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Lapin kirjasto

● 21 kuntaa, joista suurimmat Rovaniemi, Tornio ja Kemi
● Lapin kirjaston käyttösäännöt
● Yhteinen varausjono
● Ei varaus- eikä kuljetusmaksuja (aineiston 

korvausmaksut)
● Posti hoitaa kuljetuksen
● Logistiikkakeskus Rovaniemellä, Saarenkylän kirjastossa 

(jossa myös autopalvelut, ja kotipalvelu), ns. Rekkukeskus
● Varausten poiminta ensisijaisesti Rovaniemellä (lähtee 

asiakkaalle nopeiten)



Miksi kellutusta?

● Rovaniemen pääkirjaston 
peruskorjaus toukokuu-lokakuu 
2022 (väistötilan rajallisuus)

● Kaikki pääkirjastoon jätetty 
aineisto pois kierrosta (isoin 
kokoelma, isoin varasto)

● Kimpan alueella lainassa olevalle 
pääkirjaston aineistolle huonosti 
säilytystilaa muissa Rovaniemen 
kirjastoissa



Mitä tehtiin käytännössä?

● Rovaniemen pääkirjaston aineisto 
kelluu, eli kirjastojärjestelmä Koha ei 
pakota lähettämään sitä takaisin 
kotikirjastoon

● Koskee kaikkea Rovaniemen 
pääkirjaston aineistoa (uusi+vanha), 
mutta ei muiden Rovaniemen 
toimipisteiden aineistoa



Milloin?
● Kellutus alkoi huhtikuussa 2022, 

hieman ennen kuin pääkirjasto 
suljettiin

● Kellutus jatkui kunnes pääkirjasto 
avattiin (lokakuu 2022) ja sinne 
voitiin ottaa vastaan aineistoa

● Aineisto kulkeutuu takaisin sitä 
mukaa kun se “jää kiinni”, esim. 
asiakkaan palauttaessa

● Kellutus on päättynyt 1.11.



● Kellutuksen alkaessa 
Rekkukeskukseen palaavan 
aineiston määrä minimoitui koska 
vain varaukset liikkuivat

● Kellutuksen päättyessä vain yhdestä 
kirjastosta tuli isompi erä, ja nekin 
olivat vanhoja, ns. “erikoisaineistoa” 

● Muutoin alkanut tulla tipoittain sitä 
mukaa kun tarttuvat kiinni kierrossa

Huomioita Rekkukeskuksesta



Kokemuksia - muut Lapin kirjastot

● Eivät mahdu mihinkään
● Vain uudemmalla aineistolla kysyntää
● Rovaniemen erilaiset kokoelmakoodit (esim. 

kaunon genret) aiheuttavat hämmennystä
● Sekavuutta kun muiden Rovaniemen kirjastojen 

aineisto palautetaan kotikirjastoon (muu kun 
pääkirjaston aineisto)



 
 

Kokemuksia - 
pääkäyttäjät

● Alkuongelmia: Rovaniemen 
monet käytännöt 
kokoelmien jaottelussa ja 
aineiston sisäisen 
kellumisen rajallisuus 
(Lappi-osasto ei kellu)

● Versionvaihdossa 
kellutussäännön kanssa sai 
olla tarkkana

● Kellutus ei kuitenkaan ole 
näkynyt tukipyyntöinä tai 
kyselyinä



● Tiedottaminen etukäteen tärkeää, 
pääkäyttäjien rooli keskeinen (mitä 
tapahtuu, milloin tapahtuu, miten)

● Aluksi huomattavasti vähemmän 
maakunnasta palautuvan aineiston 
purkua Rovaniemellä

● Isommista palautuseristä sovittiin 
ennakkoon Rovaniemen 
Rekkukeskuksen kanssa 
(varastointi)

Kokemuksia/Rovaniemen kaupunginkirjasto



 
 

Asiakkailta kuultua 
Lapin kirjastoissa

● “Saako näitä Rovaniemen 
kirjoja lainata?”

● “Teillä on mennyt 
Rovaniemen kirja hyllyyn.”

● “Rovaniemen kirjoja, SAA 
LAINATA”



Mihin Rovaniemen aineisto on sijoitettu?
● Hyllyyn mikä mahtuu/puuttuvat 

uutuudet
● Erilliseen hyllyyn/kärryyn
● Varastoon vanhempi (ja Rovaniemen 

varastokokoelman aineisto) ja 
sellainen, joka ei hyllyihin mahdu

● “Ei viedä hyllyyn asti kuin vahingossa”
● Kaksi kirjastoa palauttanut 

Rovaniemelle oman kirjaston 
remontin tieltä pois



KIITOS!




