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Valmisteltava asia 
 

Kirjastoverkko 

Asiasta päättävä taho 
 

Kaupunginvaltuusto 

Esittelijä 
 

Kj. Koski, kaupunginhallitus /Sivistyksen toimialajohtaja Soile Strander 

Valmistelun aikataulu 
 

1.8.-30.9. 

Valmistelijat 
 

Soile Strander, Karri Hara, Risto Kupari 

Arvioitavan asian kuvaus ja taustat 
 
 
 
 
 

Raumalla on pääkirjasto, neljä lähikirjastoa ja yksi kirjastoauto. Lähikirjastot on sijoitettu koulujen 
läheisyyteen.  
Nykyinen kirjastoverkko: 

- Pääkirjasto, valmistunut v. 2004 
- Lapin lähikirjasto, valmistunut entiseen Lapin kunnantaloon v. 2015 
- Kodisjoen lähikirjasto, valmistunut v. 2004 
- Pyynpään lähikirjasto, valmistunut v. 1990 
- Kourujärven lähikirjasto, valmistunut v. 1979 

Viimeisin kirjaston lakkauttaminen on tapahtunut 1.1.2016 Uotilanrinteen koulun lakkauttamisen 
yhteydessä. 

Ehdotetut vaihtoehdot 
 
 
 
 
 
 

VE0 = nykytilanne 
VE1 = Kourujärven kirjaston lakkauttaminen 
VE2 = Kourujärven ja Pyynpään kirjaston lakkauttaminen 
VE3 = Kourujärven, Pyynpään ja Lapin kirjaston lakkauttaminen. Palvelu järjestetään hankkimalla 
käyttöön toinen kirjastoauto 
VE4 = Kourujärven ja Pyynpään kirjastojen muuttaminen itsepalvelukirjastoiksi 
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Vaikutuskohde 
 

Nykytilanne VE0 VE1 VE2 VE3 VE4 

Kuntalainen 
Lapsi 
Perhe 
 
 
 

Kattava palveluverkko. 
Kirjastoa on mahdollista 
käyttää lapsiperheen 
liikkumismahdollisuuksien 
ja työrytmien puitteissa. 
Lyhyet välimatkat  
kirjastoihin. 

Kaupungin keskustassa 
valtatie 8:n itäpuolella 
asuvilla välimatka 
kirjastoon kasvaa. 
Kaupungin keskustan 
alueella välimatka 
lähimpään kirjastoon 
on alle 5 km.  

Kaupungin keskustassa 
valtatie 8:n itäpuolella 
asuvilla sekä kaupungin 
pohjoispuolelle asuvilla 
välimatka kirjastoon 
kasvaa. 
Kaupungin keskustan 
alueella välimatka 
lähimpään kirjastoon 
on alle 5 km 

Kirjastossa käyminen on 
enemmän sidottu 
kirjastoauton aikataulun 
rytmiin erityisesti 
kaupungin keskustan 
ulkopuolella. 
Kirjastopalvelut tulevat 
lähemmäs käyttäjiä. 

Neuvontapalvelut 
kirjastossa vähenevät, 
mutta kirjasto on 
pidempään auki ja siten 
kirjastokäynnit helpommin 
soviteltavissa lapsiperheen 
liikkumismahdollisuuksien 
ja työrytmin mukaan. 

Ympäristö 
 
 
 
 

Valtaosalla raumalaisella 
kirjasto on pyörä- tai 
kävelymatkan etäisyydellä. 
 
 
 
 

Noin 35 000-40 000 
kirjastokäyntiä / vuosi 
suuntautuu oman 
asuntoalueen. 
keskipisteestä 
pääkirjastoon. 
Valtaosalla 
raumalaisella kirjasto 
on pyörä- tai 
kävelymatkan 
etäisyydellä. 

Noin 70 000 - 80 000 
kirjastokäyntiä / vuosi 
suuntautuu oman 
asuntoalueen 
keskipisteestä 
pääkirjastoon. 
Valtaosalla 
raumalaisista kirjasto 
on pyörä- tai 
kävelymatkan 
etäisyydellä. 

Kirjasto tulee käyttäjien 
luokse, matkat kirjastoon 
lyhenevät. 
Tulevaisuudessa 
käytössä olevat 
vaihtoehtoiset 
polttoainejärjestelmät 
ovat 
ympäristöystävällisempiä 
kuin nykyiset. 

Kirjastoon voidaan mennä 
ruuhka-aikojen 
ulkopuolella. 

Organisaatio / 
henkilöstö 
 
 
 
 

Henkilöstön määrä säilyy 
entisellään. 

Henkilöstö vähenee 
kolmella 
ammattihenkilöllä. 

Henkilöstö vähenee 
kuudella 
ammattihenkilöllä. 

Henkilöstön 
nettovähennys on 5 
ammattihenkilöä, 
lähikirjastoista vähenee 
8 ammattihenkilöä, 
mutta samaan aikaan 
rekrytoidaan 2-3 uutta 
ammattihenkilöä  
(kirjastoauton kuljettajan 
ja kirjastovirkailijan 
tutkinnon suorittaneita). 

Kirjaston järjestämisestä 
huolehtii vähintään yksi 
ammattihenkilö/kirjasto ja 
lisäksi kirjaston 
järjestyksestä vastaa 
vartiointiliike 
ostopalveluna. 
Ammattihenkilöstön 
määrä vähenee neljällä 
henkilöllä.  
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Talous 
Lyhyellä 
tähtäimellä 
Pitkällä 
tähtäimellä 
 
 
 

Talous pysyy entisellään. Kaupungin 
kokonaistalouteen 
säästöä 139 000 euroa. 

Kaupungin 
kokonaistalouteen 
säästöä 270 000 euroa. 

Kaupungin 
kokonaistalouteen 
säästöä 300 000 euroa. 
Lapin lähikirjastossa 
peruskorjauksen 
valtionavustuksen 
loppuosan palautus 
300 000 euroa.  
Investointikustannus 
uuteen kirjastoautoon 
on noin 500 000 euroa, 
käyttöaika 15-20 vuotta. 

Kaupungin 
kokonaistalouteen säästöä 
100 000 euroa. 
Alkuinvestointi lainaus- ja 
palautus- ja 
porttijärjestelmiin 136 000 
euroa (kaksi kirjastoa).  
 

Jokin muu 
 
 
 
 

 Vaikutus Kourujärven 
ja sen lähialueiden 
vetovoimaisuuteen. 

Vaikutus Kourujärven 
ja sen lähialueiden, 
sekä kaupungin 
pohjoisen puolen 
asuinalueiden 
vetovoimaisuuteen. 

Kirjaston 
henkilökunnasta 4-6 
henkilöllä kirjastoalan 
ammattitutkinnon lisäksi 
oltava myös voimassa 
oleva kuorma-auton 
kuljettamisen 
ammattitutkinto 

Itsepalvelukirjastojen 
järjestyksen ylläpitäminen 
on haasteellista. 
Lähikirjastojen yhteisen 
Satakirjastot 
kirjastoaineiston käytön 
haasteet 
varkaussuojauksen osalta. 

 


