoissa. Tyhjiä hyllymetrejä oli Kouvolassa 271 m, Haminassa 116 m, Kotkassa 95 m, 
Myllykoskella 78 ja Elimäellä 56 metriä. Elimäen ja Myllykosken kirjastojen varastoissa säilytettiin 
myös luetteloimatonta aineistoa.

Kuvio 3. Varastohyllymetrit kirjastoittain. 
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Kouvolan pääkirjastossa seurattiin varastoaineiston käyttöä neljän viikon ajan marraskuussa 2010. 
Varastosta haettiin kirjoja yhteensä 170 kappaletta, joista 13 Maakuntakokoelmasta. Kirjoja haettiin 
eniten kirjaluokasta 84.2. Vähiten käytettyjä kirjaluokkia olivat luokat 0, 1 ja 2. Kirjoista 24 oli 
lasten- ja nuorten aineistoa. 4 kirjaa lähetettiin Kotkaan ja 9 muihin kirjastoihin Kouvolassa. VHS-
kasetteja  haettiin  12  kappaletta,  cd-levyjä  5  kappaletta  sekä  nuotteja  ja  lp-levyjä  kumpaakin  4 
kappaletta.  Nuoteista  2  lähetettiin  Kotkaan  ja  1  Kouvolan  lähikirjastoon.  1  cd-levy  lähetettiin 
kaukolainaksi.  Kirjojen ilmestymisvuodet  vaihtelivat  vuodesta 1925 vuoteen 2004, jonka lisäksi 
Maakuntakokoelmasta haettiin yksi vuonna 2010 ilmestynyt kirja.

Lehtinimekkeitä haettiin varastosta yhteensä 25 kertaa. Yhtä nimekettä saatettiin hakea kolmekin 
vuosikertaa  kerrallaan.  Aikakauslehdistä  kappalemääräisesti  eniten  haettiin  Akvaariomaailma-
lehteä,  yhteensä  25  kappaletta.  Muita  haettuja  aikakauslehtiä  olivat  Suuri  Käsityölehti  (12 
numeroa), Sotilasaikakauslehti (11 numeroa), Dialogi (7 numeroa), Ruumiin kulttuuri (6 numeroa), 
Tekniikan  maailma  (7  numeroa)ja  Aikuiskasvatus  (4  numeroa).  Yksittäisiä  numeroita  haettiin 
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seuraavista lehdistä: Parnasso, Suomen Kuvalehti, Hoitotiede, Lemmikit & Eläinmaailma, ET-lehti, 
Eläinmaailma,  Kotiliesi,  Hyvä  terveys,  Kippari  ja  Sosiaalivakuutus.  Vanhin  haettu  lehti  oli 
Sotilasaikakauslehti  vuodelta  1972.  Sanomalehdistä  haettiin  Kouvolan  Sanomia  ja  Helsingin 
Sanomia, molemmista vain vuoden 2010 numeroita. Lehtiä ei lähetetty muihin kirjastoihin.

4 Varastointi- ja poistokyselyn tulokset

Poisto-  ja  varastointikäytäntöjä  kartoitettiin  kaikissa  Kyyti-kirjastoissa  loka-tammikuussa  2010-
2011. Tiedot kerättiin haastattelemalla kirjastojen työntekijöitä eri toimipisteissä. Tuloksissa kävi 
ilmi, että  poisto- ja varastointikäytännöt vaihtelivat voimakkaasti kirjastoittain. 

4.1 Aineiston poistaminen

Ylivoimaisesti  yleisin  peruste  aineiston  poistamiselle  on  mutu-tuntuma.  Lisäksi  korostettiin 
poistamisen  olevan  hyvin  kirja-  ja  tapauskohtaista.  Kirjan  säilyttämiseen  vaadittaville 
lainauskerroille  ei  yleensä  osattu  nimetä  tarkkaa  määrää.  Aineiston  poistaminen  varastosta  oli 
harvinaista tai jopa kiellettyä. Lähes kaikissa kirjastoissa karsintaa oli kuitenkin lisätty viimeisen 1-
4 vuoden aikana ja esimerkiksi Kuusankosken kirjastossa aineistoa oli karsittu varastoa myöden 
merkittävästi,  vuonna  2009  35  %  aineistosta.  Yksittäisissä  kirjastoissa  kerrottiin  poistojen 
tilastoinnin olleen aiemmin puutteellista, sillä esim. lehtiä ei välttämättä oltu tilastoitu poistoiksi. 

Poistamisen keskeisiksi hyödyiksi koettiin se, että aineistoa saatiin paremmin esille ja kokoelma 
näyttäytyi  asiakkaalle  houkuttelevampana.  Kansi eteenpäin asetettujen teosten todettiin  menevän 
nopeasti lainaksi. Poistamisen myötä tietueita jäi Origoon vähemmän, jolloin asiakas löysi itselleen 
relevantin aineiston nopeammin etsiessään ajantasaista aineistoa esimerkiksi lakiasioista.  Todettiin 
myös, että asiakas ei välttämättä tarvitse niin paljon vaihtoehtoja etsiessään tietoa tietystä aiheesta. 

Poistaminen oli muutamissa kirjastoissa jatkuva prosessi, jossa edettiin luokittain alusta loppuun ja 
jatkettiin  taas  alusta  uudelleen.  Tyypillisempää  oli  kuitenkin  poistaa  aineistoa  satunnaisesti 
hyllytettäessä tai  mikäli  avokokoelman tila oli  tietyn luokan kohdalla  loppunut kesken. Poistoja 
tehtiin yleensä silloin, kun henkilökunnalla sattui olemaan aikaa tai jonkin muun prosessin (esim. 
uudelleentarroitus  tai  genremuutokset)  yhteydessä.  Poistamista  tehtiin  myös  asiakaspalvelun 
sivutyönä ja tilattaessa teoksista uusia painoksia. Joillekin kirjaluokille noin viiden vuoden välein 
tapahtuva  karsinta  koettiin  sopivaksi,  mutta  tiettyjen  kirjaluokkien  (esim.  kirjaluokat  33  ja  59) 
kohdalla karsimista tulisi vastaajien mukaan tehdä useammin. Karsinnan tiheyteen vaikutti myös 
kirjaluokan kasvuvauhti. 

Yleisimmin  poistettiin  huonokuntoisia,  sisällöltään  vanhentuneita  tai  vähän  lainattuja  teoksia. 
Huonokuntoinen tai vanhakin kirja saatettiin säästää, mikäli aiheesta ei ollut muita kirjoja. Myös 
paljon  kysytyistä  klassikoista,  joiden  tilalle  ei  ollut  saatavissa  uutta  kappaletta,  säilytettiin 
huonokuntoisetkin  niteet.  Klassikoita  säilytettiin  useampia  kappaleita  erityisesti  koululaisten 
tarpeisiin,  vaikka  muuten  sivukirjastot  kuvailivatkin  kokoelmiaan  usein  ’yhden  kappaleen 
kokoelmiksi’. Kaunokirjallisuuden pitkistä sarjoista (esim. Laila Hirvisaaren tuotanto), jotka eivät 
mahtuneet  pieneen  kirjastoon  kokonaisuudessaan,  saatettiin  säilyttää  ensimmäinen  osa.  Tämä 
perusteltiin sillä, että mikäli  asiakas innostuu kyseisen kirjailijan tuotannosta, voidaan jatko-osat 
tilata muista kirjastoista. 

Sillä,  onko teosta saatavilla  muissa oman kunnan tai  Kyyti-alueen kirjastoissa,  kerrottiin  olevan 
vaikutusta  poistopäätökseen.  Seutukuljetusten  myötä  aineiston  saatavuuden koettiin  parantuneen 
mutta oman kokoelman niteitä ei silti välttämättä haluttu poistaa. Osa vastaajista koki, että muiden 
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Kyyti-kirjastojen kokoelmilla ei ole vaikutusta Kouvolan pääkirjaston poistoihin, koska Kouvolan 
pääkirjasto toimii Maakuntakirjastona. 

Teosten ikä vaikutti poistamiseen siten, että helpoiten poistettiin 20-50 vuotta sitten ilmestyneitä 
kirjoja.  Alle  10  vuotta  sitten  ilmestyneitä  teoksia  ei  juurikaan  poistettu  huonosti  kiertäviä 
tuplakappaleita lukuun ottamatta. Suunnilleen 50 vuotta ja sitä vanhempia teoksia pidettiin monessa 
kirjastossa  ikänsä  takia  arvokkaina  ja  niitä  ei  siksi  haluttu  poistaa.  Kouvolan  pääkirjastossa  ei 
poistettu aineistoa joka oli julkaistu ennen vuotta 1920. 

Selviä  lainalukuja  poistokriteereiksi  ei  mainittu  kuin  muutamassa  kirjastossa.  Edellisen  lainan 
päivämäärä kyllä katsottiin,  mutta lainojen vähimmäismäärä oli liukuva. Poistettavaksi  saatettiin 
määritellä  teokset,  joiden  lainamäärä  oli  lähempänä  nollaa  kuin  kolmeakymmentä.  Yhdessä 
kirjastossa poistettiin alle 6 kertaa lainassa olleet 1990-luvulla ja sitä ennen ilmestyneet teokset ja 
toisessa viimeisen 4-5 vuoden aikana 0 kertaa lainassa olleet teokset. Pienessä kirjastossa saatettiin 
säilyttää  teokset,  jotka  olivat  olleet  lainassa  kuluvan  vuoden  aikana  aiemmasta  lainahistoriasta 
riippumatta. Nollalainalistojen käyttö oli tuttua vain muutamassa kirjastossa. 

Klassikkoteosten ja esimerkiksi isokokoisten taidekirjojen kohdalla lainalukujen merkitys koettiin 
keskimääräistä vähäisemmäksi, koska kirjoja käytettiin paljon kirjastossa ilman, että niitä lainattiin 
kotiin. Yksi vastaajista toi esiin myös ylärajan lainakerroille. Yli 100 kertaa lainassa ollut teos oli 
usein poistettava huonokuntoisuuden takia.  Käytännön ohjeena Kouvolan pääkirjastossa on ollut 
poistaa yli  10 vuotta  vanhat  teokset  jotka ovat olleet  lainassa alle  10 kertaa eivätkä kertaakaan 
Origon aikana.

4.2 Varastointi ja varastoaineiston käyttö

Varastoon  siirrettiin  useimmiten  tuplakappaleita, klassikoita,  sesonkiaineistoa,  vanhoja 
lehtivuosikertoja  ja  hyväkuntoisia  kirjoja  korvaamaan  aikanaan  avokokoelman  huonokuntoisia 
kirjoja.  Tilanahtauden vuoksi moniin kirjastoihin oli  syntynyt suuria ns. puskurivarastoja,  joihin 
siirrettiin  avokokoelman  aineistoa.  Etenkin  sesonkiaineistoa  ja  tuplakappaleita  varastoitiin  myös 
työhuoneisiin  ja  käytäville.  Useimmissa  kirjastoissa  koettiin  tärkeäksi  säilyttää  jonkinlaisia 
”varmuusvarastoja”,  mutta  pieni  osa  haastateltavista  oli  valmis  lakkauttamaan  oman kirjastonsa 
varaston. 

Aineiston  siirtäminen  varastoon  oli  aikaavievää  ja  siten  aineiston  turhaa  ”pyörittelyä” 
sijaintipisteestä  toiseen  haluttiin  välttää.  Hyvin  harvoin  kysytyn  aineiston  siirtämistä  varastoon 
pidettiin  osittain  turhana,  koska  se  laski  kyseessä  olevan  aineiston  lainausta  entisestään. 
Varastoinnin koettiin sopivan parhaiten sellaiselle aineistolle, jota edelleen lainattiin paljon mutta 
joka oli huonokuntoista eikä sen vuoksi sopinut avokokoelmaan. 

Sivukirjastojen varastoissa ei pääsääntöisesti ollut ns. tilasyöppöjä eli esimerkiksi lakikirjasarjoja tai 
tilastojulkaisuja. Satunnaisesti mainittiin Kuka kukin on –kirjasarja. Tilaa vievät sarjat oli sijoitettu 
useimmiten  käsikirjastoon.  Osa vastaajista  kannatti  uuden yhteisen keskusvaraston perustamista. 
Varastotilan  niukkuuden  uskottiin  toisaalta  ruokkivan  sopivan  kokoelman  syntymistä  ja 
Varastokirjaston olemassaolon koettiin vähentävän oman varastoinnin tarvetta. 

Arviot  varastoaineiston  käytöstä  vaihtelivat  2  kertaa  vuodessa  tapahtuvista  varastohauista 
päivittäisiin.  Samoin  arviot  siitä,  mitä  varastoaineistoa  käytettiin  eniten,  vaihtelivat. 
Käytetyimmäksi  aineistoksi  nimettiin  sekä tietokirjallisuutta,  kaunokirjallisuuden klassikoita  että 
lastenkirjallisuutta.  Varastoaineistoa  käytettiin  selvästi  eniten  omassa  kirjastossa,  mutta  sitä 
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lähetettiin  satunnaisesti  myös  muihin  kirjastoihin  joko  seutukuljetuksina  tai  kaukolainoina. 
Puskurivarastossa sijaitsevaa aineistoa käytettiin  vastaajien mukaan enemmän kuin varsinaisessa 
varastossa sijaitsevaa aineistoa. 

4.3 Poistetun aineiston käsittely

Kuntien  sisällä  kirjaston  hyväkuntoista  kappaletta  saatettiin  tarjota  toiseen  kirjastoon  esim. 
korjattavan tilalle. Aineiston siirtoja yli kuntarajojen ei kuitenkaan tehty kuin poikkeustapauksissa 
(esim. vieraskieliset kirjat). 

Poistettua aineistoa myytiin yleensä joko jatkuvasti tai vain erillisten tempausten yhteydessä. Myös 
jatkuvan myynnin lisäksi saatettiin järjestää erillisiä myyntitapahtumia. 

Poistettuja  kirjoja  lahjoitettiin  satunnaisesti  esimerkiksi  kouluille,  päiväkodeille  ja 
perhetukikeskuksiin. Elimäen kirjastossa myymättä jääneitä kirjoja lahjoitettiin kehitysvammaisten 
keskukseen. Kehitysvammaiset repivät kirjoista kannet irti ja erottelevat myös kuvat. Repiminen 
toimi  terapeuttisena  tekemisenä  erityisesti  aggressiivisten  yksilöiden  kohdalla.  Silputtuja 
tekstisivuja käytettiin apuna askartelussa mm. täytemateriaaleina ja lisäksi siitä voitiin kovettamalla 
ja  värjäämällä  valmistaa  esim.  palloja.  Kuvasivut  ja  kannet  lähetettiin  Helsinkiin 
Mielenterveysseuran askartelumateriaaliksi. Siellä niistä valmistettiin muun muassa kalentereita. C-
kaseteista ja videonauhoista valmistettiin käsitöitä virkkaamalla ja kutomalla.

Poistokirjojen myyntiä koettiin edistävän se, että poistettava aineisto oli jaoteltu teemoittain. Osassa 
kirjastoja tiettyjen alojen tietoteoksia ei laitettu poistomyyntiin koska niissä olevan vanhentuneen 
sisällön koettiin olevan vaarallista (esim. lääketiede).

Ei-myytyjen  kirjojen  lajittelu  jätteisiin  oli  myös  kirjavaa.  Kirjat  laitettiin  kansineen  joko 
paperinkeräykseen tai energiajätteeseen tai vaihtoehtoisesti revittiin ja lajiteltiin  siten, että kannet 
laitettiin sekajätteeseen ja muu paperinkeräykseen.

4.4 Lehtiaineiston säilytys

Aikakaus-  ja  sanomalehtien  säilytysajat  on  päätetty  kirjastoittain.  Kyyti-kirjastoista  ainoastaan 
Haminan kirjasto on julkaissut lehtiensä säilytysajan verkossa Kyyti.fi –sivustolla. Sivustolta löytyy 
myös  lista  Kyyti-kirjastoihin  tällä  hetkellä  tilattavista  lehdistä.  Kirjaston  henkilökunnalla  on 
käytössään  painettu  luettelo  Kyyti-kirjastoissa  olevista  myös  vanhoista  lehdistä.  Luettelo  on 
päivitetty viimeksi vuonna 2008 eikä siinä ole määritelty kaikille lehdille tarkkoja lehtikohtaisia 
säilytysaikoja.

Lähes  kaikilla  kirjastopisteillä on  kirjallinen  lista  lehtien  säilytysajoista.  Sivukirjastoissa 
aikakauslehtiä  säilytetään  pääsääntöisesti  1-2  vuotta  kuluvan  vuoden  lisäksi.  Pisimmillään 
sivukirjastot säilyttivät aikakauslehtiä 5 vuotta ja käsityö- ja askartelulehtiä vielä pidempään. 

Kouvolan pääkirjastossa lehtien säilytysajat on syksyllä 2010 jaettu neljään eri kategoriaan: kuluva 
+ 1 vuosi, kuluva + 5 vuotta, kuluva + 10 vuotta sekä ikuisesti säilytettävät lehdet. 

Kotkan pääkirjastossa säilytyskategorioita on seitsemän: ½ vuotta, kuluva vuosi, kuluva + 1 vuosi, 
kuluva + 2 vuotta, kuluva + 5 vuotta, kuluva + 10 vuotta sekä ikuisesti säilytettävät lehdet. 
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Haminan pääkirjastossa säilytyskategorioita on kahdeksan: kuluva vuosi, kuluva + 1 vuosi, kuluva 
+ 2 vuotta, kuluva + 3 vuotta, kuluva + 5 vuotta, kuluva + 10 vuotta, kuluva + 15 vuotta sekä 
ikuisesti säilytettävät lehdet. 

4.5 Kotiseutukokoelmat

Lähes  kaikissa  entisissä  ja  nykyisissä  pääkirjastoissa  säilytettiin  kotiseutuaineistoa  omana 
kokoelmanaan. Kotiseutukokoelmien koko vaihteli yhdestä hyllystä erillisiin kokoelmahuoneisiin. 
Kuntaliitosten  myötä  kotiseutukokoelmia  on  pyritty  keskittämään  ja  esiin  nousi  vanhojen 
pääkirjastojen  asema.  Osassa  entisiä  pääkirjastoja  kotiseutukokoelma  oltiin  karsittu  muutamaan 
hyllyyn mutta myös erillisiä kotiseutukokoelmahuoneita oli vielä jäljellä. Kotiseutukokoelmia oli 
kartutettu myös kuntaliitosten jälkeen. Kotiseutuaineistolle on olemassa Origossa oma genre, jota 
ryhdytään käyttämään myös sivukirjastoissa.

4.6 Poistoihin ja varastointiin liittyvät ongelmat

Poistaminen herätti paljon tunteita kirjaston henkilökunnan keskuudessa. Osa suhtautui poistoihin 
neutraalina osana työtä, osa taas koki kirjoista luopumisen vaikeaksi. Ongelmaksi koettiin myös se, 
mihin  viitataan  puhuttaessa  ”merkittävästä  aineistosta”,  jota  ei  tule  poistaa.  Poistamista  ja 
varastointia hankaloittivat ajanpuute sekä toisinaan pelko virheen tekemisestä. 

Kirjakohtaisten  päätösten  tekemistä  pidettiin  ajoittain  hankalana.  Kirjojen  poistamista  arasteltiin 
sillä perusteella, että joku asiakas saattaisi vielä kysyä niitä. Kirjoista luopumista saatettiin pitää 
tarpeettomana,  mikäli  hyllyihin  tai  niiden  päälle  vielä  saatiin  mahtumaan  lisää  aineistoa. 
Poistamattomuutta perusteltiin ajoittain sillä, että teokset olivat vielä hyvässä kunnossa. Poistamista 
arasteltiin myös erityisesti vanhan kirjallisuuden osalla. 1900-luvun ensimmäisen puoliskon aikana 
ilmestyneitä teoksia ei välttämättä poistettu ollenkaan niiden oletetun arvokkuuden takia. 

Toisinaan  teoksia  oltiin  valmiita  poistamaan  omasta  kirjastosta  vain,  mikäli  ne  siirtyisivät 
säilytykseen johonkin toiseen kirjastoon oman kunnan sisällä. Kerran kirjastoon hankittuja teoksia 
ei siis haluttu ”heittää hukkaan”. Tällä hetkellä aineistoa poistetaan runsaasti eri kirjastoista yhtä 
aikaa  ja  siten  koettiin  vaikeaksi  luottaa  siihen,  että  aineisto  löytyy  jatkossa  muualta  mikäli  se 
poistetaan  omista  kokoelmista.  Varastoinnin  keskittämisen  pelättiin  vaikeuttavan  logistiikkaa 
kirjastojen välillä. 

Sivukirjastot  lähettivät  usein  viimeisiä  kappaleita  pääkirjastoon  arvioitavaksi.  Ongelmaksi 
mainittiin kuitenkin se, että sivukirjastoissa ei tiedetty puuttuiko teos pääkirjaston kokoelmista vai 
oliko se tarkoituksella jo poistettu sieltä.  Mikäli  teos oli  jo poistettu  pääkirjastosta,  sivukirjastot 
olisivat  voineet  laittaa  oman  kappaleensa  suoraan  myyntiin  tai  tarvittaessa  Varastokirjastoon. 
Kirjastoissa, jotka olivat vasta hiljattain tulleet mukaan Origo-tietokantaan, ei aiempia lainamääriä 
nähty koneelta. 

Pienissä kirjastoissa varastotilan puuttumista tai sen kokoa ei pidetty ensisijaisena ongelmana, vaan 
keskeisemmäksi nousi tilan puute avokokoelmassa. Aineistoa pyrittiin pitämään esillä niin paljon 
kuin mahdollista. Omasta kokoelmasta haluttiin pitää kiinni myös siksi, että kyyti-kuljetusten tiheys 
omaan kirjastoon oli  liian harva (esim.  vain 2 krt/vko).  Toisaalta  kirjaston työntekijät  kertoivat 
asiakkaiden  olevan  usein  haluttomia  tilaamaan  kirjaa  toisesta  kirjastosta,  vaan  käyttävän  vain 
aineistoa  mikä on heti  saatavilla  hyllyssä.  Tämän vuoksi oman kokoelman kattavuutta  pidettiin 
tärkeänä. Samalla kuitenkin todettiin, että mikäli vähän lainattuja teoksia siirrettiin varastoon, ne 
todennäköisesti  jäivätkin  ns.  nollalainatuiksi.  Ongelmana  pidettiin  myös  sitä,  että  aineistoa  oli 
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vaikeaa  tai  mahdotonta  lähteä hakemaan varastosta  mikäli  oli  töissä yksin.  Tämä oli  tyypillistä 
pienissä  ja  keskikokoisissa  kirjastoissa,  joissa  varasto  sijaitsi  esim.  eri  kerroksessa  kuin 
asiakaspalvelupiste ja avokokoelma.

Kuusankosken  kirjasto  oli  ainoa,  joka  oli  halukas  muodostamaan  oman  erikoiskokoelman. 
Painopistealueeksi  nimettiin  taideaineisto.  Muissa  kirjastoissa  ei  koettu  olevan  mitään  selkeää, 
paikallista  erikoistumismahdollisuutta,  tosin  maanpuolustus-/sota-/sotilasteema  mainittiin 
useammassa  kirjastossa.  Kirjastoissa  pidettiin  epätodennäköisenä,  että  asiakkaat  matkustaisivat 
kauempana sijaitsevaan kirjastoon jonkin erityiskokoelman takia.

5 Johtopäätökset ja suositusluonnos yhteisistä varastointi- ja 
poistoperiaatteista

Kirjaston aineisto on olemassa asiakasta, ei kokoelmaa varten. Kokoelman pääpaino on aktiivisesti 
käytettävässä ja lainattavissa olevassa aineistossa, ts. ydinkokoelmassa. Karsinnalla ja hankinnoilla 
huolehditaan,  että  kokoelma  on  ajantasainen  ja  sopivan  kokoinen.  Pienemmissä  kirjastoissa  on 
tilanpuutteen  takia  valikoitava  aineisto  tarkemmin.  Maakuntakirjasto  varastoi  vanhaa  aineistoa, 
mutta  se  ei  ole  varsinaisesti  säilyttävä  kirjasto  kuin  Maakuntakokoelman  osalta.  Kirjastojen 
varastoissa sijaitsevan aineiston määrää ei pyritä lisäämään vain päinvastoin vähentämään. 

Kirjastoissa tiedostetaan, että poistaminen koetaan usein vaikeana ja siihen liittyy esimerkiksi pelko 
virheen  tekemisestä.  Poistamiseen  liittyviä  tunteita  käsitellään  työyhteisössä  avoimesti  ja 
hyväksyvästi. Käytännön ratkaisujen tulee kuitenkin olla perusteltuja järkisyin. 

Kirjaston poisto- ja karsintaperiaatteiden tulee olla myös kirjaston asiakkaiden löydettävissä. Tämä 
lisää  toiminnan  läpinäkyvyyttä.  Kirjaston  tulee  pystyä  perustelemaan,  miksi  kerran  kirjastoon 
rahalla hankittua aineistoa poistetaan. 

Varastointisäännöt  päivitetään  vähintään  kolmen  vuoden välein  ja  niitä  tulee  peilata  kirjastojen 
yleiseen  kokoelmapolitiikkaan.  Varastointisääntöjen  päivitystyöryhmän  kutsuu  koolle  Kouvolan 
kirjaston aineisto-osasto. 

5.1 Karsinnan yleisperiaatteet

• Karsinta suoritetaan aikataulutetusti ja järjestelmällisesti
• Poistojen määrän tulee olla vähintään 8 % vuodessa
• Kokoelmat evaluoidaan säännöllisesti kirjaluokittain
• Avokokoelman aineistosta vähintään 40 % tulee olla alle viiden vuoden ikäistä
• Tavoite aineiston kiertoluvuksi on 3,0
• Mahdollisimman  suuresta  osasta  avokokoelman  hyllyjä  n.  1/3  jätetään  vapaaksi,  jotta 

aineistoa voidaan asettaa esille kansi eteenpäin
• Yli 5 vuotta vanhalla ja/tai viimeksi  kuluneen kahden vuoden aikana 0-1 kertaa lainassa 

olleella teoksella tulee olla peruste pysyä kokoelmassa. Muutoin teos poistetaan.
• Pääsääntöisesti ei varastoida aineistoa, joka on vapaasti saatavilla internetissä
• Varastoinnissa noudatetaan kirjaluokittain määriteltyjä ohjeita 
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Aineiston  poistaminen  ja  varastointi  on jatkuva  prosessi,  jossa  noudatetaan  Yleisten  kirjastojen 
laatusuosituksia.  Poistojen  määrän  tulee  siten  olla  vähintään  8  % vuodessa.  Kirjastoissa,  joissa 
vanhaa  aineistoa  on keskimääräistä  enemmän,  myös  poistojen  määrän  tulee  olla  tätä  suurempi. 
Karsinta  perustuu  aineiston  jatkuvaan  evaluointiin.  Ohjeet  Origon  tilastojen  käyttämiseen  ovat 
liitteissä 2 ja 3. Harvoin tai satunnaisesti käytettyä aineistoa ei säilytetä kirjaston avokokoelmassa. 
Käsikirjastojen kokoelmaa karsitaan vastaamaan nykyajan tarpeita.

Poistojen ja hankintojen määrän tulee olla lähellä toisiaan. Avokokoelman aineistosta vähintään 40 
% tulee olla alle viiden vuoden ikäistä. Korkea aineiston kiertoluku ei ole itsetarkoitus mutta se 
kertoo siitä, että aineisto vastaa kysyntää. Lainaustilastot osoittavat sen, mitkä teokset ovat kirjaston 
asiakkaiden silmissä vanhentuneita. Vähän lainatut teokset poistetaan.

Jokainen  kirjaluokka arvioidaan  säännöllisesti.  Kullekin  kirjaluokalle  on  nimetty  kirjastoittain 
vastuuhenkilö, joka tarkkailee kirjaluokan kiertolukua ja tuoreen, alle 5 vuoden ikäisen aineiston 
osuutta. Poistojen ajankohdat kirjataan excel-taulukkoon luokittain (kts. esimerkki liitteestä nro 1). 
Vaikka  kyseessä  olisi  Kyyti-kirjastojen  viimeinen  kappale  tiettyä  teosta,  se  voidaan  lähettää 
Varastokirjastoon,  myydä tai  hävittää.  Epäselvissä  tapauksissa  viimeisen  kappaleen  voi  lähettää 
oman  kuntansa  pääkirjastoon  tai  Kouvolan  aineisto-osastolle  joka  arvioi  teoksen  poisto-  tai 
varastointitarpeen. Kyyti-kirjastot voivat myös pyytää toisiltaan teoksia esimerkiksi huonokuntoisen 
tilalle  tai  sarjan  täydentämiseksi.  Toiseen  kuntaan  siirrettävät  teokset  tulee  tilastoida  poistoiksi. 
Vastaanottava kirjasto tilastoi ne lahjoituksiksi.

Haastavien  tai  erityistä  osaamista  vaativien  kirjaluokkien  tai  aineistotyyppien  (esim.  nuotit) 
poistamiseen  ja  kokoelmien  evaluointiin  voi  tarvittaessa  pyytää  apua  niihin  perehtyneeltä 
työntekijältä toisesta Kyyti-kirjastosta. Näin saadaan henkilökunnan erityisosaaminen hyödynnettyä 
koko  Kyyti-alueella.  Kokoelman  evaluoinnissa  voidaan  käyttää  apuna  myös  ulkopuolista 
asiantuntijaa.

Sivukirjastojen ja pienten kirjastojen tehtävä ei ole varastoida aineistoa, jota käytetään vain vähän 
tai  satunnaisesti  ellei  teoksella  ole  erityistä  paikallista  tai  kulttuurihistoriallista  merkitystä. 
Kirjastoissa  voidaan  valikoiden  säilyttää  vanhaa  kulttuurihistoriallisesti  tai  ajankuvallisesti 
merkittävää  tietoaineistoa,  nostalgia-aineistoa  ja  mahdollista  näyttelyaineistoa.  Lisäksi  kirjastot 
varastoivat  esim.  vuodenaikoihin  liittyvää  sesonkiaineistoa  ja  koululaisten  ajoittain  runsaasti 
tarvitsemia klassikoita.

Lehtien  säilytysajat  päätetään  kirjastoittain.  Säilytysaikakategorioita  pyritään  yhtenäistämään. 
Sivukirjastot säilyttävät lehtiä maksimissaan 10 vuotta, useimmiten yhdestä kolmeen vuotta. 

Mikäli asiakas varaa toisesta Kyyti-kirjastosta kokonaisen lehtivuosikerran tai sen osan, hän maksaa 
siitä vain yhden varausmaksun.

Elektronisesta aineistosta ei oteta tallenteita varastoitavaksi Kyyti-kirjastoissa. 

Varastointi-  ja  poisto-ohjeet  musiikki-  ja  av-aineistoille  ovat  parhaillaan  tekeillä.  LP-levyjä  ei 
pysyväisvarastointiongelman ja kasvavan kysynnän vuoksi toistaiseksi poisteta.
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Perusteita aineiston poistamiselle

1) vähäinen käyttö 
2) sisällön vanheneminen 
3) teoksen huono kunto 
4) teoksen katoaminen
5)  teoksen  sisältö on  saatavilla  sähköisessä 
muodossa
6) tilanahtaus

Perusteita aineiston siirtämiselle varastoon

1) teosta kysytään kausiluontoisesti
2) kyseessä on tuplakappale edelleen kysytystä 
teoksesta
3)  teosta  kysytään  edelleen  mutta  se  on 
huonokuntoinen  ja/tai  vanha  eikä  uudempaa 
versiota ei ole saatavilla
4) tilanahtaus

Hyviä syitä olla poistamatta aineistoa

1) teosta lainataan paljon esim. kausiluontoisesti
2)  teos  on  klassikko  ja  kuuluu  esim. 
merkittävien kaunokirjallisten teosten listaan
3)  teoksella  on  kotiseutukokoelmallista 
merkitystä  ja  Maakuntakokoelman  lisäksi  siitä 
tulee säilyttää myös lainattava kappale 

Huonoja syitä olla poistamatta aineistoa

1) aineisto on vielä hyväkuntoista
2) aineisto on ostettaessa ollut kallis
3) ”miksi poistaa, jos tilaa kerran on”
4) ”joku vielä joskus saattaa kysyä tätä teosta”
5) aineisto on huomattavan vanhaa
6)  kyseessä  on  Kyyti-kirjastojen  viimeinen 
kappale

Perusteet:  Asiakasta  ei  houkuttele  nähdä  kirjastossa  vuosi  toisensa  jälkeen  samoja  teoksia 
seisomassa hyllyssä. Kun halutaan edistää kirjaston käyttöä ja asiakastyytyväisyyttä on poistettava 
kalliita  ja  hyväkuntoisiakin  teoksia  mikäli  ne eivät  liiku.  Näin saadaan muu aineisto paremmin 
esiin. Todennäköisyys sille, että asiakas kysyy teosta joka ei ole liikkunut useampaan vuoteen, on 
erittäin pieni. Hyllyjä ei kannata täyttää odottamaan näitä harvoin jos koskaan ilmestyviä yksittäisiä 
kertoja,  vaan  pitää  esillä  houkuttelevaa  ja  uusiutuvaa  kokoelmaa.  Aineiston  huomattava  ikä  ei 
automaattisesti tarkoita sen olevan arvokasta. Mitään ylärajaa poistettavan aineiston iälle ei ole.

5.2 Karsittavan aineiston valinta

Hyllystä kerätään karsintaa varten teoksia seuraavin perustein:

• vähäinen käyttö
• teoksen ikä/sisällön vanheneminen
• huonokuntoisuus
• tilanahtaus

Vähäiseen käyttöön perustuva karsinta

Origosta  voidaan tulostaa oman kirjaston  osalta  luokittain  lainaustilasto  (ns.  nollalista) eli  lista 
vähiten lainatuista  nimekkeistä  edellisen  kahden-kolmen vuoden ajalta  siten,  että  hakutuloksista 
rajataan pois uutuudet. Ohjeet lainatilastojen  tulostamiseen löytyvät liitteestä 2. Toinen vaihtoehto 
on käydä luokan niteet läpi yksitellen ja tarkistaa niiden lainamäärät Origosta.
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Listan  perusteella  hyllystä  kerätään  poistettavat  tai  varastoitavat  kirjat  seuraavien  periaatteiden 
mukaisesti tapauskohtaiset poikkeukset huomioon ottaen:

0-1 kertaa lainassa olleet teokset poistetaan kaikissa kirjastoissa. Mikäli edellisestä lainakerrasta on 
kulunut yli kaksi vuotta, teos poistetaan.

Pienissä kirjastoissa voidaan säästää 2-3 kertaa lainassa olleita teoksia. Alle viisi kertaa lainassa 
olleista teoksista poistetaan mahdolliset tuplakappaleet. 

Isoissa ja keskikokoisissa kirjastoissa alle 5 kertaa lainassa olleet teokset poistetaan. Alle 10 kertaa 
lainassa olleista teoksista 1-2 jätetään avokokoelmaan. Tarvittaessa tuplakappale voidaan sijoittaa 
varastoon.

Vinkki:  nollalistaan perustuvan  keräilyvaiheen  voi  suorittaa  myös  esim.  harjoittelija,  lopullinen 
poistopäätös jää luonnollisesti vakituiselle henkilökunnalle.

Aineiston ikään perustuva karsinta

Teoksen tiedoista ja nollalistoista näkee myös teoksen julkaisuvuoden. Yli 5-10 vuotta vanhojen 
teosten  kohdalla  kannattaa  tarkistaa  mahdollisuus  hankkia  ko.  kirjasta  uudempi  painos  ja 
tarvittaessa  tehdä  hankintaehdotus.  Sisällöltään  selvästi  vanhentuneet  teokset  poistetaan  sekä 
teokset, joiden aiheesta on hankittu riittävästi ajantasaisempia tietoa. Tiettyjen oppikirjojen (esim. 
Tutki  ja  kirjoita)  osalla  voidaan varastokappaleena  säästää  vanhempikin  painos,  mikäli  teos  on 
hyvin kysytty. Sen sijaan esimerkiksi tietotekniikkaa koskevat teokset vanhenevat nopeasti.

Monien  tietoteosten  keskeiset  asiat  on  julkaistu  luotettavissa  ilmaislähteissä  myös  internetissä. 
Esimerkiksi  tietosanakirjoja,  sanakirjoja  ja  vanhoja lakikirjoja  ei  tarvitse  enää  säilyttää  samassa 
mittakaavassa kuin ennen.

Aineiston kuntoon perustuva karsinta

Avokokoelmasta karsitaan likaiset ja rikkinäiset teokset. Jos kirja näyttää henkilökunnan mielestä 
likaisuuden ja/tai rikkinäisyyden takia vastenmieliseltä, se näyttää siltä myös asiakkaan mielestä. 
Mikäli rikkoutunut kirja on hankittu BTJ:ltä vuoden sisällä, heiltä tulee saada tilalle uusi kappale. 
Mikäli huonokuntoista teosta lainataan edelleen paljon, ensisijainen ja usein edullisempi vaihtoehto 
on hankkia tilalle uusi kappale. Uuden niteen hankkimiseksi tehdään hankintaehdotus. Mikäli uutta, 
vastaavaa teosta ei ole saatavilla ja nimekettä tarvitaan kirjaston kokoelmassa, teos voidaan siirtää 
korjattavaksi. 

Tilaan perustuva karsinta

Mikäli hyllyt ovat edelleen liian täynnä, karsintaa jatketaan poistamalla vanhaa ja vähiten lainattua 
aineistoa  kunnes  avokokoelman  hyllyistä  on  keskimäärin  1/3  vapaana.  Asiakastyytyväisyys 
lisääntyy ja hyllyttäminen helpottuu, kun teoksia ei tarvitse mahduttaa ahtaisiin väleihin. Lisäksi 
teokset löytyvät etsittäessä helpommin.
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Katoamiseen perustuva karsinta

Säännöllisin väliajoin tulostetaan lista tietokantaan kadonneiksi merkityistä teoksista. Löytämättä 
jääneet niteet poistetaan kirjaston tietokannasta. 

5.3 Aineiston varastointi kirjaluokittain

Varastoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kirjastoaineiston siirtämistä varastoon pitkäaikaista tai 
toistaiseksi pysyvää säilytystä varten. Myös tietokantaan merkitään teoksen sijaintipaikaksi varasto. 
Varastoinnilla  ei  tässä  yhteydessä  tarkoiteta  ko.  kirjastopisteestä  jatkuvasti  lainattujen  teosten, 
erityisesti  lisäkappaleiden, siirtämistä  ns.  ”puskurivarastoon”  avokokoelman  tilanahtauden  takia. 
Puskurivarastoihin ei sijoiteta aineistoa, jota lainataan vain hyvin vähän.

Yleisohje

Varastoinnissa  painotetaan  suomenkielistä  kirjallisuutta.  Jos  tietystä  aiheesta  ei  ole  saatavilla 
aineistoa suomeksi, voidaan varastoida vieraskielistä tietokirjallisuutta. Lisäksi voidaan varastoida 
vieraskielisiä  klassikoita  niiden  alkuperäiskielellä.  Harvinaiskielisiä  lahjakirjoja  ei  varastoida. 
Varastoon ei sijoiteta uutuuksia. 

Varastoitavat  sarjat  säilytetään  yhtenäisinä.  Tutkimusraportteja  ym.  varastoidaan  vain  aiheen 
käytännönläheisyyden mukaan. Tieteellisiä sarjoja, oppikirjoja ja pelkkiä tehtäviä sisältäviä teoksia 
ei  varastoida  ylioppilastehtäväkokoelmia  lukuun  ottamatta.  Meriaiheisia  teoksia  varastoidaan 
Tietokeskus Vellamossa Kotkassa. Matrikkeleita varastoidaan kaikissa kirjastoissa tarpeen mukaan. 
Kouvolassa pääasiallisena varastointipaikkana toimii Kouvolan pääkirjaston varasto. 

Luokkakohtaiset  varastointiohjeet  koskevat  aikuisille  suunnatun  kirja-  ja  kartta-aineiston 
varastointia vuodesta 2011 alkaen niissä Kyyti-kirjastoissa, joissa on varasto. Jo olemassa olevia 
varastoja ei siirretä kirjastosta toiseen. Tulevaisuudessa laaditaan myös Kyyti-kirjastojen yhteiset 
lasten- ja nuortenaineiston sekä av-aineiston varastointiohjeet. Luokkakohtaisen varastointiohjeen 
käyttökelpoisuutta seurataan jatkuvasti ja siihen tehdään tarvittaessa muutoksia ja lisäyksiä.
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Kirjaluokkakohtainen varastointiohje

KIRJA-
LUOKKA VARASTOINTIOHJE

0 YLEISTEOKSET

Suomenkielistä kirjallisuutta varastoidaan yhteensä Kyyti-kirjastoissa 1 kpl mikäli teos 
on merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. 

Vastuu luokan 0 varastoinnista on Kouvolan pääkirjastolla. Mikäli teos on varastoituna 
Kouvolan pääkirjastossa, ei muiden Kyyti-kirjastojen tarvitse sitä varastoista. 

Kouvolan pääkirjasto säilyttää ainakin seuraavat kirjasarjat:
• Mitä Missä Milloin
• Otavan Iso Tietosanakirja (kulttuurihistoriallinen arvo) 
• Harkinnan mukaan toinen uudempi tietosanakirja, esim. Spectrum 
• Guinness World Records (uusimmat 10 vuotta)

Kotkan pääkirjasto säilyttää pysyvästi ainakin seuraavat kirjasarjat:
• Mitä Missä Milloin 
• Otavan iso tietosanakirja
• Spectrum
• vironkieliset tietosanakirjat

Haminan pääkirjasto säilyttää pysyvästi ainakin seuraavat kirjasarjat:
• Mitä Missä Milloin

1 FILOSOFIA

Suomenkielistä kirjallisuutta varastoidaan yhteensä Kyyti-kirjastoissa 1-2 kpl mikäli 
teos  on  merkittävä  ja/tai  sillä  on  käyttöä.  Lahjakirjoiksi  tarkoitettuja  luokan  10.8 
kirjoja ei varastoida.

2 USKONTO

Suomenkielistä kirjallisuutta varastoidaan yhteensä Kyyti-kirjastoissa 1-2 kpl mikäli 
teos on merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. 

3 YHTEISKUNTA

Suomenkielistä kirjallisuutta varastoidaan yhteensä Kyyti-kirjastoissa 1-2 kpl mikäli 
teos  on  merkittävä  ja/tai  sillä  on  käyttöä.  Lisäksi  varastoidaan  kunnan  omaa 
varaskuntaa koskevat teokset. 
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Kouvolan pääkirjasto varastoi ainakin seuraavat julkaisut:
• Suomen laki painettuna uusimmat 10 vuotta 
• Säädöskokoelmasta ne osat, jotka eivät löydy Finlexistä
• Rakennuslainsäädäntöä eri ajoilta
• Valtiokalenteri
• Suomen tilastollinen vuosikirja

Kotkan pääkirjasto varastoi ainakin seuraavat julkaisut:
• Suomen tilastollinen vuosikirja

Haminan pääkirjasto varastoi ainakin seuraavat julkaisut:
• Reserviupseerikoulua käsittelevä aineisto

Seuraavia julkaisuja ei varastoida:
• Muita lakikirjojen eripainoksia tai erillislakeja (esim. Verolait) 
• Korkeimman  oikeuden  ja  Korkeimman  hallinto-oikeuden  vuosikirjat  ja 

ratkaisut (löytyvät verkosta)
• Ammatinvalinnan oppaat ja pääsykoeoppaat

4 MAANTIEDE. MATKAT. KANSATIEDE

Kussakin  Kyyti-kirjastossa  varastoidaan  kotikuntaa  koskevia  kirjoja,  karttoja  ja 
karttakirjoja  lainattavaksi.  Koko  Kymenlaaksoa  koskeva  aineisto  varastoidaan 
Maakuntakokoelmaan  ja  lisäksi  Kouvolan  pääkirjastoon  varastoidaan  lainattavia 
kappaleita harkinnan mukaan. 

Suomenkielisiä  matkakertomuksia,  kansatiedettä  ja  Kymenlaaksoa  käsitteleviä 
aineistoja varastoidaan 1 kpl kussakin Kyyti-kirjastossa jos teos on merkittävä ja/tai 
sillä on käyttöä. 

Vanhoja matkaoppaita ei varastoida.

5 LUONNONTIETEET. MATEMATIIKKA. LÄÄKETIEDE

Kussakin  Kyyti-kirjastossa  varastoidaan  1  kpl  suomenkielisiä  teoksia  jos  teos  on 
merkittävä ja/tai sille on kysyntää. 

Asiasisällöltään  vanhentunutta  lääketieteellistä  kirjallisuutta  varastoidaan  mikäli 
teoksilla  on  kulttuuri-  tai  tieteenhistoriallista  arvoa.  Tutkimusjulkaisujen 
varastointiperusteena on aiheen käytännönläheisyys. Lääkeoppaita ei varastoida.

6 TEKNIIKKA.  TEOLLISUUS.  KÄSITYÖ.  MAA-  JA  METSÄTALOUS. 
KOTITALOUS. LIIKETALOUS. LIIKENNE

Kussakin Kyyti-kirjastossa varastoidaan 1 kpl suomenkielistä kirjallisuutta jos teos on 
merkittävä ja/tai sillä on käyttöä.
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Kussakin Kyyti-kirjastossa varastoidaan harkinnan mukaan:
• Oman  paikkakunnan  ja  Kymenlaakson  teollisuutta  käsitteleviä  teoksia 

lainattavaksi
• Autonkorjausoppaita 1 kpl per automalli
• Suomenkielisistä  käsityökirjoista  1  kappale,  jossa  ovat  tallella  kaava-  ja 

ohjearkit
• Harkiten  ajattomia  yleiskeittokirjoja  sekä  erikoisteoksia  (esim.  kotimaiset 

perinneruoat, etniset keittiöt)

Seuraavia teoksia ei varastoida:
• Tekniikan ja teollisuuden alan sanakirjat
• Tietokoneita, tietokoneohjelmia ja käyttöjärjestelmiä käsittelevät oppaat
• ”Julkkiskokkien” kirjoittamat keittokirjat, joilla ei ole muita ansioita
• Postimerkkikirjat
• Merikartat

7 TAITEET JA LIIKUNTA

Kussakin Kyyti-kirjastossa varastoidaan suomenkielistä kirjallisuutta 1 kpl jos teos on 
merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. Kuusankosken kirjasto painottaa kirjaluokkia 70-77. 

Kussakin Kyyti-kirjastossa varastoidaan:
• Kansallisista peruspilareista kertovia teoksia (esim. Ateneumiin liittyvät)
• Taidehistorian perusteokset
• Eri tyylisuuntia tai eri maiden taidetta ja taiteilijoita esitteleviä (kuva)teoksia 
• Keskeisten  arkkitehtien,  kuvanveistäjien  ja  kuvataiteilijoiden  tuotantoa 

esitteleviä teoksia
• Valikoiden  keskeisten  valokuvaajien  tuotantoa  esitteleviä  teoksia  sekä 

valokuvauksen historiaa ja tekniikkaa käsitteleviä teoksia
• Merkittävät grafiikkaa, ex libriksiä ja postikortteja käsittelevät suomenkieliset 

teokset
• Keskeistä  näyttämö-  ja  elokuvataidetta  sekä  suomalaisia  näyttelijöitä 

käsitteleviä teoksia
• Lajioppaita näytteenomaisesti
• Muusikko- ja urheilijaelämänkertoja harkinnan mukaan 

Kouvolan pääkirjastossa varastoidaan lisäksi:
• Vieraskielisiä eri taidesuuntia ja taiteilijoita esitteleviä teoksia erityisesti,  jos 

vastaavia suomenkielisiä kirjoja ei ole ilmestynyt
• Taidehuutokauppojen hinnastoja ja suomalaisia huutokauppaluetteloja
• Taiteilijamatrikkeleita
• Kuuluisimmista gallerioista ja museoista kertovat teokset
• Keskeistä taideteollisuutta ja keskeisten suunnittelijoiden tuotantoa
• Tietyt vuosikirjat  10  vuoden  ajan  ilmestymisestä,  esimerkiksi  Vuoden 

luontokuvat ja Maailman parhaat luontokuvat
• Näyttämötaiteen  historiaa ja  teoriaa  sekä ulkomaisia  näyttelijöitä  ja  ohjaajia 

käsittelevää kirjallisuutta valikoiden
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• Suomalaista  musiikkia  sisältäviä  nuotteja  ja  muita  nuotteja  vain  harkinnan 
mukaan

Kotkan pääkirjastossa varastoidaan lisäksi:
• Kotimaiset taiteilijamatrikkelit

Seuraavia teoksia ei varastoida:
• Näyttelyluettelot
• Tieteelliset ja taideanalyyttiset teokset, jos aiheesta on yleiskirjallisuutta
• Vanhentuneet urheilusäännöt ja sääntökirjat
• Kunto-oppaat

80-85 KAUNOKIRJALLISUUS

80-82 KANSANRUNOUS JA RUNOT

Suomenkielisen runokirjallisuuden perusvarastona toimii Kotkan pääkirjasto.

Muissa Kyyti-kirjastossa varastoidaan suomenkielistä kirjallisuutta 1 kpl jos teos on 
merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. 

83.2 NÄYTELMÄT

Näytelmien perusvarastona toimii Haminan pääkirjasto.

Muissa Kyyti-kirjastossa varastoidaan suomenkielistä kirjallisuutta 1 kpl jos teos on 
merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. 

84.2 SUOMENKIELINEN KERTOMAKIRJALLISUUS

Suomenkielisen  kertomakirjallisuuden  perusvarastona  toimii  Kouvolan  pääkirjasto, 
jossa varastoidaan myös suomalaisten kirjailijoiden käännöksiä näytteenomaisesti.

Muissa Kyyti-kirjastoissa varastoidaan suomenkielistä kirjallisuutta 1-2 kpl jos teos on 
merkittävä  ja/tai  sillä  on  käyttöä.  Koululaisten  lukemia  klassikoita,  joita  tarvitaan 
kerralla useita kappaleita, varastoidaan enemmän (esim. Tuntematon sotilas). 

Sisällöltään  samanlaisia  painoksia  ei  varastoida,  paitsi  jos  esim.  kääntäjä  on  eri. 
Kertomakirjallisuuden  varastoinnissa  suositaan  kansikuvallisia,  ei-
kirjakerhopainoksia. 

85.32 SARJAKUVAT 

Sarjakuvien perusvarastona toimii Kouvolan pääkirjasto.

Muissa Kyyti-kirjastossa varastoidaan suomenkielistä kirjallisuutta 1 kpl jos teos on 
merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. 
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VIERASKIELINEN KAUNOKIRJALLISUUS

Ruotsinkielisen kertomakirjallisuuden perusvarastona toimii Pyhtään kirjasto.

Viron-  ja  venäjänkielisen  kertomakirjallisuuden  perusvarastona  toimii  Kotkan 
pääkirjasto.

Eurooppalaisten  valtakielten,  kuten  englannin,  saksan  ja  ranskankielisen 
kertomakirjallisuuden perusvarastona toimii Kouvolan pääkirjasto. 

Muunkielistä kertomakirjallisuutta ei varastoida.

86-89 KIRJALLISUUSTIEDE. KIELITIEDE

Kussakin  Kyyti-kirjastossa  varastoidaan  suomenkielisiä  teoksia  1  kpl  jos  teos  on 
merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. 

Kouvolan pääkirjastossa varastoidaan:
• Eri maiden vieraskielistä kirjallisuushistoriaa sekä kirjailijaelämäkertoja mikäli 

näin voidaan paikata tai täydentää suomenkielisen kirjatarjonnan puutteita
• Aapisia näytteenomaisesti
• Harvinaisten kielten sanakirjoja, myös vieraskielisiä 

9 HISTORIA

Kussakin  Kyyti-kirjastossa  varastoidaan  suomenkielisiä  teoksia  1  kpl  jos  teos  on 
merkittävä  ja/tai  sillä  on  käyttöä.  Omaa  aluetta  koskevia  paikallishistorioita, 
historiantutkimuksia, sukukirjoja ja matrikkeleja varastoidaan lainattaviksi.

Kouvolan pääkirjastossa varastoidaan:
• Kulttuurihistoriallisesti merkittävä aineisto
• Kymenlaakson sukuja koskevia sukukirjoja 
• Kymenlaakson ja lähialueiden aluetta koskevia historiantutkimuksia
• Vuosittain ilmestyviä raha- ym. luetteloita eri aloilta harkinnan mukaan
• Otavan suuri maailmanhistoria –sarja
• Carl Grimbergin Kansojen historia

Kotkan pääkirjastossa varastoidaan:
• Carl Grimbergin Kansojen historia
•
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5.4 Poistettavien aineistokappaleiden käsittely

Karsittavan aineiston sijoituspaikkoja ovat:

• kirjaston oma varasto
• toinen Kyyti-kirjasto
• Varastokirjasto, Kansalliskirjasto tai HelMetin musiikkivarasto
• kirjamyynti
• lahjoitukset esim. päiväkodeille
• jätekeräys

Seuraava kaaviokuva kertoo, mihin aineisto sijoitetaan:
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Niteen tiedot tulee päivittää Origoon. Mikäli poistetaan Kyyti-alueen viimeinen nide kyseistä teosta, 
poistetaan Origosta koko tietue.

Onko teokselle tarvetta 
toisessa Kyyti-
kirjastossa?

Lähetä teos toiseen 
Kyyti-kirjastoon.

Onko teos Varastokirjaston, 
Kansalliskirjaston tai HelMetin 
musiikkivaraston kokoelmissa?

Kyl-
lä

Ei

Kannattaako kirja laittaa 
kirjaston 
poistomyyntiin?

Lähetä teos oikeaan 
kirjastoon .

Kyl-
lä

Ei

Kyl-
lä

Kyl-
lä

Ei

Ei

Huolitaanko teos 
lahjoituksena esim. 
askartelumateriaaliksi? 

Onko kirja saatu myytyä 
kirjaston 
poistomyynnissä? Ei

Kyl-
lä

Lajittele teos jätteisiin. Lahjoita teos hyvään 
tarkoitukseen.

Nauti rahoista.
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Vertailu muihin Kyyti-kirjastoihin

Tarkistetaan, onko teosta saatavilla muissa Kyyti-kirjastoissa. Teosta voidaan tarjota toiseen Kyyti-
kirjastoon esimerkiksi huonokuntoisen tilalle tai täydentämään sarjaa. Aineistoa voidaan lähettää 
toiseen kirjastoon myös, mikäli teoksella voidaan olettaa olevan siellä suurempaa käyttöä. Taide- ja 
elokuva-aineistoa voi lähettää Kuusankosken kirjastoon, joka painottaa niitä kokoelmissaan. 

Mikäli  kyseessä  on  Kyyti-kirjastojen  viimeinen  kappale,  se  voidaan  lähettää  oman  kunnan 
pääkirjastoon tai  Kouvolan pääkirjastoon lopullista harkintaa ja mahdollista  säilyttämistä  varten. 
Näin ei tarvitse tehdä, mikäli teos on selkeästi vanhentunut ja tarpeeton eikä siten tarvitse säilytystä 
koko Kyyti-alueella. 

Vanhentuneista painoksista, jotka on syytä poistaa muualtakin, lähetetään poistovinkki niihin Kyyti-
kirjastoihin, joissa teosta on vielä saatavilla. Aineisto-osasto voi tehdä hyllyvarauksen poistettavaan 
teokseen.

Pysyvä varastointi muualla Suomessa

Teoksista,  joita  ei  lähetetä  toiseen  kirjastoon  Kyyti-alueella,  tarkistetaan  aina  saatavuus 
aineistolajista riippuen joko Varastokirjastosta, Kansalliskirjastosta tai HelMetistä. 

Mikäli  kyseessä  on  kirja,  sarja,  aikakauslehti  tai  väitöskirja,  sen  saatavuus  tarkistetaan 
Varastokirjaston Vaari-tietokannasta.  Mikäli teosta ei vielä ole Varastokirjastossa, teos lähetetään 
suoraan sinne tai toisen Kyyti-kirjaston lähetyksen mukana. Katso tarkat ohjeet Varastokirjastoon 
hyväksyttävästä  aineistosta  joko  kohdasta  1.2.1  tai  Varastokirjaston  verkkosivuilta 
www.varastokirjasto.fi.  Ennen  vuotta  1800  ilmestyneet  teokset  lähetetään  Kansalliskirjastoon. 
Kouvolassa Varastokirjastolähetykset on keskitetty aineisto-osastolle.

Musiikkiaineisto lähetetään  Tikkurilaan  HelMetin  kirjavarastoon  mikäli  sitä  ei  siellä  vielä  ole. 
Koska musiikki-  ja av-aineiston pysyvä varastointijärjestelmä Suomessa on vielä keskeneräinen, 
tulee aineiston poistamisessa noudattaa erityistä harkintaa. 

Myyntiharkinta

Teokset, joita ei lähetetä muihin kirjastoihin, voidaan myydä kirjaston poistomyynnissä. 

Mikäli kirjamyynti ei ole jatkuvaa, teos varastoidaan odottamaan tulevaa myyntiä. Asiakkaat eivät 
voi  varata  myytäväksi  tulevia  teoksia.  Aineistoa  ei  poisteta  myytäväksi  asiakkaan  pyynnöstä. 
Kirjaston etiikkaan kuuluu tarjota  asiakkaille  lainattaviksi  ajantasaista  aineistoa,  mutta  myyntiin 
voidaan laittaa myös sisällöltään vanhentuneita teoksia kaikilta aloilta. Asiakas saattaa haluta osaa 
ko. aineistoa esimerkiksi nostalgiasyistä. Asiakkaan omalla vastuulla on harkita poistetun aineiston 
ajantasaisuus ja luotettavuus.
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Lahjoitukset ja lajittelu jätteisiin

Teokset, joita ei myydä tai  jotka eivät ole menneet kaupaksi, tarjotaan lahjoituksina esimerkiksi 
kouluihin,  päiväkoteihin,  työpajoihin  ja  laitoksiin.  Lahjoitettua  aineistoa  käytetään  mm. 
askartelumateriaalina.  Vanhoja  vhs-kasetteja  tarjotaan  kudontapiireille.  Lehtiä  voidaan lahjoittaa 
yksityishenkilöille.

Pehmeäkantiset kirjat ja lehdet voidaan laittaa sellaisenaan paperinkeräykseen (myös kirjamuovilla 
päällystetyt).  Kovakantisista  kirjoista  tulisi  sisältö  laittaa  paperinkeräykseen  ja  kannet  joko 
kartonkikeräykseen, energiajätteeseen tai kaatopaikalle. Oikea kierrätystapa kovakantisille kirjoille 
riippuu  käytetystä  kirjamuovista  sekä  kierrätyspisteestä,  jotka  vaihtelevat  paikkakunnittain. 
Tarkemmat tiedot tulee kysyä oman alueen jäteyhtiöltä. Osa kirjamuoveista sisältää PVC-muovia, 
jota ei saa laittaa energiajätteen sekaan.

5.5 Kotiseutuaineiston säilytys

Kotiseutukokoelmat  keskitetään  kuntien  pääkirjastoihin.  Entisissä  pääkirjastoissa  voidaan 
paikallista aineistoa koota näytteenomaisesti kotiseutuhyllyyn. Kouvolan pääkirjasto varastoi koko 
Kymenlaaksoa  koskevaa  aineistoa  Maakuntakokoelmassa.  Kirjastot  varastoivat  oman  kuntansa 
kotiseutuaineistosta  lainattavat  kappaleet.  Kotiseutuhyllyssä  sijaitsevan  aineiston  genre-
luokitukseksi nimetään kotiseutuaineisto. Kotiseutuaineiston kartuttamisessa noudatetaan yhteisesti 
sovittuja periaatteita. 

5.6 Varastointi- ja poisto-ohjeet lehdille

Varastointiaikoja  yhtenäistetään  ja  selkeytetään.  Lehtivuosikertojan  säilytysajoiksi  määritellään 
pääkirjastoissa kuluva +  1 vuosi, 5 vuotta, 10 vuotta ja ikuisesti. 

Sivukirjastot  säilyttävät  lehtiä  maksimissaan  10  vuotta,  useimmiten  yhdestä  kolmeen  vuotta. 
Hyväkuntoisia  säilytettäviä  askartelu-  ja  käsityölehtiä  voidaan  tarvittaessa  siirtää  kirja-aineiston 
joukkoon.  Lisäksi  kirjastoittain  voidaan  säilyttää  sellaisia  vanhoja  lehtivuosikertoja,  joilla  on 
jatkuvaa kysyntää. 

Vajaita  ja/tai  hajanaisia  vuosikertoja  ei  pääsääntöisesti  säilytetä.   Vanhat  lehdet  luetteloidaan 
takautuvasti  ja  tarpeettomat  vuosikerrat  poistetaan.  Sekä  sidotut  että  koteloissa  säilytettävät 
lehtivuosikerrat  säilytetään  samassa  hyllypaikassa.  Suosituimpia  nimekkeitä  lukuun  ottamatta 
samoja vanhoja  lehtivuosikertoja ei säilytetä kuin 1 kappaleena koko Kyyti-alueella. 

Maakuntakirjasto  säilyttää  Kymenlaaksoa  käsittelevät  lehdet.  Kymenlaaksolaiset  sanomalehdet 
säilytetään lehtinä, kunnes ne hankitaan mikrofilmeinä, jotka säilytetään pysyvästi. Muut kirjastot 
säilyttävät lisäksi oman kuntansa paikallislehtien sidottuja vuosikertoja.  Sanomalehtiä säilytetään 
pääsääntöisesti kuluva + kaksi edellistä kuukautta, paitsi Helsingin Sanomia Kouvolassa kuluva + 
edellinen vuosi.

Pysyvästi säilytetään sellaiset lehdet, joiden vanhoilla numeroilla on jatkuvasti kysyntää tai lehdillä 
on erityistä historiallista arvoa. Lisäksi Kouvolan pääkirjasto säilyttää tiettyjä lehtinimekkeitä, jotka 
kuvaavat  hyvin  aikaansa.  Toistaiseksi  pysyvästi  säilytetään  sellaiset  lehdet,  joiden  vanhojen 
numeroiden  kysyntää  ei  lehden  uutuuden  takia  vielä  ole  voitu  mitata.  Kirjastoalaa  käsittelevät 
kotimaiset lehdet säilytetään ikuisesti. Säilytysajat tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein.
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Vanhojen  lehtien  kysynnän  pystyy  selvittämään  Origosta  hakemalla  lainatilaston,  jonka 
hakuehtoina ovat ilmestymisvuosi ja/tai tietty lehtinimeke, esim. Julkaisuaika: -2005, Aineistolaji: 
Lehti  TAI  Nimeke:  Kodin  kuvalehti,  Julkaisuaika:  -2005.  Lainatilastojen  yleisohje  on  liitteessä 
numero 2. Huomioi kuitenkin, että vanhat sidotut lehtivuosikerrat on ennen luetteloitu kirjoina. 
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Liitteet

LIITE 1 : Karsintataulukko

Esimerkki Excel-taulukosta

AINEISTON KARSINTA
Putsaaja Tehty Huomautuksia

0 Vastuuhenkilö: 

00 Kirja-ala nimi päivämäärä

01 Bibliografia

02 Kirjastotoimi, Kirjastotiede, Informatiikka

03 Yleiset tietoteokset

04 Yleiset kokoomateokset

05 Yleiset kausijulkaisut

06 Yleinen kulttuuripolitiikka

07 Joukkotiedotus

1 Vastuuhenkilö:

10 Yleisteokset

11 Filosofia

12 Logiikka

14 Psykologia

15 Rajatieto

16 Tietoteoria, Tiedeoppi

17 Etiikka, Elämänfilosofia, Estetiikka

20-29 Vastuuhenkilö:

20 Yleinen uskontotiede

21 Uskonnonfilosofia

22 Raamattu, Raamatuntutkimus

23 Dogmatiikka

24 Kristillinen hartauskirjallisuus

25 Käytännöllinen teologia

26 Kristillinen lähetystyö

28 Kr. kirkot ja yhteisöt, Kirkkohistoria

29 Ei-kristilliset uskonnot ja mytologiat

3 Vastuuhenkilö:

30 Yleinen yhteiskuntatiede
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31 Tilastotiede

32 Valtio-oppi, Politiikka

33 Oikeustiede

34 Aluesuunnittelu, Aluepolitiikka

35 Hallinto

36 Taloustiede, Kansantaloustiede

37 Sosiaalipolitiikka

38 Kasvatus, Opetus, Kasvatustiede

38.7+ Nuoristotyö

39 Maanpuolustus

4 Vastuuhenkilö:

40 Maantiede

41 Eurooppa

42 Suomi

43 Pohjoismaat

44 Keski-Eurooppa

45 Brittein saaret

46 Etelä-Eurooppa

47 Itä-Eurooppa

48 Muut maanosat

49 Kansatiede, Kulttuuriantropologia

5 Vastuuhenkilö:

50 Luonnontieteet

51 Matematiikka

52 Tähtitiede, Geodesia

53 Fysiikka

54 Kemia

55 Fyysinen maantiede, Geologia

56 Biologia

57 Kasvitiede

58 Eläintiede

59 Lääketiede, Terveydenhoito

6 Vastuuhenkilö:

60 Sovelletut tieteet

61 Atk, Tietotekniikka, Tietoliikenne jne.

62 Metalliteollisuus, Konetekniikka jne

62-62.4

63 Kaivannais-, Kemianteollisuus

40



64 Puunjalostus-, Tekstiili-, Nahkateoll. jne

65 Käsityö. Kotiteollisuus

65-65.4

65.5-65.8

66 Rakennustekniikka

67 Maa- ja metsätalous, Elintarviketeollisuus

67.3 

68 Kotitalous, Laitostalous

68.2

69 Liiketalous, Markkinointi, Kauppa jne.

69.1

69.6 Liikenne

69.71 Postimerkkeily

7 Vastuuhenkilö:

70 Taide, Taidehistoria

71 Uudet taidemuodot

72 Arkkitehtuuri

73 Kuvanveistotaide

74 Maalaustaide, Piirustustaide

74.1

74.93

74.96

75 Grafiikka, Valokuvaus

76 Taideteollisuus, Taidekäsityö

77 Näyttämötaide, Elokuvataide
78 Musiikki (tarvittaessa oma taulukko 
alaluokittain ja aineistolajeittain)

79 Liikunta, Urheilu, Leikit, Huvit

79.8 Pelit. Leikit. Keräily

8 Vastuuhenkilö:

80 Kaunokirjall. sekasisältöiset teokset

81 Kansanrunous

82 Runot

82.2

82.31

82.4

83 Näytelmät

83.4

84  Kertomakirjallisuus

84.2
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Tieteis- ja fantasiakirjallisuus

Jännitys

Huumori

84.3

84.4

84.5

84.6

84.7

85.12

85.22

85.32 Suomenkieliset sarjakuvat

85.3 Muunkieliset sarjakuvat

Selkokirjat

Äänikirjat

86 Kirjallisuustiede

87 Kielitiede

88 Suomalais-ugrilaiset kielet

89 Indoeurooppal. kielet, Muut kielet

9 Vastuuhenkilö:

90 Historiantutkimus, Yl. kulttuurihist. jne.

91 Maailmanhistoria, Euroopan historia

92 Suomen historia

92.8 Paikallishistoriat

93 Pohjoismaiden historia

94 Keski-Euroopan historia

95 Brittein saarten historia

96 Etelä-Euroopan historia

97 Itä-Euroopan historia

98 Muiden maanosien historia

99 Henkilö- ja sukuhistoria

Käsikirjasto
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LIITE 2 : Nollalainalistojen ottaminen Origosta

1. Tee tiedonhaku haluamastasi aineistosta. 

Esimerkki

Luokka 39
Kotipisteryhmä: Haminan kirjasto
Sijaintipisteryhmä: Varastot
Materiaali: Kirja

Uutuudet, jotka eivät vielä ole ehtineet olla montaa kertaa lainassa, voi rajata pois hakutuloksista 
lisäämällä hakuehdoksi myös julkaisuvuoden (esim. -2008, eli ennen vuotta 2009 ilmestyneet 
teokset). 
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2. Kun tuloslista on valmis, valitse  yläpalkin Tulosteet –valikosta Tiedonhakulista

3. Laita ruksi joko kohtaan Eniten lainatut tai Vähiten lainatut. Valinta vaikuttaa siihen, listaako 
ohjelma lainat suurimmasta pienimpään vai pienimmästä suurimpaan. Merkitse Aikaväli-kenttiin 
haluamasi aikaväli. Mikäli et määrittele aikaväliä, ohjelma hakee lainaustiedot koko Origon ajalta. 
Tämän jälkeen paina Esikatsele. Jos hakutuloksia on monta, niin tämä vaihe voi kestää pitkään!
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4. Hakemasi teokset ilmestyvät listaan siinä järjestyksessä, kuinka paljon niitä on lainattu. Jos 
lainamääriä on yhtä monta, teokset tulevat aakkosjärjestyksessä. Huomaa, että pienissä kirjastoissa 
voi olla myös kirjaluokkia, joiden teoksista yksikään ei ole ollut lainassa. Voit tulostaa listan 
tällaisenaan tai siirtää sen Exceliin mahdollista jatkokäsittelyä varten.
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5. Voit siirtää tuloslistan Exceliin kilkkaamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa 
kirjekuorikuvaketta. Kun viet hiiren kuvakkeen päälle, tulee esiin teksti Export Report.

6. Kirjekuorikuvaketta klikattuasi aukeaa ikkuna. Valitse sen pudotusvalikosta kohdat Format: Tab-
separated Text ja Destination: Application. Paina OK.
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7. Valitse käytettäväksi ohjelmaksi Notepad, jolloin teksti aukeaa siihen.

8. Valitse Notepadin Edit-valikosta Select All ja sen jälkeen samasta valikosta Copy TAI käytä 
pikakomentoja Ctrl+A ja Ctrl+C. 
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9. Avaa Excel-taulukko ja klikkaa hiirellä vasemmalla yläkulmassa olevaan tyhjään ruutuun (A 1). 
Tämän jälkeen valitse Muokkaa –valikosta kohta Liitä TAI käytä pikakomentoa Ctrl+V.

Lopputulos:
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Tyhjien rivien poistaminen Excelistä

1.  Ohjelma  jättää  joka  toisen  rivin  tyhjäksi.  Tyhjien  rivien  poistaminen  vaihtelee  Excelin  eri 
versioissa. Alla ovat ohjeet erikseen Excel 2003 ja Excel 2007 –versioille.

Ensimmäinen askel on maalata kaikki Nimeke-sarakkeen nimekkeet hiirellä. Kaikilla teoksilla on 
nimeke mutta ei välttämättä esim. tekijää, joten tyhjien rivien poistaminen kannattaa tehdä juuri 
nimeke-sarakkeen avulla.  Muuten saatat  vahingossa poistaa rivejä,  joiden muissa sarakkeissa on 
vielä tietoja. Kuvassa sarakkeita on valmiiksi levennetty.
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Tyhjien rivien poistaminen Excel 2003 -versiossa:

1. Maalattuasi Nimeke-sarakkeen klikkaa Muokkaa-valikosta kohtaa Siirry.

2. Klikkaa avautuneesta ikkunasta kohtaa Asetukset.
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3. Klikkaa auenneesta ikkunasta kohtaa Tyhjät ja paina OK.

Taulukko näyttää nyt tältä:
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4. Mene uudestaan Muokkaa-valikkoon ja valitse Poista.

5. Valitse auenneesta ikkunasta kohta Koko rivi ja paina OK.
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Tyhjien rivien poistaminen Excel 2007 –versiossa:

1. Maalattuasi Nimeke-sarakkeen klikkaa Etsi ja valitse –valikosta kohtaa Siirry.

2. Klikkaa avautuneesta ikkunasta kohtaa Asetukset.
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3. Klikkaa auenneesta ikkunasta kohtaa Tyhjät ja paina OK.

4. Klikkaa Poista –valikosta kohtaa Poista taulukon rivejä.
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Kuvassa valmis taulukko. Listan mukaan vähiten lainatut teokset voidaan poimia hyllystä ja poistaa 
tai siirtää varastoon. Excelissä voit myös esimerkiksi laskea koko luokkaan kohdistuneet 
lainauskerrat yhteen ja/tai laskea 0 kertaa lainassa olleiden nimekkeiden osuuden luokan 
nimekkeistä.
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LIITE 3: Origon tilastojen käyttö

Tulosteet-valikon alta löytyy kohta Tilastot. Henkilö, jolla on Origon Admin-tunnukset, voi tehdä 
tarvittaessa lisää tilastopohjia eri tarkoituksiin.
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Tilastot-kohdasta avautuneesta ikkunasta voit rajata hakuasi seuraavasti:

Tuloste = tilasto, jonka haluat saada (esim. Kokoelmat luokittain)
Pisteryhmä = kirjasto tai kirjastot, joista haluat tilastotietoja
Pysäkkiryhmä = kirjastoautojen pysäkit, jätetään yleensä tyhjäksi
Aikaväli = voit valita tilastoosi sopivan aikavälin. Mikäli haluat tietää tilaston tietyltä päivältä, 
merkitse molempiin kenttiin sama päivä. Jos jätät molemmat kentät tyhjiksi, tiedot haetaan koko 
Origon ajalta.

Tämän jälkeen paina Esikatsele ja odota rauhassa jos ajo kestää pitkään. 

Tilastoajoja kannattaa tutkia valitsemalla ensin vain yksi (pieni) kirjasto ja lyhyt aikaväli.
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LIITE 4: Kouvolan pääkirjaston tilastot

Varastoaineiston kierto

Aineistolaji Niteitä kpl
Lainoja 

kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 12097 1724 22,87 % 29,60 % 0,14
Tietokirjallisuus 28381 3209 53,65 % 55,10 % 0,11
Lehdet 11538 501 21,81 % 8,60 % 0,04
Muut aineistot 884 390 1,7 % 7 % 0,44
Yhteensä/Keskiarvo 52900 5824 100,0 % 100,00 % 0,11

Lainaus kirjaluokittain

Aineistolaji: Kirjat ja kartat
Aikuisten osastot (sis. varaston)
Nimekkeiden määrä 1/2011
Lainoja aikavälilla 1.1.2009-31.12.2010

Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
00 370 1323 191 52 %
01 1088 417 1003 92 %
02 718 719 605 84 %
03 377 442 300 80 %
04 646 1036 472 73 %
05 710 143 676 95 %
06 625 585 524 84 %
07 827 2845 465 56 %
10 849 2032 377 44 %
11 664 3191 247 37 %
12 32 180 8 25 %
14 1959 20347 436 22 %
15 695 5487 167 24 %
16 324 3264 123 38 %
17 1626 12332 444 27 %
HUOM! Lk 05 sisältää paljon kirjoiksi sidottuja lehtiä
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Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
20 526 1918 254 48 %
21 421 1127 213 51 %
22 813 2227 364 45 %
23 1022 4191 383 37 %
24 840 2244 348 41 %
25 724 1964 388 54 %
26 199 270 125 63 %
28 958 1945 584 61 %
29 620 3608 173 28 %
30 2835 15745 1265 45 %
31 405 1335 306 76 %
32 3826 9460 2498 65 %
33 6043 12439 4567 76 %
34 916 1887 692 76 %
35 2589 2087 2268 88 %
36 3372 11335 2035 60 %
37 3472 16346 1710 49 %
38 5699 20284 3876 68 %
39 1326 3905 762 57 %

Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
40 751 1906 471 63 %
41 146 634 61 42 %
42 1754 2662 1227 70 %
43 256 1282 83 32 %
44 375 3634 73 19 %
45 213 1762 56 26 %
46 801 9425 93 12 %
47 517 3313 156 30 %
48 1853 10456 638 34 %
49 1234 3116 658 53 %
50 1315 3372 848 64 %
51 449 2651 155 35 %
52 324 1229 160 49 %
53 382 2116 139 36 %
54 169 1036 60 36 %
55 408 881 271 66 %
56 475 1848 202 43 %
57 330 994 187 57 %
58 717 1860 336 47 %
59 6422 50155 2141 33 %
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Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
60 651 1310 410 63 %
61 1554 10192 498 32 %
62 1826 7688 759 42 %
63 263 1128 115 44 %
64 625 1647 359 57 %
65 2254 17718 654 29 %
66 1420 8013 539 38 %
67 3908 18764 1778 45 %
68 2887 18587 759 26 %
69 4540 30191 1672 37 %
70 1336 3967 689 52 %
71 197 660 84 43 %
72 940 2626 473 50 %
73 243 412 147 60 %
74 1980 6152 983 50 %
75 1351 6068 522 39 %
76 1228 5023 491 40 %
77 1717 6591 815 47 %
78 3171 8170 2016 64 %
79 3297 14402 1544 47 %

Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl
Nimekkeistä 0 
krt lainassa %

80 712 708 547 77 %
81 540 1078 323 60 %
82 5214 8905 3391 65 %
83 1027 1869 697 68 %
84 31143 255172 12890 41 %
85 2639 18456 917 35 %
86 3506 10197 2048 58 %
87 317 1757 138 44 %
88 1357 6124 723 53 %
89 1840 11142 646 35 %
90 1693 5505 886 52 %
91 829 2518 450 54 %
92 4457 16283 2123 48 %
93 144 408 83 58 %
94 178 1139 64 36 %
95 50 127 29 58 %
96 116 421 50 43 %
97 498 2269 198 40 %
98 540 1848 249 46 %
99 7421 31338 3300 44 %

Keskiarvo 
50 %
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LIITE 5: Kotkan pääkirjaston tilastot

Varastoaineiston kierto

Aineistolaji Niteitä kpl
Lainoja 

kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 22440 3706 40,49 % 57,59 % 0,17
Tietokirjallisuus 31672 2662 57,14 % 41,37 % 0,08
Lehdet 735 7 1,33 % 0,11 % 0,01
Muut aineistot 580 60 1,0 % 1 % 0,10
Yhteensä/Keskiarvo 55427 6435 100,0 % 100,00 % 0,12

Lainaus kirjaluokittain
Aineistolaji: Kirjat ja kartat
Aikuisten osastot (sis. varaston)
Nimekkeiden määrä 1/2011
Lainoja aikavälilla 1.1.2009-31.12.2010

Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
00 320 666 202 63 %
01 792 251 740 93 %
02 394 458 330 84 %
03 625 800 534 85 %
04 672 1071 533 79 %
05 658 78 636 97 %
06 330 360 268 81 %
07 498 1459 305 61 %
10 615 2084 272 44 %
11 645 2281 320 50 %
12 28 86 15 54 %
14 1796 15744 486 27 %
15 634 4527 160 25 %
16 247 2761 84 34 %
17 1553 10785 585 38 %
HUOM! Lk 05 sisältää paljon kirjoiksi sidottuja lehtiä
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Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
20 430 1315 248 58 %
21 329 779 220 67 %
22 525 1326 294 56 %
23 726 3308 312 43 %
24 685 1426 422 62 %
25 441 1023 257 58 %
26 117 161 81 69 %
28 570 1561 327 57 %
29 513 2849 167 33 %
30 2007 11021 867 43 %
31 254 774 189 74 %
32 2396 6260 1521 63 %
33 2018 6861 1179 58 %
34 558 1417 423 76 %
35 636 885 502 79 %
36 1819 6604 1062 58 %
37 1629 7770 803 49 %
38 2324 13691 1179 51 %
39 838 3099 363 43 %

Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
40 693 2069 405 58 %
41 135 530 64 47 %
42 1254 2582 802 64 %
43 287 1208 134 47 %
44 354 2979 90 25 %
45 194 1833 47 24 %
46 746 7616 155 21 %
47 543 2838 224 41 %
48 1884 8498 837 44 %
49 894 2191 493 55 %
50 915 2345 606 66 %
51 466 2500 177 38 %
52 342 1411 202 59 %
53 405 2071 191 47 %
54 162 1000 66 41 %
55 293 823 176 60 %
56 468 2173 218 47 %
57 273 811 146 53 %
58 878 2285 536 61 %
59 4922 38731 1601 33 %
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Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
60 675 1093 454 67 %
61 1211 7219 451 37 %
62 1832 7021 887 48 %
63 226 843 112 50 %
64 427 910 257 60 %
65 2283 16493 691 30 %
66 1251 6311 504 40 %
67 3120 18029 1234 40 %
68 2764 19097 748 27 %
69 3594 21483 1386 39 %
70 1266 2375 860 68 %
71 134 469 58 43 %
72 819 1659 526 64 %
73 221 145 185 84 %
74 2070 4084 1328 64 %
75 1116 4800 522 47 %
76 1168 3951 495 42 %
77 1372 3998 809 59 %
78 2455 5228 1538 63 %
79 2674 11275 1336 50 %

Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl
Nimekkeistä 0 
krt lainassa %

80 806 724 661 82 %
81 491 641 328 67 %
82 4886 6740 3540 72 %
83 1167 1137 943 81 %
84 34964 258528 17902 51 %
85 1513 5964 618 41 %
86 4085 8176 2912 71 %
87 257 998 143 56 %
88 1037 4470 608 59 %
89 1630 9117 632 39 %
90 1587 4372 897 57 %
91 694 2156 357 51 %
92 3694 12724 2007 54 %
93 207 384 145 70 %
94 166 1086 69 42 %
95 42 78 25 60 %
96 119 412 55 46 %
97 504 2385 212 42 %
98 505 1727 256 51 %
99 6683 27502 3580 54 %

Keskiarvo 
54 %
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LIITE 6: Haminan pääkirjaston tilastot

Varastoaineiston kierto

Aineistolaji Niteitä kpl
Lainoja 

kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 3228 612 24,28 % 13,74 % 0,19
Tietokirjallisuus 4340 615 32,65 % 13,80 % 0,14
Lehdet 5687 3188 42,78 % 71,56 % 0,56
Muut aineistot 38 40 0,3 % 1 % 1,05
Yhteensä/Keskiarvo 13293 4455 100,0 % 100,00 % 0,34

Aikuisten kirjojen lainaus kirjaluokittain
Aineistolaji: Kirjat ja kartat
Aikuisten osastot (sis. varaston)
Nimekkeiden määrä 1/2011
Lainoja aikavälilla 1.1.2009-31.12.2010

Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
00 161 142 119 74 %
01 428 68 403 94 %
02 236 118 209 89 %
03 277 69 257 93 %
04 345 306 267 77 %
05 303 18 296 98 %
06 112 77 91 81 %
07 248 462 163 66 %
10 297 452 169 57 %
11 315 555 176 56 %
12 15 34 8 53 %
14 1097 4664 355 32 %
15 291 914 91 31 %
16 124 802 46 37 %
17 843 2932 321 38 %
HUOM! Lk 05 sisältää paljon kirjoiksi sidottuja lehtiä
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Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
20 155 322 75 48 %
21 112 193 67 60 %
22 220 308 146 66 %
23 326 764 144 44 %
24 290 405 168 58 %
25 215 471 100 47 %
26 56 90 25 45 %
28 263 467 136 52 %
29 258 668 99 38 %
30 1013 3146 466 46 %
31 97 217 71 73 %
32 1313 1968 820 62 %
33 654 1968 325 50 %
34 141 427 80 57 %
35 327 331 261 80 %
36 854 1846 496 58 %
37 767 2738 357 47 %
38 1159 4124 547 47 %
39 796 1237 513 64 %

Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
40 378 601 220 58 %
41 64 185 29 45 %
42 649 850 424 65 %
43 130 243 58 45 %
44 110 536 33 30 %
45 54 403 8 15 %
46 299 1604 73 24 %
47 281 765 108 38 %
48 802 1735 368 46 %
49 522 801 286 55 %
50 488 637 326 67 %
51 222 384 126 57 %
52 184 452 82 45 %
53 192 394 97 51 %
54 61 215 24 39 %
55 177 271 103 58 %
56 295 510 167 57 %
57 178 346 100 56 %
58 525 787 299 57 %
59 2928 11768 1018 35 %
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Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
60 244 182 193 79 %
61 632 1920 274 43 %
62 923 2019 443 48 %
63 131 254 72 55 %
64 171 199 112 65 %
65 1166 5365 410 35 %
66 620 2082 230 37 %
67 1631 5935 557 34 %
68 1019 4391 264 26 %
69 1425 5506 559 39 %
70 559 739 360 64 %
71 39 80 21 54 %
72 328 492 200 61 %
73 82 48 64 78 %
74 1047 1375 644 62 %
75 516 1059 294 57 %
76 463 805 268 58 %
77 822 1183 533 65 %
78 1374 2169 861 63 %
79 1495 3879 695 46 %

Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl
Nimekkeistä 0 
krt lainassa %

80 386 188 314 81 %
81 300 339 185 62 %
82 2942 2266 2126 72 %
83 575 386 439 76 %
84 23185 120543 9750 42 %
85 1654 4722 821 50 %
86 2053 2559 1439 70 %
87 107 273 63 59 %
88 502 1177 290 58 %
89 934 2068 472 51 %
90 804 1683 434 54 %
91 413 841 203 49 %
92 2329 6548 1029 44 %
93 78 163 40 51 %
94 117 460 53 45 %
95 20 25 13 65 %
96 86 123 57 66 %
97 331 991 133 40 %
98 278 523 122 44 %
99 4301 11928 2062 48 %

Keskiarvo 
55 %
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LIITE 7: Iitin pääkirjaston tilastot

Varastoaineiston kierto

Aineistolaji Niteitä kpl
Lainoja 

kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 1675 658 75,69 % 76,16 % 0,39
Tietokirjallisuus 523 183 23,63 % 21,18 % 0,35
Muut aineistot 15 23 0,7 % 3 % 1,53
Yhteensä/Keskiarvo 2213 864 100,0 % 100,00 % 0,39

Aikuisten kirjojen lainaus kirjaluokittain
Aineistolaji: Kirjat ja kartat
Aikuisten osastot (sis. varaston)
Nimekkeiden määrä 1/2011
Lainoja aikavälilla 1.1.2009-31.12.2010

Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl
Nimekkeistä 0 
krt lainassa %

0-7 694 411 567 82 %
10-17 1546 4948 795 51 %
20-29 819 953 544 66 %
30-39 2314 4963 1412 61 %
40-49 1382 2641 718 52 %
50-59 2178 6024 1054 48 %
60-69 3181 10448 1398 44 %
70-79 2544 5080 1461 57 %
80-83 1508 1372 1041 69 %
84 12510 49137 6364 51 %
85 316 1317 108 34 %
86-89 1083 1359 753 70 %
90-99 4337 8144 2582 60 %

Keskiarvo 
57 %
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LIITE 8: Pyhtään pääkirjaston tilastot

Varastoaineiston kierto

Aineistolaji Niteitä kpl
Lainoja 

kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 1529 181 58,36 % 52,01 % 0,12
Tietokirjallisuus 1053 155 40,19 % 44,54 % 0,15
Lehdet 18 6 0,69 % 1,72 % 0,33
Muut aineistot 20 6 0,76 % 0,00 % 0,30
Yhteensä/Keskiarvo 2620 348 100,0 % 98,28 % 0,13

Aikuisten kirjojen lainaus kirjaluokittain
Aineistolaji: Kirjat ja kartat
Aikuisten osastot (sis. varaston)
Nimekkeiden määrä 1/2011
Lainoja aikavälilla 1.1.2009-31.12.2010

Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt lainassa 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt lainassa 

%
0-7 347 115 305 88 %
10-17 895 1988 490 55 %
20-29 387 339 274 71 %
30-39 1099 1914 715 65 %
40-49 1189 2196 643 54 %
50-59 1657 3045 946 57 %
60-69 2916 8724 1203 41 %
70-79 1997 2382 1366 68 %
80-83 1137 539 918 81 %
84 11843 36494 5644 48 %
85 384 1189 202 53 %
86-89 850 768 630 74 %
90-99 2950 5194 1667 57 %

Keskiarvo 
62 %
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LIITE 9: Miehikkälän kirjaston tilastot

Varastoaineiston kierto

Aineistolaji Niteitä kpl
Lainoja 

kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 1206 5 64,90 % 55,60 % 0,00
Tietokirjallisuus 651 4 35,10 % 44,40 % 0,01
Lehdet 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00
Muut aineistot 0 0 0,0 % 0 % 0,00
Yhteensä/Keskiarvo 1857 9 100,0 % 100,00 % 0,00

Lainaus kirjaluokittain
Aineistolaji: Kirjat ja kartat
Aikuisten osastot (sis. varaston)
Nimekkeiden määrä 1/2011
Lainoja aikavälilla 1.1.2009-31.12.2010

Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt lainassa 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
0-7 287 76 258 90 %
10-17 866 874 555 64 %
20-29 489 347 316 65 %
30-39 1022 605 816 80 %
40-49 639 517 462 72 %
50-59 1081 933 775 72 %
60-69 1810 1965 1176 65 %
70-79 1290 775 980 76 %
80-83 938 282 820 87 %
84 11340 11831 7706 68 %
85 616 448 405 66 %
86-89 670 314 566 84 %
90-99 2976 2250 2166 73 %

Keskiarvo 74 %
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LIITE 10: Virolahden kirjaston tilastot

Varastoaineiston kierto

Aineistolaji Niteitä kpl
Lainoja 

kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 963 71 42,4 % 75,50 % 0,07
Tietokirjallisuus 1306 23 57,6 % 24,50 % 0,02
Lehdet 0 0 0,0 % 0 % 0
Muut aineistot 3 0 0,0 % 0 % 0
Yhteensä 2272 94 100,0 % 100,00 % 0,04

Lainaus kirjaluokittain
Aineistolaji: Kirjat ja kartat
Aikuisten osastot
Nimekkeiden määrä 1/2011
Lainoja aikavälillä 1.1.2009-31.12.2010

Kirjaluokka
Nimekkeitä 

kpl
Lainoja 

kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa kpl

Nimekkeistä 
0 krt 

lainassa %
0-7 627 94 590 94 %
10-17 1239 1308 865 70 %
20-29 696 374 547 79 %
30-39 1535 1522 1128 73 %
40-49 1218 1238 814 67 %
50-59 1387 2004 817 59 %
60-69 2100 4299 1073 51 %
70-79 1793 1565 1290 72 %
80-83 1513 544 1262 83 %
84 12056 22898 6700 56 %
85 407 913 211 52 %
86-89 1053 744 836 79 %
90-99 4220 4101 2928 69 %

Keskiarvo 70 %
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LIITE 11: Sivukirjastojen tilastot

Varastoaineiston kierto kirjastoittain

Kouvola

Elimäen kirjasto
Aineistolaji Niteitä kpl Lainoja kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 6605 196 80,83 % 53,26 % 0,03
Tietokirjallisuus 1553 168 19,01 % 45,65 % 0,11
Muut aineistot 13 4 0,2 % 1 % 0,31
Yhteensä/Keskiarvo 8171 368 100,0 % 100,00 % 0,05

Myllykosken kirjasto

Aineistolaji Niteitä kpl
Lainoja 

kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 3465 236 51,68 % 39,40 % 0,07
Tietokirjallisuus 2676 362 39,91 % 60,43 % 0,14
Lehdet 543 0 8,10 % 0 % 0,00
Muut aineistot 21 1 0,3 % 0 % 0,05
Yhteensä/Keskiarvo 6705 599 100,0 % 100,00 % 0,09

Korian kirjasto

Aineistolaji Niteitä kpl
Lainoja 

kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 634 95 45,55 % 37,55 % 0,15
Tietokirjallisuus 695 114 49,93 % 45,06 % 0,16
Lehdet 1 3 0,07 % 1,19 % 3,00
Muut aineistot 62 41 4,45 % 16,21 % 0,66
Yhteensä/Keskiarvo 1392 253 100,0 % 100,00 % 0,18

Valkealan kirjasto

Aineistolaji Niteitä kpl
Lainoja 

kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 1301 98 31,84 % 18,46 % 0,08
Tietokirjallisuus 1881 197 46,04 % 37,10 % 0,10
Lehdet 369 71 9,03 % 13,37 % 0,19
Muut aineistot 535 165 13,09 % 31,07 % 0,31
Yhteensä/Keskiarvo 4086 531 100,0 % 100,00 % 0,13

Voikkaan kirjasto

Aineistolaji Niteitä kpl
Lainoja 

kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 117 15 28,06 % 50,00 % 0,13
Tietokirjallisuus 296 3 70,98 % 10,00 % 0,01
Lehdet 2 12 0,48 % 40,00 % 6,00
Muut aineistot 2 0 0,48 % 0,00 % 0,00
Yhteensä/Keskiarvo 417 30 100,0 % 100,00 % 0,07
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Jaalan kirjasto
Aineistolaji Niteitä kpl Lainoja kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 562 26 64,82 % 36,11 % 0,05
Tietokirjallisuus 270 39 31,14 % 54,17 % 0,14
Lehdet 22 1 2,54 % 1,39 % 0,05
Muut aineistot 13 6 1,50 % 8,33 % 0,46
Yhteensä/Keskiarvo 867 72 100,0 % 100,00 % 0,08

Kuusankosken kirjasto
Aineistolaji Niteitä kpl Lainoja kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 928 180 43,67 % 36,14 % 0,19
Tietokirjallisuus 1189 276 55,95 % 55,42 % 0,23
Muut aineistot 8 42 0,4 % 8 % 5,25
Yhteensä/Keskiarvo 2125 498 100,0 % 100,00 % 0,23

Kotka

Karhulan kirjasto
Aineistolaji Niteitä kpl Lainoja kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 622 233 35,48 % 36,52 % 0,37
Tietokirjallisuus 1127 398 64,29 % 62,38 % 0,35
Muut aineistot 4 7 0,2 % 1 % 1,75
Yhteensä/Keskiarvo 1753 638 100,0 % 100,00 % 0,36

Hamina

Ruissalon kirjasto
Aineistolaji Niteitä kpl Lainoja kpl Niteitä % Lainoja % Kiertoluku
Kaunokirjallisuus 1280 50 40,61 % 35,21 % 0,04
Tietokirjallisuus 1862 77 59,07 % 54,23 % 0,04
Muut aineistot 10 15 0,3 % 11 % 1,50
Yhteensä/Keskiarvo 3152 142 100,0 % 100,00 % 0,05
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