
 
 

1 
 

EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN OPAS KIRJASTOILLE 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. YMPÄRISTÖJOHTAMINEN 
 

2. HANKINNAT 
 

3. EKOLOGINEN KESTÄVYYS KIRJASTOSSA 
 

4. YMPÄRISTÖTIETOISUUS JA – VASTUULLISUUS 
 

5. KIINTEISTÖT 
 

6. LIIKKUMINEN 
 

7. EKO-OHJEET TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJILLE 
 
  
Kestävä kehitys kirjastoissa (2011-2012) hankkeen opastyöryhmä: 
Leila Sonkkanen, Kestävä kehitys kirjastoissa hanke/Helsingin kaupungin-
kirjasto (työryhmän pj) 
 
Minna Asikainen, Oulun kaupunginkirjasto 
Heidi Häivälä, Porvoon kaupunginkirjasto 
Tuula Hämäläinen, Varkauden kaupunginkirjasto 
Satu Hänninen, Kotkan kaupunginkirjasto 
Marika Jussila, Kotkan kaupunginkirjasto 
Inkeri Kulpakko, Kemijärven kunnankirjasto 
Saara Leskinen, Kotkan kaupunginkirjasto 
Ritva Niemeläinen, Kuusamon kaupunginkirjasto. 
 
Hankkeen ideoimana syntyi kolme opasta kestävään kehitykseen: 

* Ekologisen kestävyyden opas kirjastoille 
* Kirjasto edistää kestävää kehitystä : opas kuntapäättäjille 
* Ympäristöystävällinen kirjasto : opas asiakkaalle. 

 
Työryhmän lisäksi oppaita ovat Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta 
kommentoineet johtava ympäristökasvattaja Kaisa Pajanen ja ympäristö-
suunnittelija Pirita Kuikka. 
 
Toivomme oppaiden johdattelevan teitä entistä ekologisempaan tule-
vaisuuteen. 

Helsingissä 12.12.2012 

 

 



 
 

2 
 

1. YMPÄRISTÖJOHTAMINEN   

Ympäristötoiminta tulisi integroida kirjaston johtamiseen ja luoda siitä 

järjestelmällistä toimintaa, jota tukee ympäristöjohtamisen työkalut 

kuten ympäristötavoitteet ja -ohjelmat, seuranta ja raportointi. 

Ympäristötoimintaa suunnittelemaan voidaan perustaa oma työryh-

mä, johon pyydetään edustajia myös siivous- ja kiinteistötoimesta. 

Tarpeen mukaan tehdään yhteistyötä muiden sidosryhmien ja asian-

tuntijatahojen kanssa. 

Hyvä keino päästä ympäristötoiminnan alkuun on perustaa ympäris-
töryhmä ja käydä läpi Ekotukitoimintaa varten laadittu alkukartoitus-
lomake. Tietoa ja vapaasti käytettäviä materiaaleja löytyy Ekotuen 
nettisivulta. Netistä löytyy myös erilaisia laskureita hiilijalanjäljen arvi-
ointiin ja seurantaan. 
 
Kirjasto voi olla kestävän kehityksen esimerkkinä sekä asiakkailleen 
että kunnan/kaupungin muille työyksiköille. Ekotekojen korostaminen 
parantaa kirjaston imagoa ja tukee markkinointia. 
 
Selvitä, onko kunnallasi ympäristöohjelma ja toimiiko kirjasto sen mu-
kaan. Selvitä myös voisiko kirjastosi pyrkiä saamaan jonkin ympäris-
tösertifikaatin. Esimerkiksi Vallilan kirjasto Helsingissä on saanut 
Ekokompassi-tunnuksen auditoidusta ympäristöjärjestelmästään. 
  
Kaikki työntekijät tulee perehdyttää ja sitouttaa ympäristötoimintaan. 
Lisäksi tulee laatia selkeät toimintaohjeet sekä asiakkaiden että hen-
kilökunnan saataville. Ekotekoihin sitoutumista edistää aiheen sään-
nöllinen käsittely työpaikkapalavereissa sekä ympäristöasioista saa-
tava koulutus. Ympäristöasioita koskevaa viestintää tulee kehittää 
niin organisaation sisällä kuin ulkopuolella. Kirjaston budjetista voi 
erottaa ympäristömäärärahan, jolla katetaan ekotoiminnan kustan-
nuksia ja ekoteoista palkitsemista. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palkitseminen kannattaa - 

hyviä säästökeinoja keksivä tai ym-

päristötekoja tekevä työntekijä kan-

nattaa palkita. Tämä kannustaa 

myös muita. 

Ympäristöjohtamista 
ohjaa kaupun-
gin/kunnan tasolla 
erilaiset strategiat ja 
suunnitelmat sekä nii-
den asettamat tavoit-
teet, jotka konkretisoi-
vat eri toimialojen ym-
päristökäytäntöjä. 

 

Ympäristöasioiden en-
tistä paremman huomi-
oimisen tavoitteena on 
kokonaisvaltaisempi 
ympäristöasioiden hal-
linta ja kestävän kehi-
tyksen toiminnan edis-
täminen. 

 

Covenant of Mayors 
-sitoumus  

 

http://www.eco-support.net/tiedostot/fi/Alkukartoitus.pdf
http://www.eco-support.net/tiedostot/fi/Alkukartoitus.pdf
http://www.eco-support.net/index.htm
http://www.eco-support.net/index.htm
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=423217&lan=FI
http://www.lib.hel.fi/fi-FI/vallila/ekokirjasto/
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/ilmastonmuutos/tyokaluja/covenant-of-mayors/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/ilmastonmuutos/tyokaluja/covenant-of-mayors/Sivut/default.aspx
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 2.  HANKINNAT 

Suuret ja pienet hankinnat ovat avainasemassa työpaikkojen ympä-
ristökuormituksen vähentämisessä. Ympäristönäkökohdat voidaan 
huomioida niin hankintaa suunniteltaessa, tarjouksia valittaessa kuin 
hankintasopimusta tehdessäkin. 

Hankintoja tehdessä ympäristökuormitusta voidaan vähentää kiinnit-
tämällä huomiota tuotteen valmistuksessa syntyneisiin ympäristövai-
kutuksiin, pakkausten määrään, tuotteen käyttöikään ja käytön kulut-
tamaan energiaan sekä käytetyn tuotteen kierrätysmahdollisuuksiin. 
Suosi reilua kauppaa, luomua, lähituotantoa ja biohajoavia tuotteita. 

 

Laitteiden hankinnassa: 

- esitä tarjouspyynnössä energiatehokkuusvaatimukset myös laitteen 
lepo- ja virransäästötiloille 

- hanki Energy Star -merkittyjä laitteita 

- hanki kestäviä laitteita, joilla on pitkä takuuaika 

- hanki kannettava tietokone pöytäkoneen sijasta. Kannettavat tieto-
koneet kuluttavat vähemmän energiaa kuin pöytätietokoneet.  

Tietoja ympäristömerkeistä Kuluttajaviraston sivulta 
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/ymparistomerkit/ 

Kestävät julkiset hankinnat, 
Julkinen sektori kestävien hankintojen edelläkävijäksi, (pdf, 582 kt) 

 

 

Mieti: 

 Onko hankinta tarpeellinen? 

 Voiko hankinnan korvata lainaamalla? 

 Voiko laitteen hankkia yhteiskäyttöön? 

 Onko toisella yksiköllä vastaava laite tarpeetto-

mana? 

Laki julkisista hankinnois-
ta (348/2007) 2 § edellyt-
tää ympäristönäkökohtien 
huomioimista :  

”Hankintayksiköiden on 
pyrittävä järjestämään 
hankintatoimintansa siten, 
että hankintoja voidaan 
toteuttaa mahdollisimman 
taloudellisesti ja suunni-
telmallisesti sekä mahdol-
lisimman tarkoituksenmu-
kaisina kokonaisuuksia 
ympäristönäkökohdat 
huomioon ottaen.” 

 

Tuotteiden ekosuunnit-
telu asettaa raja-arvot 
laajalle joukolle energi-
aa käyttäviä tuotteita.  

Esimerkiksi sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden 
lepotilan (stand by) te-
honkulutus määritel-
lään max. 0, 50 W ja pois 
päältä – tilan 0,5 W. 

 

http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/ymparistomerkit/
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=103495&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=103495&lan=fi
http://www.ekosuunnittelu.fi/
http://www.ekosuunnittelu.fi/
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3. EKOLOGINEN KESTÄVYYS KIRJASTOSSA 
 

Ensisijainen vastuusi on ehkäistä jätteen syntyä. Tämä on Valtioneu-
voston hyväksymän valtakunnallisen jätesuunnitelman keskeisiä ta-
voitteita. Jätteen syntymistä ehkäisemällä vähennetään jätteen mää-
rää ja haittoja. Samalla tehostetaan luonnonvarojen käyttöä ja vä-
hennetään siinä syntyviä ympäristövaikutuksia.  
 
Valtakunnallinen jätesuunnitelma löytyy sivulta 
http://www.ymparisto.fi 
 
Vaikka kierrättäminen ja hyötykäyttö eivät ehkäise jätteen syntymistä, 
ne ovat silti loistava keino vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen 
määrää ja kierrättää materiaalia uusiokäyttöä varten. 

 
Jätteen lajittelun voi aloittaa perustamalla seuraavat roskikset: 

2. biojäte 
3. metallijäte 
4. energiajäte 
5. lasi 
6. jätepaperi/keräyspaperi 
7. pahvi ja kartonkiroskis/ruskea pahvi 
8. paristo/patteri/pienakkuroskis 
9. käytettyjen tulostuskasettien roskis 
10. ongelmajäte- ja (sekä) sähkö- ja elektroniikkajäte 
11. sekajäte, entiseltä nimeltään kaatopaikkajäte. 

Kestävän kehityksen pe-
rusehtona on biologisen 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien toimivuu-
den säilyttäminen sekä 
ihmisen taloudellisen ja 
aineellisen toiminnan so-
peuttaminen pitkällä aika-
välillä luonnon kestoky-
kyyn. 

 

Lisää kestävästä kehi-
tyksestä 
 
 

Kulutuksen kasvu näkyy 
jatkuvasti kasvavina jäte-
määrinä. Yli 90 % niistä 
luonnonvaroista, joita ih-
miset ottavat käyttöön, 
muuttuu jätteeksi jo tuot-
teiden ja ravinnon valmis-
tusprosessin aikana. 

 

Materiaalitehokas tuotan-
to, kohtuullinen kulutus 
sekä jätteiden lajittelu ja 
ohjaaminen hyötykäyttöön 
ehkäisevät jätteiden syn-
tyä. 

 

 

Miten jätteen syntyä voi ehkäistä? 

 suosi kestotuotteita, kuten astiat, käsipyyhkeet, 

täytettävät pakkaukset 

 suosi laadukkaita tuotteita, jotka kestävät käytös-

sä 

 selvitä tulostimen tulostusasetukset ja laita ohjeet 

näkyville 

 tulosta kaksipuoleisesti aina kun mahdollista 

 suosi sähköistä viestintää paperisen sijaan 

 älä ota vastaan turhia mainoksia tai ilmaisjakelu-

lehtiä 

 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=273599
http://www.ymparisto.fi/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22119&lan=FI
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22119&lan=FI
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Sopikaa työpaikalla, mitä keinoja käytätte ja miten seuraatte ti-
lannetta. 
 
Lajittelun aloittamisen jälkeen seurataan, onko jäteastioiden tyh-
jennys oikein mitoitettu.  
Selvitä myös, miten siivous- ja kiinteistötoimi käsittelee jätteitä ja 
päätyvätkö lajitellut roskat oikeisiin paikkoihin vai kaadetaanko 
huolella lajitellut jätteet samaan jäteastiaan.  
Lisäksi voit kartoittaa kirjaston mahdollisuuksia päästä mukaan 
lähialueen jätelajittelun yhteiskuljetuksiin. Esimerkiksi kirjasto ja 
viereinen päiväkoti voivat yhdessä sopia lasi- ja metallijätteen 
kuljetuksesta kierrätykseen. Mieti myös voisiko kirjastoaineiston 
kuljetusten (esim. kotipalvelu) tai kirjastoauton reitin yhteydessä 
viedä jotain kierrätyspisteeseen. 
 
 
 

ESIMERKKEJÄ KIRJASTOAINEISTON LAJITTE-
LUSTA:  
 
Jätepaperi/keräyspaperi  

 sanoma- ja aikakauslehdet 

 kirjat  

(tarkista paperinkeräysyritykseltä tarvitseeko kannet irrottaa  
sekajätteeseen, jos kannet revitään erikseen) 

 kopiopaperit, tulosteet 
 
Sekajätteeksi jää mm.: 

 PVC-muovi 
 (kuten käytöstä poistettu kirjastokortti, kumihansikkaat) 

 itse levy cd- ja dvd-levykoteloista 
 
 
Energiajätteeseen:  

 cd/dvd-levyjen kotelot, jos niissä on poltettavan 
muovin tunnus ;  tunnus löytyy useimmiten kotelon selästä joko 
sisä- tai ulkopuolelta. 
(Jos kotelossa on kirjamuovia, kotelo menee sekajätteeseen.) 

 yhdistelmäpakkaukset, esim. paperia ja muovia si-
sältävät pakkaukset (muovin pitäisi kuitenkin olla energiajätteeksi 
sopivaa eli ei esim. kirjamuovia tai kovamuovia) 

 tarrat sekä niiden taustapaperit  

 liimautuvat muistilaput  
 
 
 
 
 
 

Nuukuusviikko 
 
 

 

 

 

http://www.nuukuusviikko.fi/
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Poltettavien muovien tunnukset ovat:  
 

 
 
 

 
 
 
 
Tyypillisiä PVC-tuotteita ovat:   
 

 mapit, muovikansiot muovitaskut 

 kontaktimuovi, ruskea pakkausteippi, jotkut tarrat, konttori-
kalvot 

 äänilevyt 

 cd/dvd-levyjen kotelot, jos niissä ei ole poltettavan muovin 
tunnusta 

 muovikortit, esim. kirjastokortti (leikataan palasiksi ennen 
kuin laitetaan roskiin) 

 
 
Miten muuten voi käyttää kirjastossa syntyvää ”jätettä”? 
 

 Poistokirjoja ja -lehtiä voi lahjoittaa esimerkiksi asumis-

palveluyksiköille, terveyskeskuksiin ja päiväkodeille tai kouluille uu-

siokäyttöä varten. 

 Videonauhoja, kahvipusseja ja alumiinipakkauksia voi 

lahjoittaa askarteluun esim. Martoille tai lastenkulttuurikeskuksille. 

Kierrätyksen ympäristöhyödyt  (mp3-tiedosto, 2 Mt) 

 

 

 

 

Mistä tunnistan PVC-muovin? 

Jos kirkas muovi muuttuu taivutettaessa valkoiseksi, se on 

melko varmasti PVC-muovia. 

 

Lajitteluohjeita löytyy 
jätehuoltoyritysten 
nettisivuilta, esim. 
http://www.lassila-
tikano-
kano-
ja.fi/fi/kierratysopas/yr
itysjayhtei-
so/lajitteluohjeetyrityk
sis-
sa/Sivut/Default.aspx 

 

Tietoa kirjastossa 
syntyvän jätteen lajit-
telusta: 
Terhi Huttunen: Kir-
jastoaineiston ekolo-
ginen jalanjälki (Avain 
2011). 

 

http://media.turku.fi/videot/valonia/taklu-kesavinkki-kierratyksen_ymparistohyodyt.mp3
http://www.lassila-tikanoja.fi/fi/kierratysopas/yritysjayhteiso/lajitteluohjeetyrityksissa/Sivut/Default.aspx
http://www.lassila-tikanoja.fi/fi/kierratysopas/yritysjayhteiso/lajitteluohjeetyrityksissa/Sivut/Default.aspx
http://www.lassila-tikanoja.fi/fi/kierratysopas/yritysjayhteiso/lajitteluohjeetyrityksissa/Sivut/Default.aspx
http://www.lassila-tikanoja.fi/fi/kierratysopas/yritysjayhteiso/lajitteluohjeetyrityksissa/Sivut/Default.aspx
http://www.lassila-tikanoja.fi/fi/kierratysopas/yritysjayhteiso/lajitteluohjeetyrityksissa/Sivut/Default.aspx
http://www.lassila-tikanoja.fi/fi/kierratysopas/yritysjayhteiso/lajitteluohjeetyrityksissa/Sivut/Default.aspx
http://www.lassila-tikanoja.fi/fi/kierratysopas/yritysjayhteiso/lajitteluohjeetyrityksissa/Sivut/Default.aspx
http://www.lassila-tikanoja.fi/fi/kierratysopas/yritysjayhteiso/lajitteluohjeetyrityksissa/Sivut/Default.aspx
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4. YMPÄRISTÖTIETOISUUS JA –
VASTUULLISUUS 
 
Kirjastolla on erinomaiset mahdollisuudet eri kei-
noin lisätä asiakkaiden ympäristötietoisuutta ja 
kannustaa ympäristövastuullisiin valintoihin. Yksi 
hyvä keino on tuoda omat ympäristöteot selkeästi 
esille.  

 
Lähes kaikilla arkisilla teoillamme on vaikutuksia ympäristön ti-
laan – ympäristövastuullisilla valinnoilla sekä edistämällä ympä-
ristötietoisuutta voimme vaikuttaa itse ja organisaationa. 
 
Kirjasto tarjoaa helpon pääsyn ympäristötietoon. Ekoaineiston 
ajantasaisuutta ja laatua ylläpidetään, kokoelmaa järjestetään 
mahdollisuuksien mukaan esille jatkuvasti tai vaihtuvissa näytte-
lyissä. Ekokokoelmalla olisi hyvä olla vastuuhenkilö, joka seuraa 
aiheeseen liittyviä julkaisuja ja muuta mediaa. 
 
 
 Mitä muita ekopalveluja kirjasto voisi tarjota tai esitellä?  

 
Mieti miten kirjastoautoa voisi käyttää ekologisen kestävyyden 
edistämisessä haja-asutusalueilla esimerkiksi ongelmajätteen 
keräyksessä. Kirjastoautoa voi mahdollisuuksien mukaan hyö-
dyntää myös muissa palveluissa, kuten vaalibussina. 
 
Ulkopuoliset tapahtumanjärjestäjät ohjeistetaan kirjaston ekokäy-
täntöihin. Pyritään säännölliseen yhteydenpitoon ja yhteistyöhön 
paikallisten ympäristötoimijoiden kanssa.  
 

 kierrätyspiste asiakkaiden kirjoille, levyille ja 

lehdille 

 lainattavia energiankulutus- ja pintalämpö-

mittareita 

 ympäristöaiheisiin teemaviikkoihin osallistu-

minen 

 kirjaston tilojen tarjoaminen ympäristötoimi-

joille 

Ympäristötietoisuus on tietoa 
ja ymmärrystä siitä, mihin 
ihmisen ja ympäristön suhde 
ja vuorovaikutus perustuvat. 

Ympäristötietoisuuteen sisäl-
tyy myös ymmärrys vuoro-
vaikutuksen lainalaisuuksis-
ta sekä omista ja eri toimi-
joiden vaikutusmahdolli-
suuksista erilaisissa muutok-
sissa.  

Ympäristövastuullisuudella 
tarkoitetaan pyrkimystä 
toimia ympäristön kannalta 
parhaalla mahdollisella ta-
valla. Ympäristövastuullisuus 
sisältää käytännössä tapah-
tuvat toiminnat ja teot. 

 

Ympäristökasvatusta 
yhteistyöllä sivuilta löydät 
mm. ympäristökasvatuk-
sen alueellisten yhteis-
työryhmien yhteystiedot. 
 
Ilmasto-opas kokoaa 
yhteen osoitteeseen käy-
tännönläheistä, tutkittua 
ja luotettavaa ilmastotie-
toa kunnille ja kuntalaisil-
le. 
 
Hyviä käytäntöjä 4V-
hankkeesta - toteuta sel-
laisenaan, muokkaa tai 
käytä ajatusten herätteli-
jänä. 

 

http://www.ymparistokasvatus.fi/sykse/toiminta/ymparistokasvatusyhteistyo
http://www.ymparistokasvatus.fi/sykse/toiminta/ymparistokasvatusyhteistyo
http://ilmasto-opas.fi/fi/etusivu
http://www.4v.fi/4v-hanke/hyvat_kaytannot
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5. KIINTEISTÖT 
 
Neuvottele kiinteistötoimen kanssa mahdollisuudesta säätää sisä-
lämpötila optimaaliseksi, teettää energiakatselmus kirjastossa sekä 
seurata kiinteistön energian- ja vedenkulutusta.  
 
Peruskorjausten tai uudisrakentamisen yhteydessä voidaan tehdä 
vielä enemmän kuten huomioida energiatehokkuus kilpailutuksessa, 
suunnitella rakennuksen valaistus järkevästi ja asentaa liiketunnisti-
mella toimivia valaisimia tai hanoja. 
 
 

Energia ja valaistus 
Energian järkevä käyttö syntyy yhteistyössä kaikkien kiinteistöä käyt-
tävien tahojen kanssa. Toteuttamalla energiansäästötoimenpiteitä 
syntyy myös taloudellista säästöä. Vaikka energia-asioissa kunnan  
kiinteistötoimi on keskeisessä roolissa, älä unohda miten tärkeitä 
valintoja voit tehdä myös itse ja miten paljon oma asenteesi ratkai-
see.  
 
http://www.motiva.fi/ 
 
http://www.energiansaastoviikko.fi/ 

 
 

Vedensäästö  
Vedenkulutusta voi vähentää asentamalla hanoihin vettä säästävän 
suihkupään. Lisäksi WC:n vesisäiliöön voi vaihtaa säästönupin. Heti 
kun huomaat hanan tai WC:n vuotavan, pyydä kiinteistönhoitajaa 
korjaamaan se. Jos peset astioita käsin, älä juoksuta vettä, vaan 
pese astiat altaassa. Jos käytät asianpesukonetta, pese täysiä ko-
neellisia. 

 Sammuta sähkölaitteet yöksi. 

 Hyödynnä sähkölaitteiden virransäästöominaisuuksia. 

 Sammuta valot ja tietokoneen näyttö, jos poistut huo-

neesta 10 minuuttia pidemmäksi ajaksi. 

 Hyödynnä luonnonvaloa. 

 Hanki energiansäästö- tai led-lamppuja. 

 Paranna energiatehokkuutta mm. tiivistämällä ikku-

noita, huoltamalla ilmastointia ja säätämällä sitä 

vuodenaikojen mukaan. 

 

Kiinteistöjen energiahal-
linta ja energiatehokkuus 
ovat tärkeitä osa-alueita 
kestävän kehityksen to-
teutumisessa julkisella 
sektorilla. 

Kiinteistön käytöllä ja 
huollolla on siten suuri 
merkitys energiankulu-
tukselle.  Toimintatapo-
jen muutoksella sääste-
tään sähköä ja lämpöä. 
Esimerkiksi lämmi-
tysenergian perussäädön 
avulla kiinteistön energi-
ankulutusta voidaan 
alentaa jopa 15%. 

 

Työkaluja kiinteistön 
energiankäytön tehos-
tamiseksi 

 

 

http://www.motiva.fi/
http://www.energiansaastoviikko.fi/
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/energiankayton_tehostaminen/kiinteistojen_energianhallinta
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/energiankayton_tehostaminen/kiinteistojen_energianhallinta
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/energiankayton_tehostaminen/kiinteistojen_energianhallinta
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6. LIIKKUMINEN 

Pidä kokoukset/neuvottelut yms. etäyhteydellä (esim. videoneuvot-
telu, chat, facebook, sähköposti). Jos etäyhteys ei ole mahdollinen, 
suosi työmatkoilla julkista liikennettä. Pitkillä matkoilla juna on lii-
kennevälineistä energiatehokkain vaihtoehto. Kaupunkiliikenteessä 
bussien päästöt matkustajaa kohden ovat pienet. Käyttämällä jouk-
koliikennettä tuet myös sen kehittämistä ; mitä enemmän matkusta-
jia, sitä enemmän palveluita käyttäjille tarjotaan. 

Kaupungissa polkupyörä on helppo liikenneväline, joka ei tarvitse 
parkkipaikkaa. Pyöräily ja kävely ovat meluttomia ja päästöttömiä 
kulkumuotoja, joiden säännöllinen harrastaminen edistää myös ter-
veyttä. Liikkujana vaadi tehokkaampia joukkoliikenneyhteyksiä, pa-
rempia pyöräteitä ja jalankulkuyhteyksiä. Työantajan tulee edistää 
työmatkapyöräilyä tarjoamalla pyörille telineitä ja lukollisia varastoja 
sekä työntekijöille suihkulliset pukuhuoneet mahdollistamaan työ-
matkapyöräilyn harrastaminen. Joukkoliikennettä käyttäville työnte-
kijöille tulisi tarjota työsuhde-etuna työmatkaseteleitä/lippuja. Tutus-
tu oman kuntasi tarjoamiin pyöräily- ja kävelyreittikarttoihin, joita voit 
kysyä matkailuneuvonnasta ja löytää sähköisenä netistä. Myös Pol-
kupyöräwiki tarjoaa kattavasti tietoa polkupyöräilystä. 

Jos käytät henkilöautoa työmatkoilla, suosi kimppakyytejä. Ne ovat 
sallittuja, kun kuljetus on maksutonta ja vastavuoroista. Auto on te-
hokkaassa käytössä, kun se on täynnä matkustajia. Työnantajan 
tulisi tarjota henkilöautoa käyttäville työntekijöille mahdollisuus loh-
kolämmittimen käyttöön; kylmäkäynnistys tuhlaa polttoainetta ja ku-
luttaa moottoria.  

Kirjastoauton reitit suunnitellaan energiatehokkaiksi välttäen turhaa 
edestakaista ajoa. Kirjastoauton polttoaineen kulutusta seurataan 
säännöllisesti. Suositeltavaa olisi asettaa pakkasrajat kirjastoautolle, 
koska polttoaineen kulutus nousee pakkasella. Uutta kirjastoautoa 
hankittaessa tulee painottaa ekologisia ratkaisuja, esim. tulevaisuu-
den hybridi- tai sähköllä toimivat bussit.        

Kirjastojen aineistokuljetusten ja logistiikan, myös kotipalvelussa, 
ekotehokkuutta tulisi kehittää. 

 
 Liikkujan viikko  
 
 
Kulku.info-sivut tarjoavat monipuolista informaatiota aikatauluista, 
kartoista ja reittioppaista aina kimppakyyteihin ja järkevään autoi-
luun.  
 
 
 

Suomen kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöistä noin 20 
% tulee kotimaan liikentees-
tä.  

Liikenteen hiilidioksidipääs-
töistä valtaosa, noin 75 % 
tulee tieliikenteestä. Energi-
an kulutusta vähentävät 
keinot pienentävät tehok-
kaimmin hiilidioksidipäästö-
jä. 

Tehokkain keino liikenteen 
hiilidioksidipäästöjen vähen-
tämiseksi on vähentää henki-
löautoliikenteen määrää 
mm. kehittämällä joukkolii-
kenteen sekä kävelyn ja pyö-
räilyn toimintaedellytyksiä. 

 

 
Energiatehokas liikkumi-
nen 
 
Vähennä ensin, kompensoi 
sitten lentomatkustamisen, 
autoilun ja toimiston hiilija-
lanjälkeä. 
 
Vapaaehtoisessa päästövä-
hennyskaupassa syntyy 
energiatehokkuus- ja uusiu-
tuvan energian hankkeita 
projekteissa, joissa otetaan 
huomioon myös projektien 
sosiaalinen vaikuttavuus ja 
kestävän kehityksen tukemi-
nen paikallisessa ympäristös-
sä. 
 
 
 

  

http://www.polkupyoraily.net/wiki/Py%C3%B6r%C3%A4ilykartat
http://www.polkupyoraily.net/wiki/Py%C3%B6r%C3%A4ilykartat
http://www.liikkujanviikko.fi/
http://www.kulku.info/
http://www.motiva.fi/liikenne/
http://www.motiva.fi/liikenne/
http://www.nordicoffset.fi/
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7. EKO-OHJEET TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJILLE JA SUUNNITTELIJOILLE 
 
Kirjastossa järjestetään erikokoisia tapahtumia niin asiakkaille kuin kirjaston omalle henkilökun-
nalle. Monessa tapahtumassa on jonkinlaista ruoka- tai juomatarjoilua, jonka tuloksena syntyy 
erilaista jätettä. Tässä on eko-ohjeet tapahtuman järjestäjille. Ohjeet kannattaa lukea jo suunnit-
teluvaiheessa esim. yhteisesti suunnittelupalaverissa.  
 
1. Lajittelu 
Roskiksia kannattaa varata syntyvän jätteen mukaan.  
Jos on ruokatarjoilu kertakäyttöastioista, on hyvä olla biojäteroskis ja energiaroskis. Jos taas 
järjestetään esim. askartelua lapsille, varataan roskikset sen mukaan (saattaa olla, että tarvitaan 
metallinkeräysroskista, mutta ei biojäteroskista). Siivoojilta voi kysyä sopivia roskisastioita. 
On hyvä laittaa selvät opasteet roskisten yhteyteen etenkin asiakkaille suunnatuissa tapah-
tumissa. Opasteissa on hyvä lukea, mikä roskis on (energiaroskis, sekajäteroskis, biojäteroskis) 
sekä myös se, mitä ko. roskikseen laitetaan (tähän kertakäyttöastiat, tähän ruokajätteet jne.) 
Jos tapahtumassa tulee pulloja tai tölkkejä, tulisi nekin lajitella ja kierrättää.  
 
2. Ruoka ja juoma 
On hyvä, jos jo etukäteen tiedetään osallistujamäärä (ainahan näin ei ole varsinkaan asiakkaille 
suunnatuissa tapahtumissa). Näin pystytään miettimään tarkasti, kuinka paljon tarvitaan eikä 
turhaan tilata liikaa tarjottavaa. Kannattaa siis tiedustella sähköpostilla osallistujat ennen tarjoi-
luiden tilaamista. Hyvä käytäntö on myös, että syömättä jäänyt ruoka otetaan mukaan omiin 
astioihin. Näin pystytään vähentämään biojätteen määrää. 
Tarjoilun ostovaiheessa on hyvä miettiä, onko mahdollista tarjota lähiruokaa. Tätä vaihtoeh-
toa kannattaa siis kysyä tarjoilun ostopaikasta. Voi olla, että lähiruokavaihtoehto löytyykin eikä 
se ole välttämättä edes kalliimpaa (esim. talvella tomaattien ja kurkkujen sijaan juuresraasteita).  
Kasvisruoan tai ainakin kasvisvaihtoehdon tarjoaminen on ekologista. Kannattaa kysyä 
etukäteen, jos mahdollista, haluaisiko useampikin osallistuja valita ekologisemman kasvisvaih-
toehdon. 
 
3. Astiat ja tarjoiluvälineet 
Jos mahdollista, käytä ”oikeita” astioita. Mahdollisuuksien mukaan otetaan omat astiat mu-
kaan jo silloin, kun tarjoilut haetaan ostopaikasta. Näin säästytään ostopaikan kertakäyttöastioil-
ta.  
 
4. Mainonta 
Sähköinen mainostus on ekologisempaa kuin paperinen mainostus. Kerro mainoksessa, että 
tapahtuman suunnittelussa on otettu huomioon ekologisuus ja vastuullinen kuluttaminen kuten 
esimerkiksi Reilun kaupan tuotteet. 

 

http://www.reilukauppa.fi/meista/

