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Tervetuloa kirjastoon! 
Kirjasto on paikka, josta löydät monenlaisia palveluja ja kivaa tekemistä. 
 
Kirjastossa voit: 

• lukea lehtiä ja kirjoja 

• kuunnella musiikkia 

• pelata pelejä 

• opiskella tai tehdä töitä 

• viettää aikaa yksin tai 
ystäviesi kanssa 

• järjestää tapahtumia.  

 
Kirjastossa on tietokoneita, ja ilmainen langaton verkko (Wi-Fi).  
Voit käyttää niitä esimerkiksi seuraavasti: 

• Voit tulostaa tai skannata papereita. 

• Pääset tietokoneilla internettiin, esimerkiksi etsimään tietoa  
tai täyttämään lomakkeita. 
 

Kirjastosta voit myös lainata: 

• lehtiä, kirjoja  

• pelejä, elokuvia  

• musiikkia, nuotteja, soittimia  

• liikuntavälineitä, karttoja ja  

• kausikortteja.  

 
Kutsumme kaikkea edellä mainittua aineistoiksi. 
 
 
Kirjastossa voit osallistua tapahtumiin,  
joita järjestetään sekä lapsille että aikuisille.  
Tietoa tapahtumista saat kirjastosta,  
kirjaston tapahtumaesitteistä  
ja kirjaston verkkosivuilta  
lastu.finna.fi .  
 
Kysy lisää kirjaston työntekijöiltä.  
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Kuva: Kirjastosta löydät kirjoja kaikenikäisille. 
 

Kirjastokortti 
 

 
 
 
Jos haluat lainata jotain kirjastosta,  
tarvitset kirjastokortin.  
Saat kirjastokortin ilmaiseksi kirjastosta.  
Ota mukaan passi tai  
muu kuvallinen henkilöllisyystodistus,  
kun haet kirjastokortin kirjastosta.  

        

Kuva: Kirjastokortin etupuoli näyttää tältä 
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PIN-koodi 
 
Saat kirjastokortin mukana PIN-koodin.  
Tarvitset PIN-koodia, kun  

• lainaat itse kirjasi lainausautomaatilla,  

• tai käyt omatoimikirjastossa.  
 
Sekä kirjastokortti että  
PIN-koodi ovat henkilökohtaisia.  
Älä kerro PIN-koodia muille,  
äläkä anna muiden käyttää 
kirjastokorttiasi.  
 
Ilmoita heti kirjastoon,  
jos kadotat kortin.  
Olet vastuussa kaikesta,  
mitä kortilla on lainattu.  
Vastuussa oleminen tarkoittaa,  
että joudut maksamaan lainatun aineiston,  
jos kadotat tai sotket sen tai se menee rikki.  
 
Myös lapsi voi saada kirjastokortin,  
mutta hän tarvitsee siihen äidin tai isän luvan.  
Tule lapsen mukana kirjastoon hakemaan kirjastokorttia hänelle. 
Olet vastuussa myös kaikesta,  
mitä lapsesi kortilla on lainattu.  
 

Lainaaminen  
 
Voit lainata kirjastosta erilaisia asioita, kuten esimerkiksi:  

• lehtiä, kirjoja  

• pelejä, elokuvia 

• musiikkia, nuotteja, soittimia  

• liikuntavälineitä, karttoja ja  

• kausikortteja.  

 
 

Kuva: Esimerkki PIN-koodista,  
joka on nelinumeroinen luku. 

Kuva: Kirjastokortin takana on 
allekirjoituksesi, viivakoodi ja 
kirjastokortin numero 
(lainaajatunnus) 
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Lainaaminen on ilmaista,  
se ei maksa mitään.  
Kutsumme kaikkea  
edellä mainittua aineistoiksi. 
 
Lainaaminen tapahtuu kirjaston  
asiakaspalvelupisteellä (info)  
tai lainausautomaatilla.  
 
Näytä asiakaspalvelupisteellä aineisto   
ja kirjastokortti kirjaston työntekijälle.  
Hän skannaa kirjastokortin  
ja lainattavan aineiston laitteelle.  
Lainaustiedot tallentuvat automaattisesti  
sinun tietoihisi verkkokirjastoon. 
 
 
 
Voit myös lainata itse  
lainausautomaatilla.  
Lainaaminen ei ole vaikeaa.  
Silloin tarvitset kirjastokortin  
ja PIN-koodin.  
Lainausautomaatti ohjaa,  
mitä sinun täytyy tehdä.  
 
Jos lainaaminen ei onnistu  
lainausautomaatilla,  
mene 
asiakaspalvelupisteelle.                
 
 
 
  

Kuva: Asiakaspalvelupiste on 
jokaisessa kirjastossa erinäköinen. 
Pääkirjastossa tiskissä lukee info. 
 

Kuva: Lainausautomaatit ovat tiskeissä, joissa lukee 
”lainaus”. 
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Saat lainaamisesta kuitin, 
jossa on päivämäärä.  
Päivämäärä on lainojesi eräpäivä.  
Aineisto täytyy tuoda takaisin  
eli palauttaa kirjastoon viimeistään 
eräpäivänä.  
 
 

Kaikkea ei voi lainata 
 
Kirjastossa on myös aineistoja,  
joita ei voi lainata.  
Osa kirjoista on kirjaston  
käsikirjastokokoelmaa.  
Käsikirjaston kirjoja voit  
lukea kirjastossa mutta  
et voi lainata niitä kotiin.  
 
Lukusalin sanomalehtiä  
et myöskään voi lainata kotiin  
mutta voit lukea niitä kirjastossa. 
 

Palauttaminen 
 
Voit palauttaa lainassa olevan aineiston kirjastoon ilman kirjastokorttia.  
 
Voit palauttaa aineiston palautusautomaattiin  
tai asiakaspalvelupisteeseen.  
Kokeile palautusautomaattia,  
sen käyttö ei ole vaikeaa! 
Voit saada palautetusta aineistosta kuitin. 
 
Palauta aineisto ajoissa 
joko ennen eräpäivää tai viimeistään eräpäivänä.  

Kuva: Lainauskuitti. Kuitista näet,  
mitä olet lainannut ja milloin lainat 
pitää palauttaa takaisin kirjastoon. 
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Jos palautat aineiston myöhässä eli eräpäivän jälkeen,  
sinun täytyy maksaa myöhästymismaksuja  
(esimerkiksi 40 senttiä/ kirja/ päivä).  
Jos maksuja on yli 10 euroa,  
et voi lainata ennen kuin olet maksanut kaikki maksut.  
 
 

Lainan uusiminen 
 
Voit lainata sinulla lainassa olevan aineiston uudestaan,  
jos haluat pitää sen vielä itselläsi.  
Puhumme silloin lainan uusimisesta.  
Kun uusit lainan, saat sille uuden eräpäivän.  
 
Voit uusia lainan viisi kertaa.  
Jos toinen asiakas on varannut  
sinulla lainassa olevan aineiston itselleen,  
et voi uusia lainaa.  
 
Voit uusia lainan kirjaston asiakaspalvelupisteessä 
tai verkkokirjastossa osoitteessa  
lastu.finna.fi . 
 
 

Lainan uusiminen verkkokirjastossa 
 

• Kirjoita internetin osoitekenttään osoite lastu.finna.fi . 

• Sivun oikeassa reunassa näet sinisen  
”Kirjaudu sisään” -painikkeen. 

• Klikkaa painiketta.  

• Esiin tulee valikko.  
Kirjoita ensimmäiseen ruutuun kirjastokortin numero  
(numerosarja kirjastokortin takana)  
ja toiseen ruutuun PIN-koodisi. 

• Klikkaa ”Kirjaudu sisään” -painiketta. 
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 Kuva: ”Kirjaudu sisään” -painikkeen jälkeen sivulle tulee valikko,  
 johon kirjoitat kirjastokortin numeron ja PIN-koodin. 

 

• Valitse esiin tulevasta luettelosta lainat,  
jotka haluat uusia.  

• Voit uusia kaikki lainat tai osan niistä. 

• Sellaisen aineiston kohdalle, jota et voi uusia,  
tulee ilmoitus ”ei voi uusia”.  
Syy voi olla esimerkiksi se,  
että aineisto on varattu toiselle asiakkaalle  
tai olet jo uusinut viisi kertaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: Esimerkkinäkymä lainassa olevasta aineistosta.  
Luettelosta näet mitä sinulla on lainassa ja jos lainaa ei voi uusia. 
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Varaaminen 
 
Aineisto, jonka haluaisit lainata, voi olla jo lainassa.  
Silloin voit varata sen.  
Varaaminen on ilmaista, se ei maksa mitään.  
 
Voit tehdä varauksen verkkokirjastossa osoitteessa  
lastu.finna.fi  
tai kirjaston asiakaspalvelupisteellä. 
 
Saat ilmoituksen, kun voit hakea  
varaamasi aineiston kirjastosta.  
Ilmoitus tulee sinulle: 

• kirjeenä   

• tai tekstiviestinä   

• tai sähköpostilla.  
 
Ilmoituksessa on noutonumero ja  
viimeinen noutopäivä.  
Sinulla on aina sama noutonumero, 
se on yhdistetty kirjastokorttiisi.  
Kun haet varauksen kirjastosta,  
ota oma kirjastokorttisi mukaan.  
Varattu aineisto pitää myös lainata.   
 
Voit hakea varatun aineiston itse  
kirjaston varaushyllystä.  
Varaushyllyt on merkattu kirjastossa  
”Varaukset” -opasteilla.  
Varaukset ovat varaushyllyssä  
järjestyksessä noutonumeron  
mukaan. 
 
 
 

Kuva: Noutonumero on kirjoitettu 
saapumisilmoituksen yläosaan.  
Kirjat ovat varaushyllyssä järjestyksessä 
noutonumeron mukaan. 

Kuva: Kirjahyllyjen päädyissä ja reunoissa on 
merkitty kirjojen luokat.  
Luokat etenevät numerojärjestyksessä.  
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Lainaa varattu aineisto  
joko lainausautomaatilla  
tai asiakaspalvelupisteessä.  
 
Hae varauksesi ennen noutopäivää  
tai viimeistään noutopäivänä. 
Jos et hae varausta, 
joudut maksamaan 2€. 

 

Miten löydät kirjan hyllystä? 
 
Jokaisella kirjalla on kirjastossa oma paikka.  
Kirjat ovat hyllyissä aiheen mukaan.  
Jokaisella aiheella on oma numero  
eli luokka.  
Luokka on merkitty hyllyihin  
ja kirjoihin.  
Esimerkiksi luokassa 88.207  
ovat suomen kielen oppikirjat  
suomea vieraana kielenä opiskeleville.  

  
Pääluokat 

0 Yleisteokset, kirja-ala, joukkotiedotus 
1 Filosofia, psykologia, rajatieto 
2 Uskonto 
3 Yhteiskunta 
4 Maantiede, matkat, kansatiede 
5 Luonnontiede, matematiikka, lääketiede 
6 Tekniikka, teollisuus, käsityöt, maa- ja metsätalous, kotitalous, 

liiketalous, liikenne 
7 Taiteet. Liikunta 
8 Kaunokirjallisuus, kirjallisuustiede, kielitiede 
9 Historia 
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Kirjan selkätarrassa on tunnus,  
jossa on numeroita ja kirjaimia.  
Numerot tarkoittavat kirjan luokkaa.  
Numeroiden alapuolella on kirjaimia,  
jotka tulevat yleensä 
kirjan tekijän nimestä.  
 
 
Kirjat ovat hyllyillä  
numerojärjestyksessä  
luokan mukaan 
ja sitten aakkosjärjestyksessä. 
 
 
 
Aakkoset:  
ABC  DEF  GHI   JKL  MNO  PQR  STU  VWX   YZÅ  ÄÖ. 
 
Voit etsiä kirjoja ja muita aineistoja kirjastosta itse  
tai voit kysyä apua kirjaston työntekijöiltä.  
Olemme kirjastossa sinua varten ja autamme sinua mielellämme. 
 
 
Lastu-verkkokirjastosta  
lastu.finna.fi  
näet, mitä kirjoja kirjastossa on,  
missä luokassa ne ovat ja  
voiko niitä lainata. 
 

Kuva: Kirjan selkätarrassa on tunniste, joka 
kertoo kirjan paikan kirjahyllyssä.  
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Kuva: Lastu-verkkokirjaston etusivulla on hakukenttä,  
johon voit kirjoittaa sen kirjan nimen, jota etsit.  
Hakutulos kertoo sinulle,  
onko kirja kirjastossa ja voitko lainata sen.  

 

Kuva: Näet hakutuloksesta ne kirjastot, joista voit lainata kirjan.  
Näet hakutuloksesta myös kirjan paikan kirjastossa. 
Voit myös varata kirjan klikkaamalla sinistä ”Varaa teos” -painiketta. 

 



13 
 

Lastu-kirjastot 
 
Seuraavat Päijät-Hämeen kunnat kuuluvat Lastu-kirjastokimppaan:  

• Asikkala  

• Hartola  

• Heinola 

• Hollola  

• Lahti  

• Kärkölä  

• Orimattila  

• Padasjoki ja  

• Sysmä. 

 
 
Kirjastokimppa tarkoittaa,  
että kirjastoissa on yhteinen kortti,  
yhteiset käyttösäännöt ja  
yhteiset kokoelmat. 
Kirjaston kokoelma tarkoittaa kaikkea sitä aineistoa,  
joka kirjastossa on sinun käytettävissäsi. 
 

• Voit käyttää näissä kirjastoissa samaa kirjastokorttia.  

• Voit palauttaa lainaamasi aineiston mihin tahansa näiden kuntien 
kirjastoon tai kirjastoautoon.  

• Voit varata aineiston mistä tahansa  
edellä mainitun kunnan kirjastosta ja  
se lähetetään sinulle omaan lähikirjastoosi.  

 
 
Lahdessa on 

• pääkirjasto  

• 8 lähikirjastoa ja  

• 2 kirjastoautoa. 
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Käyttösäännöt ja maksut 
 
Kirjastolla on käyttösäännöt.  
Säännöt ovat samat kaikille kirjaston asiakkaille.  
 
Lue säännöt!  
Säännöissä kerrotaan tarkemmin  
muun muassa maksuista  
ja rikki menneen aineiston korvaamisesta.  
Voit hakea käyttösäännöt kirjastoista  
tai lukea ne verkkokirjastosta: 
lastu.finna.fi . 
Käyttösäännöt on käännetty myös englannin kielelle. 
 
 

Kirjasto on kaikille yhteinen  
 
Kirjaston aineisto on tarkoitettu  
kaikkien käyttöön:   

• Älä alleviivaa,  
yliviivaa  
tai sotke kirjaston kirjoja.  

• Älä tee tehtäviä  
harjoituskirjoihin. 

• Älä taita kirjan sivuja. 

• Älä naarmuta  
CD- tai DVD-levyjä. 

 
Palauta kirjaston aineisto  
kirjastoon yhtä siistinä  
kuin sen lainasitkin. 
 
 
 

Kuva: Älä tee mitään merkintöjä kirjaston 
kirjoihin.  
Palauta kirja ehjänä ja puhtaana. 

kirjastoon.  
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Jos kadotat, rikot tai sotket kirjan,  
sinun täytyy maksaa sen hinta.  
Sama koskee CD- ja DVD-levyjä.  
Jos kirja esimerkiksi kastuu,  
älä palauta sitä palautusautomaattiin,  
vaan vie se asiakaspalvelutiskiin. 
 

Muista, että kirjastossa on myös  
muita asiakkaita.  
Anna muille työskentelyrauha.  
Kirjastossa saa puhua muiden kanssa,  
mutta älä puhu kovalla äänellä. 
 

 

Tietokoneet ja internet 
 
Kirjaston tietokoneilla pääset internettiin.  
Voit käyttää tietokoneita 

• tiedonhakuun  

• sähköpostien lukemiseen  

• tai muuhun vastaavaan.  
 

Tietokoneissa on ohjelmia kuten  

• Word  

• Excel ja  

• PowerPoint.  
 

Tietokoneen käyttö on ilmaista. 
Kirjastossa toimii myös langaton ja ilmainen Wi-Fi-verkko. 
 
 
 

Kuva: Kirjastossa ei saa puhua kovalla 
äänellä. 
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Kirjastossa voit  

• tulostaa  

• kopioida 

• tai skannata papereita. 
 
Tulostus ja kopiointi maksaa.  
Kysy hinta kirjaston työntekijältä.  
Skannaaminen ei maksa mitään. 
 
 

 
Kuva: Kirjaston tietokoneilla voi tehdä esimerkiksi koulutöitä. 
 

Lahden pääkirjasto 
 
Lahden pääkirjastossa (osoite: Kirkkokatu 31)  
on aineistoa useilla eri kielillä.  
Kysy kirjaston työntekijältä, 
millä kielillä aineistoja löytyy.  
 
Kirjastossa on paljon tilaa.  
Voit tulla kirjastoon viettämään aikaa,  
opiskelemaan, työskentelemään tai lukemaan.  
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Pääkirjaston 1. kerros 
 
Pääkirjaston ensimmäisessä kerroksessa ovat:  
 

• aikuisten alue, aikuisten tapahtuma-alue  

• lasten- ja nuorten alue, lasten tapahtumatori  
Satuhuone, Nuorten tila  

• kokoushuoneet: Kaarna ja Tuohi  

• ryhmätyötilat: Puru ja Pilke  

• auditorio. 
 
Aikuisten alueelta voit varata itsellesi  
ryhmätyötilan (1-6 henkilölle).  
Ryhmätyötilassa voit 

• opiskella 

• tehdä ryhmätöitä 

• tai lukea rauhassa.  
Huoneen varaaminen ei maksa mitään. 
 

Aikuisten alueella on  

• kirjoja 

• karttoja, 

• CD-rom-levyjä  

• DVD-levyjä ja 

• muuta aineistoa.   
Siellä ovat myös suomen kielen  
oppikirjat ja selkokirjat. 
 
Aikuisten alueelta voit lainata  

• liikuntavälineitä  
esimerkiksi kahvakuulia ja  
askelmittareita. 
 
 
 

Kuva: Kirjastosta voit lainata monenlaisia 
liikuntavälineitä. Kuvassa kahvakuula ja 
askelmittari. 
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Aikuisten alueelta voit lainata kausikortteja 

• Lahden kaupunginteatteriin,  

• Teatteri Vanha Jukoon,  

• Lahti Basketballin koripallo-otteluihin ja 

• LASB -salibandyjoukkueen salibandy -otteluihin.  
 
Kysy kausikorttien lainaamisesta asiakaspalvelupisteestä. 
 
 
Lasten aineisto eli kirjat, elokuvat,  
CD-romit, musiikki ja  
lehdet ovat lasten alueella. 
 
 

Pääkirjaston 2. kerros 
 
Pääkirjaston 2. kerroksessa  
ovat:  

• musiikkialue,  

• harrastehuoneet:  
kuunteluhuone, pianohuone,  
editointihuone, studio 

• lehtisali, hiljainen tila, Opintotila  

• Päijät-Häme huone 

• Ellilä-huone   

• Monitoimitila  

• tutkijanhuoneet. 
 
Aikuisten musiikkiaineiston:  

• CD-levyt  

• nuotit  

• musiikkikirjat ja  

• soittimet  
löydät 2. kerroksen musiikkialueelta.  
Sieltä voit lainata myös konsolipelejä, lautapelejä ja elokuvia. 
 

Kuva: Lasten alueella on paljon mukavaa touhua 
ja aineistoja tutustuttavaksi ja lainattavaksi 
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Musiikkialueella on harrastehuoneita,  
joissa voit soittaa pianoa, äänittää musiikkia,  
katsella elokuvia ja pelata konsolipelejä.   
Huoneet täytyy varata ennen kuin sinne voi mennä.  
Voit varata huoneen musiikkialueen asiakaspalvelupisteestä.  
Ota mukaan kirjastokortti, kun varaat huoneen. 
 
Lehtisalissa on sanomalehtiä ja aikakauslehtiä.  
Lehtisalin perällä on myös hiljainen tila,  
opintotila ja Opastustila.  
Näissä on oltava hiljaa. 
 
Vanhoja aikakauslehtiä voit lainata kotiin,  
mutta uudet aikakauslehdet  
ja sanomalehdet luetaan kirjastossa. 
 

 
Kuva: Kirjastossa on paljon sanoma- ja aikakauslehtiä.  
Voit lukea lehtiä myös verkossa. 
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Verkkopalvelut lisäävät lehtivalikoimaa 
 
Kirjastolla on useita verkkopalveluja,  
joita voit käyttää tietokoneella, tabletilla tai puhelimella.  
 
ePress-palvelu:  
Verkkopalvelu, josta voit lukea suomalaisia  
sanomalehtiä kirjaston tietokoneella.  
 
PressReader:  
Verkkopalvelu, josta voit lukea  
aikakauslehtiä ja sanomalehtiä  
omalla tabletillasi tai älypuhelimellasi  
Palvelussa on lehtiä yli 60 eri kielellä.  
 
Kysy neuvoa lehtisalin työntekijöiltä.  
He auttavat sinua lataamaan PressReader-palvelun  
omalle laitteellesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Kuva: PressReader -verkkopalvelussa on lehtiä yli 60 eri kielellä.  
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Lähikirjastot 
 
Lahdessa on kahdeksan (8) lähikirjastoa.  
Ne sijaitsevat eri kaupunginosissa: 

• Ahtialassa  

• Jalkarannassa  

• Kärpäsessä  

• Launeella  

• Liipolassa  

• Mukkulassa  

• Nastolassa ja  

• Renkomäessä.  
 
 
Lähikirjastot ovat pieniä kirjastoja. 
Et voi tehdä lähikirjastoissa kaikkia samoja  
asioita kuin pääkirjastossa. 
Lähikirjastoista voit lainata aineistoja ja  
lähikirjastoihin voit mennä opiskelemaan,  
lukemaan tai työskentelemään.  
Kysy lähikirjastosta minkälaisia tapahtumia siellä järjestetään. 
 
 

Lähikirjastojen omatoimiaika 
 
Omatoimiaikana pääset kirjastoon sisälle  
kirjastokortilla ja PIN-koodillasi.  
Silloin kirjastossa ei ole henkilökuntaa  
palvelemassa ja auttamassa sinua.  
Sinun täytyy toimia omatoimisesti,  
eli etsiä itse mitä haluat lainata.  
Voit myös palauttaa lainassa olevaa aineistoa.  
Käytä silloin kirjaston lainaus- ja palautusautomaatteja. 
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Omatoimiaikana voit mennä kirjastoon  
työskentelemään tai opiskelemaan.  
Älä päästä kirjastoon sisälle ketään muita.  
Jos päästät kirjastoon sisälle muita henkilöitä,  
olet vastuussa heidän toiminnastaan siellä.  
 
 
Omatoimikirjastoja ovat:  

• Ahtialan kirjasto  

• Jalkarannan kirjastopiste  

• Kärpäsen kirjasto  

• Liipolan kirjastopiste  

• Mukkulan kirjasto 

• Nastolan kirjasto 
 
 
Omatoimikirjaston käyttöön on omat käyttösäännöt.  
Lue säännöt!  
Voit hakea säännöt kirjastosta  
tai lukea ne verkkokirjastosta  
lastu.finna.fi . 
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Kirjastoauto 
 

Lahdessa on kaksi kirjastoautoa: Eepos ja Pegasos.  
Kirjastoauto tuo kirjaston lähellesi,  
jos asut kaukana pääkirjastosta  
tai lähikirjastoista.  
Kirjastoautolla on Lahdessa monta pysähdyspaikkaa.  
 

 
 
 
 
Löydät kirjastoauton aikataulut,  
ajoreitit ja pysähdyspaikat verkkokirjastosta  
lastu.finna.fi ,  
kohdasta: Kirjastot / Palvelupisteet ja aukioloajat.  
Valitse valikosta: Kirjastoautot (Lahti).  
 

Kuva: Kirjastoauto Pegasos 
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Kuva: Kirjastoautosta löytyy paljon kirjoja. 

 
Olemme myös sosiaalisessa mediassa, seuraa meitä: 
Facebook: @lahdenkaupunginkirjasto ja @lahdenlahikirjastot  
Instagram: @lahtikirjasto ja @lahdenlahikirjastot 
Twitter: @lahtikirjasto 
YouTube: Lahden kaupunginkirjasto  
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Lahden kaupungin kirjastot 
 
Kirjaston nimi   Osoite   Puhelinnumero 
Ahtialan kirjasto,   Alasenkatu 2.    p. 044 416 3525 
Jalkarannan kirjasto, Sarvikuja 1.   p. 044 416 3527 
Kärpäsen kirjasto,   Kasakkamäentie 16. p. 044 416 3512 
Launeen kirjasto,   Aurakatu 11.  p. 044 416 3513 
Liipolan kirjastopiste,  Ostoskatu 3.  p. 044 416 3514 
Mukkulan kirjasto,   Tuhtokatu 2.  p. 044 416 3529 
Nastolan kirjasto,   Toritie 6.   p. 044 790 9336 
Renkomäen kirjasto,  Orimattilankatu 93. p. 044 416 3515 
Pääkirjasto,   Kirkkokatu 31. p. 044 416 3519 
 
Katso kirjastojen aukioloajat verkkosivuilta  
lastu.finna.fi.  
 
 
Tutustu kirjaston käyttöön myös Suomi taskussa -opasvideoilla: 
suomitaskussa.eu  
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