
 
 

KIRJASTO EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ 

- kuntapäättäjille - 
 
 
Ekologinen kestävyys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden ja ekosys-
teemien toiminnan varmistamista sekä ihmisten toiminnan sopeuttamista 
siihen niin, että luonnon kestokyky ei ylity ja luonnonvarojen hupenemi-
nen pysäytetään.  
 
Jo kirjaston perustehtävä, aineiston lainaaminen asiakkaalle, on ekologis-
ta. Lisäksi kirjasto tarjoaa asiakkailleen tietokoneen käyttömahdollisuu-
den, lainaa monimuotoista aineistoa, järjestää näyttelyitä ja kierrättää. 
 
Kunta voi rakentaa imagoaan profiloitumalla kestävän kehityksen edellä-
kävijänä ja suunnannäyttäjänä. Kunnan myönteisellä suhtautumisella 
ympäristöasioihin on suuri merkitys ja se vaikuttaa kaikkien siinä toimivi-
en yksiköiden ja hallintokuntien tapaan toimia ympäristöasioissa. Ekolo-
gisesti kestävä kunta tekee hyvää ympäristölle ja kuntalaisille niin talou-
dellisesti kuin eettisesti. Kuntalaiset arvostavat puhdasta elinympäristöä 
ja yhteisten varojen järkevää käyttöä.  
 
Kunta voi julkisesti sitoutua ekologisesti kestävään kehitykseen esimer-
kiksi laatimalla ympäristöohjelman, joka velvoittaa kaikkia kaupun-
gin/kunnan eri toimijoita. Ympäristöohjelma antaa selkeät ja käytännölli-
set ohjeet ekotehokkaaseen toimintaan.  
 

Mitä on ekologinen kestävyys kirjastossa 
 
Kestävä kehitys kirjastoissa hanke tutki valtakunnallisesti yleisten kirjas-
tojen ekologisen kestävyyden tilaa kyselyllä helmikuussa 2012. Vastauk-
sista kävi ilmi, että kirjastot toteuttavat arjen ympäristötekoja, mutta oh-
jeistuksen puute ja ympäristökäytäntöjen kirjavuus on ilmeistä, jonka li-
säksi yhteistyötä kirjaston eri sidosryhmien on kehitettävä ympäristöasi-
oiden edistämiseksi. Seuraavassa otteita kyselystä kirjastojen ekologi-
sesta kestävyydestä:                     
 
 

 Kirjasto toimii tiedon välittäjänä asiakkaiden suuntaan. 

 Ympäristöasiat tulisi nostaa esiin jokapäiväisessä työssä. 

 Kirjaston sisällä toimii Ekotiimi, joka tiedottaa henkilökunnalle ym-
päristöasioista. 

 Asiakkaille on myynnissä kangaskassi, joka on Reilun kaupan pe-
riaatteilla valmistettu puuvillakassi.  

 Järjestämme kierrätys- ja ympäristöaiheisia näyttelyitä. 

 Lainaamme liikuntavälineitä ja energiamittareita. 

 Perustiedot toimipisteen energiankulutuksesta edistävät mahdolli-
suuksia energiatehokkuuteen. 

 Ekologiset asiat ovat meidän kaikkien yhteisiä asioita, joihin jokai-
nen sitoutuu omassa toiminnassaan. 

 

 

Covenant of Mayors - 
sitoumus on Euroopan 
komission ilmasto- ja 
energiasitoumus pai-
kallistason toimijoille. 

Aalborgin julistus ja 
sitoumukset ovat mer-
kittävä asiakirja ja 
toimintatapa euroop-
palaisessa paikallisen 
tason kestävän kehityk-
sen työssä. 

Hyvien käytäntöjen 
esimerkkejä suomalai-
sista hankekunnista. 

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
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/kestava-kehitys/aalborgin-julistus-ja-sitoumukset/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/kestava-kehitys/aalborgin-julistus-ja-sitoumukset/Sivut/default.aspx
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=135087

