
Tervetuloa Hyvinkään 

kaupunginkirjastoon! 
 
         

               Hyvinkään pääkirjasto 

 
Kirjasto on kohtaamispaikka kaikille. 

 
 
 



Mikä kirjasto on ja mitä siellä voi tehdä? 
 
Kirjastossa voit lukea, viettää aikaa, tavata ystäviä ja osallistua tapahtumiin. 
Kirjaston henkilökunta auttaa sinua, vastaa kysymyksiin ja esittelee kirjastoa. 
Sinua palvellaan myös englanniksi. 
Kirjasto on tarkoitettu lapsille, nuorille, naisille ja miehille. Kirjastosta 
voit lainata kirjoja, lehtiä, elokuvia, musiikkia, tietokonepelejä ja kielikursseja. 
Kirjastossa on aineistoa suomen kielen opiskeluun. Kirjastossa voit käyttää 
tietokonetta, jossa on internet-yhteys. Kirjastossa käyminen, lainaaminen ja 
tietokoneiden käyttö on maksutonta.  
 

Miten saat kirjastokortin? 
 
Kaikki voivat saada kirjastokortin. Tarvitset kirjastokortin, kun lainaat kirjoja 
tai muuta aineistoa. Saat kirjastokortin, kun näytät henkilöllisyystodistuksen, 
jossa on valokuva. Alle 15-vuotias tarvitsee vanhemman tai huoltajan tiedot ja 
allekirjoituksen lomakkeeseen. 
Kirjastokortti on ilmainen. Kortti on henkilökohtainen. Älä anna kenenkään 
muun käyttää sitä. Jos kortti katoaa, ilmoita siitä heti kirjastoon. 
Kirjastokorttiin saat oman tunnusluvun. Tarvitset tunnuslukua, jotta voit uusia 
aineistoa internetin kautta tai kun varaat aineistoa internetissä. 
 

Lainaus ja palautus 
 
Laina-ajat ovat kaksi tai neljä viikkoa. Kun lainaat, saat kuitin. Kuitista näet, 
mikä on palautuspäivä eli eräpäivä. Jos haluat jatkaa laina-aikaa, voit uusia 
lainat, jos niihin ei ole varauksia. Jos palautat lainasi myöhässä, sinun täytyy 
maksaa myöhästymismaksu. 
Olet vastuussa lainoistasi. Lainausoikeus on kaikilla, jotka noudattavat 
kirjaston sääntöjä. 
 

Kirjaston palvelut internetissä 
 
Internetissä Ratamo-tietokannassa voit etsiä kirjoja, musiikkia tai elokuvia 
tekijän, nimen, aiheen ja kielen mukaan. Internetissä voit itse uusia lainasi ja 
varata aineistoa. 
Kun uusit tai varaat, tarvitset kirjastokortin ja tunnusluvun. 
Hyvinkään oman aineiston varaaminen on maksutonta. Jos et hae varauksia, 
peritään sanktiomaksu. Ratamovaraukset ovat maksullisia. 
 
Kirjaston internet-sivuilta www.hyvinkaa.fi/kirjasto löydät tietoa mm. kirjaston 
tapahtumista ja poikkeavista aukioloajoista. 
Tiedotamme tapahtumista myös Hyvinkään kirjaston Facebook-sivuilla. 
 

http://www.hyvinkaa.fi/kirjasto


Hyvinkään kaupunginkirjasto 
 

Pääkirjaston lisäksi Hyvinkäällä on kaksi pienempää kirjastoa Hakalassa ja 
Paavolassa.  Lisäksi Kytäjällä käy kirjastoauto. 
 

 
      Hakalan kirjasto 

 

 
     Paavolan kirjasto 
 
 

 
Lopen kirjastoauto 

 



Yhteystiedot:    
 
Hyvinkään pääkirjasto 
Torikatu 5 
05800 Hyvinkää 
p. (019) 459 2422 
kirjasto@hyvinkaa.fi 
 
Aukioloajat talvella (16.8.-31.5.) Aukioloajat kesällä (1.6.-15.8.) 
 
ma-to   klo 9-20   ma-to klo 9-19 
pe        klo 9-18   pe klo 9-17 
la klo 10-15   la suljettu 
 
Pääkirjasto toimii itsepalveluperiaatteella ma- to klo 9-11 ja pe klo 9-10. 
Juhlapyhiä edeltävinä päivinä kirjasto on auki klo 9-16. 
Lehtisali on talviaikaan lauantaina auki klo 9-15. 
 
 
Hakalan kirjasto   Paavolan kirjasto 
Lehmustie 14   Kapulantie 2 
05460 Hyvinkää   05880 Hyvinkää 
p. (019) 459 5212   p. (019) 459 4261 
kirjasto.hakala@hyvinkaa.fi  kirjasto.paavola@hyvinkaa.fi 
 
ma, to  klo 13-19   ma, to  klo 12-19 
ti, ke, pe klo 13-16   ke klo 12-16 
 
Juhlapyhiä edeltävinä  Juhlapyhiä edeltävinä 
päivinä auki klo 13-16.  päivinä auki klo 12-16. 
 
Kesällä suljettu juhannuksesta  Kesällä suljettu juhannuksesta 
lähtien 5 viikkoa.   lähtien 5 viikkoa. 
 
 
 
 

 


