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• Oulun kaupunginkirjastossa on otettu käyttöön kestävän kehityksen 
toimintasuunnitelma, Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta. 

• Tiekartta laadittiin Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -
hankkeen toimesta keväällä 2020 ja se toimii kirjastossa tehtävän ympäristötyön 
tukena. 

• Tiekartan avulla kirjaston ympäristötyö muuttuu aiempaa johdonmukaisemmaksi 
ja suunnitelmallisemmaksi. 



• Tiekartta pohjautuu YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän kehityksen 
tavoitteisiin (Sustainable Development Goals) sekä kaupunginkirjaston v. 2015 
laatimiin ekolupauksiin. 

• Tiekartta on myös linjassa Oulun kaupungin ympäristöohjelman, Kohti 
hiilineutraalia Oulua 2026, tavoitteiden kanssa.

• Tiekartta sisältää vuosien 2020-22 tärkeimmät kehittämisen kohteet ja niiden 
yksityiskohtaisen toteuttamissuunnitelman. Tiekartan kehittämiskohteita 
päivitetään kolmen vuoden välein ja tähtäin on vuodessa 2030.



• Kirjaston johto ja henkilökunta sitoutetaan suunnitelman tavoitteisiin ja 
toimenpiteisiin kirjastossa toimivien tiimien kautta. Näin kestävä kehitys läpäisee 
kaikki kirjaston toiminnot. Jalkauttamisen tukena toimivat tiimien kestävän 
kehityksen vastuuhenkilöt sekä kirjastojen ekotukihenkilöt.

• Tavoitteiden toteutumista seurataan kullekin tavoitteelle ja sen toimenpiteille 
erikseen valituilla indikaattoreilla. Seurantatulokset käydään läpi vuosittain. 
Tarvittaessa suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä.

• Kestävä kirjasto 2030 -tiekartasta viestitään kirjaston koko henkilökunnalle sekä 
asiakkaille ja sidosryhmille. Viestimällä tuodaan esiin yhteiset tavoitteet ja keinot 
niiden saavuttamiseksi. Viestintä on olennainen osa suunnitelman toteutumista. 
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Näihin tavoitteisiin me sitoudumme





1. Ei köyhyyttä

• Kirjasto tarjoaa palveluitaan ja kokoelmiaan kaikille tasavertaisesti

• Tarjoamalla pääsyn tiedon äärelle kirjasto edistää opiskelua, 
koulutusta, työllistymistä ja osallisuutta ja torjuu näin syrjäytymistä, 
joka voi johtaa köyhyyteen





3. Terveyttä ja hyvinvointia

• Kirjaston kokoelma sisältää laajan valikoiman ajantasaista terveyttä ja 
hyvinvointia käsittelevää aineistoa 

• Esinelainauksen edistäminen (mm. liikuntavälineiden ja soitinten lainaaminen)

• Lukemisen ja musiikin harrastamisen edistäminen

• Kirjasto panostaa asiakkaiden viihtyvyyteen kirjastossa (viihtyisät tilat)

• Jakamistalouden ja kansalaistaitojen edistäminen (osallisuus)





4. Hyvä koulutus

• Kirjasto tarjoaa kaikille tasavertaisen pääsyn tiedon äärelle

• Kirjasto tarjoaa laitteita, työskentelytiloja ja erilaisia oppimisympäristöjä 
opiskelun tueksi

• Moniluku- ja digitaitojen edistäminen 

• Kirjasto edistää elinikäistä oppimista tarjoamalla palveluitaan kaikille 
ikäryhmille





7. Edullista ja puhdasta energiaa

• Kirjaston energiansäästötoimenpiteet (mm. veden säästösuuttimet, led-
valaisimet, liiketunnistimilla toimivat valaisimet)

• Energiatehokas tilojen käyttö (mm. monitoimitalot, tuleva Keskustakirjasto 
entistä energiatehokkaampi)

• Aurinkoenergian käyttö (500 aurinkopaneelia pääkirjaston katolla sekä 
tulevassa uudessa kirjastoautossa)

• Kirjaston rakennusprojekteissa pyritään huomioimaan energiatehokkaat ja 
ekologiset vaihtoehdot niin energiaratkaisuissa kuin tilojen sisustuksessa ja 
yksityiskohdissa 





9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita
ja infrastruktuuria

• Yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen edistävät entistä toimivamman 
kirjastoverkon rakentamista

• Laajasta verkostosta ja osaamisen jakamisesta hyötyvät niin kirjastojen 
henkilökunta kuin asiakkaat

• Etäkokousten ja -koulutusten suosiminen

• Etäkäytäntöjen kehittäminen





10. Eriarvoisuuden vähentäminen

• Tasa-arvo on yleisen kirjaston peruslähtökohta 

• Kirjasto on turvalliseksi koettu, matalan kynnyksen paikka, jossa eri 
sosioekonomisista lähtökohdista tulevat ihmiset voivat kohdata 
toisiaan





11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

• Kirjasto kuuluu olennaisena osana peruspalveluihin niin 
sosiaalisesta kuin kulttuurisestakin näkökulmasta katsottuna 

• Kirjasto vaalii kulttuuriperintöä säilyttämällä paikallista 
dokumentaatiota seuraaville sukupolville





12. Vastuullista kuluttamista

• Kirjaston perusidea, lainaaminen, tukee vastuullista kuluttamista

• Kirjastoaineisto kiertää: yksi kirja voi käydä lainassa jopa sata kertaa 

• Kirjastoaineisto ”kelluu”: asiakkaat voivat lainata kirjoja mistä tahansa Oulun 
kaupunginkirjaston toimipisteestä ja palauttaa ne mihin tahansa toimipisteeseen, josta 
ne voidaan jälleen lainata suoraan eteenpäin seuraaville asiakkaille

• Kirjan elinkaaresta hankinnasta kierrätykseen huolehditaan harkiten

• Jakamistalouden edistäminen (mm. esinelainat, kausikortit, digiverstas)

• Ekologisuuden huomioiminen kaikissa hankinnoissa 

• Kirjaston vanhojen, käyttökelpoisten kalusteiden kunnostaminen ja käyttäminen 
uudelleen esim. remontoiduissa tiloissa





13. Ilmastotekoja

• Ympäristötietoisuuden edistäminen ja ympäristöviestintä tukevat kestävää 
kehitystä ja ovat jo sellaisinaan ilmastotekoja

• Kaikki ympäristökuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat 
toteutuessaan ilmastotekoja, kuten muovituksen vähentäminen, lajittelun 
tehostaminen, etäkäytäntöjen edistäminen, Kestävä kirjasto 2030 -tiekartan 
laatiminen ja sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen





16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

• Kirjasto puolustaa demokratiaa ja edistää kaikkien tasa-arvoista kohtelua

• Toimintaa ja palveluja koskevat päätökset pyritään tekemään arvioiden niiden 
vaikutukset kaikkien asiakasryhmien kannalta

• Kirjaston johto on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin ja haluaa sen 
olevan olennainen ja näkyvä osa toimintaa myös jatkossa





17. Yhteistyö ja kumppanuus

• Kirjasto toimii yhteistyössä eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja 
edistää näin osaltaan myös kestävän kehityksen hyväksi tehtävää työtä

• Yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen edistävät entistä toimivamman 
kirjastoverkon rakentamista

• Laajasta verkostosta ja osaamisen jakamisesta hyötyvät niin kirjastojen 
henkilökunta kuin asiakkaat





Lisätietoja:

Kestävä kirjasto -kotisivut

Hankkeen loppuraportti

Kestävä kirjasto 2030 tiekartan tiivistelmä

https://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/kestava-kirjasto
https://www.ouka.fi/documents/78400/596635/Vastuullinen_kirjasto_Hankeraportti.pdf/43b87e57-0f5c-4694-9777-0d9ea36ca8c8
https://www.ouka.fi/documents/78400/596635/Kest%C3%A4v%C3%A4+kirjasto+2030+-tiekartan-tiivistelm%C3%A4.pdf/542f3a4b-737e-4147-b3ad-3865a96dd074
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