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1 JOHDANTO
Lappeenrannan kirjastotoimien toiminta ja tuottamat palvelut ovat lähtökohtaisesti kierrätystä ja kiertotaloutta edistävää toimintaa. Toiminnan luonteen vuoksi Lappeenrannan kaupungin Kirjastotoimi
on kiinnostunut selvittämään oman toimintansa ja arvoketjunsa toiminnan aiheuttaman hiilijalanjäljen
nykytilanteen.
Kirjastotoimen tavoite on kehittää omaa toimintaansa vähemmän ilmastoa kuormittavaksi ja tunnistaa merkittävimmät päästöjä aiheuttavat toiminnot. Kirjastotoimi on myös kiinnostunut selvittämään
toimintansa positiiviset, eli hiilikädenjäljen vaikutukset, ympäristöönsä. Kirjastotoimi haluaa myös
viestiä tuloksista kaupungin asukkaille ja henkilökunnalleen sekä osalistaa kaupungin asukkaita ja
henkilökuntaa positiivisten ympäristövaikutusten lisäämiseksi.
Kirjastotoimen ilmastotyö tukee Lappeenrannan kaupungin ilmastotyötä sekä Lappeenrannan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030 ja pidemmän aikavälin päästövähennystavoitetta. Kirjastojen ilmastotyö tukee myös Lappeenrannan kaupungin kansainvälistä tavoitetta olla globaali
suunnannäyttäjä ja edelläkävijä kaupunkien energia- ja ilmastopolitiikan edistämisessä.
Tämä laadittu selvitys ”Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen mittaaminen Lappeenrannan kaupunginkirjastossa” kattaa kaikki Lappeenrannan kaupungin kirjastot; pääkirjaston, yhdeksän lähikirjastoa ja
yhden kirjastoauton. Laskennassa on tunnistettu merkittävimmät kirjastojen toiminnan aiheuttamat
päästölähteet, joiden pohjalta voidaan laatia päästötavoitteita koko kirjastotoimelle ja toimipistetasolla. Lisäksi voidaan laatia konkreettisia toimenpiteitä päästövähennyksille. Nyt toteutettu laskenta
myös mahdollistaa päästövähennystoimien vaikuttavuuden arvioinnin tulevina vuosina.
Laadittu selvitys on osa Lappeenrannan kaupungin Green Leaf-voittovuoden kokonaisuutta. Lappeenrannan kaupunki on valittu Euroopan vihreimmäksi kaupungiksi vuodelle 2021.

1.1 Lappeenrannan kirjastot
Lappeenrannan kaupungin pääkirjasto sekä yhdeksän sivukirjastoa ja kirjastoauto tarjoavat lainaajille pääsyn erityyppisiin aineistoihin, ylläpitävät monipuolisia kokoelmia ja edistävät lukemista. Lisäksi kirjastot tarjoavat mm. tietopalvelua ja ohjausta tiedonhankintaan. Kirjalainaamisen lisäksi kirjastoista voi lainata mm. lehtiä, nuotistoja, dvd-levyjä ja e-kirjoja.
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Lappeenrannan pääkirjasto sijaitsee kaupungin keskustassa, muut kirjastoverkon toimipisteen sijoittuvat eripuolille Lappeenrannan kaupungin aluetta. Kirjastoverkostoa palvelee myös yksi kirjastoauto, joka palvelee aamupäivisin Lappeenrannan alueen kouluja ja päiväkoteja ja iltaisin Lappeenrannan alueen asukkaita. Lappeenrannan kirjastojen toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa:
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Kirjasto
Taulukko 1. Kirjastojen perustietoja.
Kirjaston pinta-ala,
[m2]

Lämmitysmuoto

Sähkö

Muodostunut
jätemäärä,
[t/a]

3 400

Kaukolämpö

Eko-energia

13,1

Joutseno

814

Kaukolämpö

Eko-energia

8,2

Lauritsala

709

Kaukolämpö

Eko-energia

1

Voisalmi

213

Kaukolämpö

Eko-energia

2,4

Sammonlahti

575

Kaukolämpö

Suomen keskimääräinen
sähkö

0

Nuijamaa

128

Öljy

Eko-energia

0

Pontus

183

Kaukolämpö

Eko-energia

1

Pulp

69

Maakaasu

Eko-energia

0,6

Korvenkylä

252

Maakaasu

Eko-energia

0,3

Ylämaa

215

Öljy

Suomen keskimääräinen
sähkö

1,3

0

Diesel

Kirjasto
Pääkirjasto

Kirjastoauto

0

1.2 Hiilijalanjälki
Laaditun selvityksen tavoitteena oli selvittää hiilijalanjälkilaskentaa hyödyntäen Lappeenrannan kirjastotoimen oman toiminnan aiheuttama ilmastonmuutosvaikutus. Numeroarvon lisäksi, eli kuinka
paljon

kirjastotoimen

toiminnasta

aiheutuu

kasvihuonekaasupäästöjä

nykytilanteessa,
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hiilijalanjälkilaskennalla saatiin selkeä kokonaiskuva hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä. Kun hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät ja niiden suuruusluokka on tunnistettu, voidaan kirjastojen omaan
toimintaan tehdä vähähiilisempää toimintaa tukevia muutoksia. Kirjastojen vähähiilinen toiminta tukee myös koko Lappeenrannan kaupungin vähähiilisyystavoitetta.
Edellisten lisäksi Kirjastotoimi voi asettaa omalle toiminnalleen päästövähennystavoitteita, joita kohti
Kirjastotoimi pyrkii eri päästöjenvälttämis- ja päästövähennystoimenpitein. Yhtä tärkeää oman toiminnan vähähiilisyyden ohjaamisen lisäksi, on hiilijalanjäljestä viestiminen laajemmin koko kaupungin asukkaille sekä palveluiden ja tuotteiden käyttäjien opastaminen kohti kestävämpää toimintaa
tuotteita tai palvelua käytettäessä.

1.3 Hiilikädenjälki
Hiilikädenjälki kuvaa kirjastojen aikaansaamia ympäristöhyötyjä siten että kirjasto tarjoaa palvelun
tai tuotteen, joka pienentää muiden hiilijalanjälkeä. Eli kirjaston tulee tarjota ratkaisuja, joissa autetaan pienentämään muiden, kuten lainaajien hiilijalanjälkeä. Kaikilla palveluilla ja tuotteilla on hiilijalanjälki, mutta ei välttämättä hiilikädenjälkeä.
Hiilikädenjäljessä tulee olla kohde, jolle tehdään hyvää, eli kädenjälkeä ei saada päästöjä vähentämällä vaan tuottamalla toisille hyvää. Kädenjäljestä voi viestiä se taho, joka tarjoaa ratkaisua. Lähtökohtaisesti hiilikädenjälki vastaa tarpeeseen arvioida ja viestiä positiivisista ympäristöhyödyistä.
Kirjastojen osalta hiilikädenjäljen osalta tarkastellaan kuinka paljon kirjastot ovat voineet auttaa lainaajiaan vähentämään negatiivisia ilmastovaikutuksia. Selvityksessä arvioidaan kirjalainan hiilikädenjälki vertaamalla kaupasta ostetun kirjan ja kirjastosta lainatun kirjan hiilijalanjälkeä toisiinsa.
(kuva 1).

Kuva 1. Periaatekuva kirjalainan hiilikädenjälkilaskennasta.
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Edellisen lisäksi selvitetään kirjastokortin hiilikädenjälki kertomalla kirjalainan hiilikädenjälki kirjalainojen määrällä ja jakamalla tulos lainaajien kokonaismäärällä (kuva 2). Laskenta noudattaa samaa
periaatetta kuin esitetty ”Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen” (Positive Impact Finland, 2021).

Kuva 2. Periaatekuva kirjastokortin hiilikädenjälkilaskennasta.
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2 LASKENTAMENETELMÄ
Lappeenrannan kirjastojen hiilijalanjälki on laskettu soveltaen kansainvälisen GHG-protokollan mukaisia standardeja: Yrityslaskennan ja raportoinnin -standardia (Corporate Accounting and Reporting
standard) ja yrityksen arvoketjun (Scope 3) -standardia (Corporate value chain (Scope 3) standard).
Standardissa jaotellaan toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt seuraaviin kokonaisuuksiin:
-

Scope 1: Kirjastojen oman toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt

-

Scope 2: Ostetun energian tuotannosta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt

-

Scope 3 kirjastojen arvoketjusta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt

2.1 Menetelmän tarkempi kuvaus
Laskentamenetelmässä Scope 1 kokonaisuuteen sisältyvät kaikki kasvihuonekaasupäästöt, jotka
aiheutuvat kirjastojen omasta toiminnasta. Omaan toimintaan sisältyy omien ajoneuvojen käyttö, eli
kirjaston omistamien ajoneuvojen ajosta aiheutuvat päästöt. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy polttoaineiden polttoon liittyvät päästöt, esimerkiksi öljylämmityksen ja maakaasun käytön aiheuttamat
päästöt ja omista tuotannollista prosesseista aiheutuvat päästöt. Omien tuotannollisten prosessien
päästöjä kirjastoilla ei ole.
Scope 2 kokonaisuuteen sisältyvät kaikki ostetun lämmön ja sähkön tuotannosta aiheutuvat päästöt.
eli kaikki kiinteistöissä käytetty sähkö ja kaukolämpö.
Scope 3 kokonaisuuden alle sisältyy kaikki arvoketjun toiminnoista aiheutuvat päästöt. Näitä ovat
tavaroiden, materiaalien, palveluiden ja tuotantohyödykkeiden hankinta. Lisäksi kokonaisuuden alle
kuuluvat hankintojen kuljetus, energiaan ja polttoaineisiin liittyvät toiminnot, toiminnasta muodostuvat jäte, sisäiset siirtokuljetukset, itselle vuokrattu omaisuus, liikematkat, työntekijöiden työmatkat,
myytyjen tuotteiden kuljetus, käyttö ja käytöstä poisto. Lisäksi laskentaan voidaan sisällyttää franchisingista, investoinneista ja ulosvuokratusta omaisuudesta aiheutuvat päästöt. Kuvassa 3 on esitetty GHG-protokollan periaatteellinen kuva.

2.1.1 Muutokset käytettyyn menetelmään
Kirjastojen palvelutoiminta poikkeaa normaalista yritystoiminnasta, johon GHG-protokolla on sellaisenaan suoraan sovellettavissa. Tästä johtuen arvoketjun toimintaan on lisätty erillinen kirjastojen
toimintaan keskeisesti liittyvä kategoria, aineistolainaukset. Aineistolainauksen- kategoria sisältää
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lainausmatkoista ja verkkolainoista aiheutuvat päästöt. Aineistolainaus -kategoria on lisätty kuvaan
3 Scopen 3 alle.

Kuva 3. GHG-protokollan periaate.

2.1.2 Vaikutusarviointi
Selvityksessä tarkasteltiin vain tarkastelujärjestelmän mukainen ilmastonlämpenemisvaikutus eli hiilijalanjälki. Muita ympäristövaikutuksia ei laskettu. Ilmastonlämpenemisvaikutusta laskettaessa on
huomioitu vain fossiilista alkuperää olevat kasvihuonekaasupäästöt. Biogeenisiä tai maankäytön
muutoksesta aiheutuvia päästöjä ei ole huomioitu. Tulokset esitetään yksikössä tonnia CO2-ekv.
(t CO2-ekv.). Aineistolainauksista aiheutuvat päästöt eivät sisälly kirjastojen hiilijalanjälkeen vaan on
esitetty omana tuloksenaan.
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2.1.3 Muutokset tulosten esittämisessä
GHG-protokollaan perustuvat tulokset esitetään tyypillisesti Scope-kokonaisuuksin sisältäen eri kategorioiden päästöt. Tästä tulosten esittämistavasta voidaan kuitenkin joustaa jos se on oleellista
tulosten tulkintaa varten ja on tarpeen mahdollista vertailua varten.
Tässä selvityksessä laskennan tulokset esitetään GHG-protokollasta poikkeavalla tavalla siten että
tulosten esittämistapa noudattelee Suomen kirjastojen keskimääräisten päästöjen tulosten mukaista
esittämistapaa (Positive Impact Finland, 2021). Tulokset ovat myös helpommin tulkittavissa. Vaikka
tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia laskennan rajausten vuoksi Suomen kirjastojen keskimääräisiin tuloksiin, helpottaa tulosten esittämistapa suuntaa antavaa vertailua laskennan tulosten
välillä. Tulokset ovat esitetty kootusti koko Lappeenrannan kirjastoille ja jokaiselle toimipisteelle. Tulosten poikkeava esittämistapa poikkeavien kategorioiden osalta on koottu taulukkoon 2.
Taulukko 2. Tulosten poikkeava esitystapa.
Kategoriat

Tulosten esittäminen

Omien ajoneuvojen käyttö

Kirjastoauton polttoaineen käytöstä aiheutuvat päästöt

Polttoaineiden polttoon liittyvät päästöt
Ostetun lämmöntuotannosta aiheutuneet päästöt

Siirretty kiinteistöjen lämmönkäyttöön aiheutuneisiin päästöihin
Kiinteistöjen lämmönkäytöstä aiheutuneet päästöt (kaukolämpö,
maakaasu ja öljy)

2.1.4 Laskennan rajaukset
GHG-protokollan tavoitteena on sisällyttää laskentaan lähtökohtaisesti kaikki toiminnan hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät (kuva 3). Koska datan kerääminen omista toiminnoista voi olla haastavaa ja
resursseja vievää, on oleellista sisällyttää laskentaan ne kokonaisuudet ovat keskeisiä toiminnan
kannalta.
Selvityksessä laskentaan huomioitiin ne kategoriat, jotka ovat keskeisiä Lappeenrannan kirjastoille.
Rajauksen asettamisen perusteena käytettiin myös tulosten suuntaa antavan vertailukelpoisuuden
vuoksi vastaavaa rajausta kuten Suomen kirjastojen hiilijalanjälkiselvityksessä käytetty rajaus.
Edellisiin perustuen laskentaan sisällytettiin kirjastoauton ajosta aiheutuneet päästöt, kiinteistöjen
ostetun energian tuotannosta aiheutuneet päästöt, toiminnasta muodostuneen kiinteän jätteen aiheuttamat päästöt, energiaan ja polttoaineisiin liittyvät päästöt, työntekijöiden työmatkaliikenne, aineistohankinnasta ja e-aineiston hankinnasta ja aineistolainauksesta aiheutuneet päästöt.
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2.1.5 Lähtötiedot
Selvityksessä käytettiin Lappeenrannan kirjastojen, Saimaan Tukipalvelu Oy:n ja Etelä-Karjalan Jätehuollon toimittamaa primääridataa eri toimipisteiden kulutustiedoista ja käyttötiedoista. Laskennassa käytetty data on peräisin vuodelta 2020. Lainausdata on kuitenkin vuodelta 2019, jolloin kirjastotoiminnassa ei ollut poikkeuksia. Saimaan Tukipalvelut toimitti kiinteistöjen ostetun energian
kulutustietoja ja osittain jätekeräystietoja. Myös Etelä-Karjalan Jätehuolto toimitti toimipisteiden jätekeräystietoja. Lappeenrannan kirjastot toimittivat lähtötiedot kirjastoauton ajokilometreistä ja polttoainekulutuksesta sekä aineistohankintaan, aineistolainoihin, palveluiden ostoihin ja sisäisiin siirtokuljetuksiin liittyviä tietoja. Kirjaston henkilökunta osallistui syksyllä 2021 järjestettyyn henkilökunnan
työmatkaliikennekyselyyn. Vastausprosentti kyselyyn oli 70 %.
Laskennassa käytettyihin päästökertoimiin primääritietona käytettiin Lappeenrannan kaupungin toimittamaa tietoa sertifioidusta Eko-energian hankinnasta kaupungin kiinteistöjen osalta. Muiden
omistamien kiinteistöjen osalta on käytetty Energiaviraston ilmoittamaa Suomen jäännösjakauman
mukaisen sähköntuotannon keskimääräistä päästöä. Kaukolämmön osalta on hyödynnetty Lappeenrannan Energian aiemmin ilmoittamaa kaukolämmön päästökerrointa.
Sekundääridataa on käytetty kulutustietojen osalta ainoastaan Sammonlahden ja Nuijamaan kirjastojen sähkönkulutuksen ja Sammonlahden kirjaston lämmönkulutuksen arvioinnissa. Nuijamaan ja
Sammonlahden kirjastojen sähkönkulutus laskettu kiinteistöjen keskimäärisen sähkönkulutuksen
perusteella. Sammonlahden kirjaston lämmönkulutus arvioitu kiinteistötyypin (kokoontumisrakennukset) ominaislämmönkulutuksen mukaan. Toiminnasta muodostuvan jätteen osalta tietoa ei ollut
Nuijamaan ja Sammonlahden kiinteistöistä, joten ne ovat jätetty laskennan ulkopuolelle.
Sekundääridataa on käytetty myös niiden päästökertoimien osalta, joista primääritietoa ei ollut saatavilla. Polttoaineiden polton päästökertoimet ovat Tilastokeskukselta. Jätehuollon energiaan ja polttoaineinen valmistuksen päästökertoimet elinkaarimallintamisen ohjelmiston GaBi professional tietokannasta ja Maailmanpankin tilastoista. Palveluiden hankinnan päästökertoimet ovat Defra tietokannasta. Ajoneuvojen suorien päästöjen osalta käytettiin VTT:n LIPASTO tietokantaa. Osa käytetyistä sekundäärilähteistä on vastaavaa kuin Suomen kirjastojen keskimääräisen hiilijalanjälkilaskennassa käytetty sekundääritieto. Paperikirjan hiilijalanjälkenä on käytetty arvoa 1,16 kg CO2-ekv
ja e-kirjalainan hiilijalanjälkenä 0,08 kg CO2-ekv. Paperikirjan hiilijalanjälkiarvo on käytetty aineistohankinnan päästökertoimena, e-kirjalainan hiilijalanjälkeä kuvaamaan e-aineistojen lainaamista aiheutunutta päästöä. Arvot ovat vastaavat kuin Suomen kirjastojen hiilijalanjälkilaskennassa käytetyt
arvot.
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3 KÄYTETYT TIEDOT - INVENTAARIOANALYYSI
3.1 Kirjastoauton ajotiedot
Lappeenrannan kirjastotoimella on käytössä yksi kirjastoauto, joka ajaa säännöllistä reittiä arkisin
aamupäivästä iltaan. Aamupäivisin kirjastoauto vierailee koulujen ja päiväkotien pysäkillä palvellen
koululaisia ja päiväkotilaisia ja niiden henkilökuntaa. Iltaisin kirjastoauto kulkee säännöllistä viikkoreittiä palvellen Lappeenrannan alueen asukkaita eripuolilla Lappeenrantaa. Kirjastoauton käyttövoima on diesel, ja vuonna 2020 kirjastoauto ajoi yhteensä 20 591 kilometriä. Ajokilometrien osalta
kirjastoauto sijoittuu Suomen keskimääräisen kirjastoauton ajokilomerien kärkipäähän, sillä keskimäärin kirjastoautot ajavat 15 000 kilometriä vuodessa (Positive Impact Finland, 2021)

3.2 Ostettu energia
Lappeenrannan kirjastoista kahdeksan toimipistettä sijaitsevat kaupungin kiinteistöissä, joko täysin
omina toimipisteinään tai kirjastot jakavat tilat muiden kaupungin toimijoiden, kuten koulujen, neuvoloiden tai päiväkotien kanssa. Kaksi kirjastoa sijaitsee muussa kuin kaupungin kiinteistössä. Kaikki
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kirjastot käyttävät sähköä valaistukseen ja muuhun toiminnan pyörittämiseen. Yhdessäkään kiinteistössä sähköä ei käytetä lämmönlähteenä.
Kaukolämpöä käytetään kiinteistön lämmönlähteen kuudessa kirjastossa. Tämän lisäksi öljyä käytetään lämmönlähteenä kahdessa kirjastossa ja maakaasua kahdessa kirjastossa. Kirjastojen ostetun energian tiedot kootusti ovat esitetty alla olevassa taulukossa 3. Voisalmen, Nuijamaan, Pontuksen, Pulpin, Korvenkylän ja Sammonlahden kirjastojen kiinteistöjen energiankulutukset on allokoitu
kirjaston käytössä olevan pinta-alan mukaan.
Taulukko 3. Kirjastojen ostetun energian tiedot.
Energiamuoto
Kaukolämpö

Ostettu määrä,
MWh/a

Vihreän sähkön määrä
MWh/a

1 100

Öljy

45

Maakaasu

101

Sähkö

710

640
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3.3 Toiminnasta muodostuva jäte
Kirjastojen toiminnasta muodostuu erilajisia jätteitä: sekajätettä, biojätettä, pahvijätettä, kierrätyspaperijätettä, lasi-, muovi- ja metallijätettä pahvijätettä. Jätteet lajitellaan ohjeistuksen mukaan. Osalla
kirjastoista on toimipiste muun toiminnan yhteydessä, jolloin myös jätekeräysastiat ovat yhteisiä.
Ainoastaan pääkirjastolla, Lauritsalan ja Joutsenon kirjastoilla on omat jätekeräysastiat. Sammonlahden ja Nuijamaan kirjastojen jätetietoja ei ollut saatavilla, joten ne ovat jätetty laskennan ulkopuolelle. Kirjastoauton jätteet ovat Pääkirjaston jätteissä. Eniten muodostuu biojätettä yhteensä 21,5
tonnia. Tästä määrästä pääkirjaston osuus on 50 %. Kirjastoilla kokonaisuutena muodostuneet jätteet jätelajeittain on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Kirjastoissa muodostuneen jätteen tiedot.
Jätelaji

Muodostuneen jätteen määrä, t/a

Kuivajäte

5,5

Biojäte

21,5

Pahvi

0,53

Metalli

0,4

Lasi

0,1

Muovi

0,1

Kierrätyspaperi

0,9
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3.4 Aineistohankinnat ja muut hankinnat
Kirjastot hankkivat erityyppisiä aineistoja: kirjoja, lehtiä, musiikkiaineistoja ja mm. dvd- ja blue ray
aineistoja. Suurin hankintameno kohdistuu kirjahankintoihin, joita on hankittu yhteensä 19 334 kappaletta vuonna 2020. Kirjojen osuus kaikista hankinnoista on ollut 87 % kun lehtiä ei ole huomioitu.
Kirjat hankitaan keskitetysti yhdeltä palvelun tarjoajalta ja kirjahankintojen kuljetusmatka on ollut n.
215 kilometriä. Kirjahankinnat ja niiden osuus kirjastoittain on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5. Kirjastojen kirjahankinnat ja niiden osuus.
Kirjasto

Kirjojen hankintamäärä, kpl

Osuus, %

Pääkirjasto

12979

65

Joutseno

1350

7

Korvenkylä

414

2

Lauritsala

1008

5

Nuijamaa

298

1

Pontus

395

2

Pulp

442

2

Sammonlahti

1094

5

Voisalmi

556

3

Ylämaa

475

2

Kirjastoauto

923

5

E-aineistoja voidaan lukea e-lisenssin avulla. Kirjojen lukemiseen hankittu lisenssien määrä oli
vuonna 2019 yhteensä 1 866 lisenssiä. Lisenssien käyttö on allokoitu kirjastoille kirjastojen aktiivisten kirjastokorttien lukumäärien suhteessa.
Kirjastot tarjoavat toimipistekohtaisesti lainattavaksi myös pelejä, lukulaitteita, kuntoiluvälineiltä yms.
Näiden muiden tavaroiden hankinta ja lainaaminen on rajattu selvityksen ulkopuolelle, eikä niistä
kerätty lähtötietoa.
Aineistohankintojen lisäksi kirjastot hankkivat kirjojen muovitukseen käytetyn muovin. Muovia ostetaan kirjastomuovi-nimikkeellä ja kovamuovina. Ostetun muovin yhteismäärä on ollut 3 230 m2. Muovien kuljetusmatka on n. 789 kilometriä. Ostetun muovin ja kuljetusmatkan osuuden ovat allokoitu
muovituspalveluiden hankinnan suhteessa.
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3.5 Palveluiden hankinta
Kirjastot ostavat toimintansa tueksi erilaisia palveluita. Kirjastojen ostama keskeinen palvelu on kirjojen muovituspalvelu. Aineistoa ei hankinta valmiiksi muovitettuna. Toinen merkittävä ostopalvelu
on aineiston siirto kirjastosta toiseen eli niin sanotut sisäiset siirtokuljetukset.
Kirjojen muovitus tehdään edelleen osittain myös itse, tosin suunta on ollut viime vuosina palveluostopainotteinen. Kuten aiemmin mainittu muovitukseen tarvittavan muovin kirjasto ostaa itse. Ainoastaan muovitus ja muovituksiin liittyvä kuljetus on ostettua palvelua. Muita palveluiden ostoa, kuten
siivousta ja muuta kunnossapitoa ei laskennassa huomioitu. Muovitettuja niteitä on ollut kirjastoilla
yhteensä lähes 3 000 kappaletta, joista 65 % on pääkirjaston osuus. Muovituspalvelua ja siihen liittyvää kuljetusta on ostettu yhteensä 1 007 eurolla. Muovitettujen niteiden ja niiden osuuksien määrä
on esitetty taulukossa 6.
Taulukko 6. Kirjastojen muovitettujen niteiden määrä ja niiden osuus.
Kirjasto

Muovitetut niteet, kpl

Osuus, %

Pääkirjasto

2033

65

Joutseno

212

7

Korvenkylä

65

2

Lauritsala

158

5

Nuijamaa

47

2

Pontus

62

2

Pulp

69

2

Sammonlahti

171

5

Voisalmi

87

3

Ylämaa

74

2

Kirjastoauto

145

5

3.5.1

Aineistokuljetukset

Kirjastojen välillä liikkuu päivittäin aineistoa. Aineistoa kuljetetaan yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa, jolloin kirjastojen välillä liikkuvat ajoneuvot kuljettavat harvoin, jos koskaan vain kirjastojen
kuljetuksia.
Kirjoja kuljetetaan laatikoissa, joissa on keskimäärin 35 kirjaa. Yhden laatikon paino on 17,1 kg.
Lappeenrannan kirjastoverkko on laaja ja kirjastojen välillä liikkuu paljon aineistoa vuodessa. Aineistokuljetuspäästöjen allokointi kaikkien kirjastojen osalta on toteutettu massaperusteisella allokoinnilla, perustuen ajettuun tonnikilometriin. Kaupungin pääkirjastosta lähetään tai sinne päätyy
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kuitenkin suurin osa aineistokuljetuksista. Pääkirjastosta lähtee vuosittain 51 % kaikista kuljetuksista
ja aineistoa saapuu 43 % kaikesta kuljetetusta aineistosta. Aineistokuljetusten määrä kirjastoittain
on esitetty taulukossa 7.
Taulukko 7. Aineistokuljetusmäärä viikossa kirjastoittain.
Kuljetukset

Joutsenoon

Joutseno
Korvenkylä

Korvenkylään

Lauritsalaan

Nuijamaalle

Pontukselle

1

Pulpille

Pääkirjastoon

1

5

1

11

Nuijamaa

1

Pontus

2
1

Pääkirjasto

10

Voisalmeen

13

5

Ylämaalle

1

Lauritsala

Pulp

Sammonlahteen

1
2

10

1

1

2

Sammonlahti

12

Voisalmi

3

Ylämaa

3

3

3.6 Työntekijöiden työssäkäyntimatkat
Työntekijöiden työssäkäyntimatkojen tiedot kerättiin henkilökunnalle suunnatulla erillisellä kyselyllä
syksyllä 2021. Eri toimipisteistä yhteensä 70 % henkilökunnasta vastasi kyselyyn. Työssäkäyntimatkan keskimääräinen pituus on noin 18 kilometriä. Matkoista 5 % tehtiin julkisella liikenteellä (linjaauto), 9 % kevyellä liikenteellä (polkupyörä/kävely) ja 86 % autolla.
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3.7 Aineistolainat
Kirjastosta voidaan lainata aineistoja kirjastokäynnin yhteydessä, verkkolainalla, tai e-lainalla. Ensilainat voidaan lainata kirjalaina-automaatilla tai kirjaston tiskillä. Lainojen uusinnat voidaan tehdä
kirjalaina-automaatilla, kirjaston tiskillä tai verkkolainalla. E-kirjat lainataan verkossa.
Kirjalainat ovat käsitelty kirjastokohtaisesti siten että lainauksissa huomioitu lainausten postinumeroalueet ja lainausmäärät. Lainojen postinumeroalueet Etelä-Karjalan ulkopuolelta on huomioitu laskennassa siten että matkan oletusetäisyydeksi on oletettu 15 kilometriä kohdekirjastosta ja matka
on oletettu tehtävän autolla. Lainaustietojen joukossa oli myös ns. postinumerottomia alueita. Näiden
lainausten osalta laskennassa on lainausmatkan oletusetäisyys kohdekirjastosta 10 kilometriä ja
matka on oletettu tehtävän autolla.
Muiden matkojen osalta oletettiin seuraavaa: lainausmatka alle 1,5 kilometriä kohdekirjastosta matkustustapa on kevyt liikenne. Yli 1,5 kilometrin matkojen osalta oletettiin lainausmatka tehtävän autolla tai linja-autolla. Jakosuhteena auto/linja-auto käytettiin autoille (2/3) ja linja-autoliikenne (1/3)
mikäli linja-autoliikenne on mahdollinen lainatulta postinumeroalueelta kohdekirjastoon.
Verkkolainojen osalta on oletettu, että lainaus tehdään pöytätietokoneella ja tietokoneen käyttöaika
lainaukseen on tunti. Verkkolainoihin käytettyä aikaa ei ole ajallisesti arvioitu ja tunnin käyttöaika on
erittäin konservatiivinen arvio verkkolainan käyttöön. E-kirjalainat on kohdennettu kirjastoittain jakamalla e-kirjalisenssit kirjastokorttien mukaisessa suhteessa. Kirjalainojen määrät kirjastoittain on esitetty taulukossa 8.
Taulukko 8. Kirjalainojen määrä kirjastoittain.
Kirjasto

Kirjojen ensilainat

Kirjojen uusinta

Verkkolainat

Pääkirjasto

203 617

13 562

164 587

13 015

11 734

Joutseno

53 077

4 385

27 089

2 299

2 072

Lauritsala

48 519

3 851

30 626

2 482

2 238

Voisalmi

18 516

1 374

8 963

879

792

Sammonlahti

51 543

3 246

35 108

2 824

2 546

Nuijamaa

2 904

713

749

93

84

Pontus

14 223

448

9 148

688

620

3737

638

820

138

124

Korvenkylä

12 114

1 030

4 753

477

430

Ylämaa

11 496

231

2 990

297

267

Kirjastoauto

21 628

2 084

7 651

1 235

1 113

Pulp

e-kirjalainat

Kirjastokortit
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4 TULOKSET
Tässä luvussa esitetään Lappeenrannan kirjastojen hiilijalanjälki. Tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että tulokset kuvaavat aina potentiaalisia ympäristövaikutuksia. Tässä selvityksessä lasketut
hiilijalanjälkitulokset kuvaavat selvityksessä esitettyyn dataan ja oletuksiin perustuvan arvion kirjastotoiminnan ilmastonmuutospotentiaalista.
Lisäksi tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että laskennan tulokset kuvaavat vain fossiilisia kasvihuonekaasupäästöjä. Laskentaan ei ole sisällytetty biogeenisiä tai maankäytön muutoksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

4.1 Kirjastojen hiilijalanjälki
Lappeenrannan kirjastojen hiilijalanjälki on yhteensä 281 t CO2-ekv. (kuva 4), kun aineistolainauksesta aiheutuvat päästöt on jätetty huomioimatta. Merkittävin hiilijalanjälkeen vaikuttava tekijä on
kiinteistöjen lämmitys (38 %), toiseksi suurin vaikutus on aineistokuljetukset (26 %) ja kolmanneksi
suurin polttoaineisiin ja energiaan liittyvät toiminnot (10 %), myös aineistohankinnat ja työntekijöiden
työmatkat ovat merkittäviä 8 prosentin osuudella (kuva 4).

Kuva 4. Lappeenrannan kirjastojen hiilijalanjälki.
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Kuva 5. Lappeenrannan kirjastojen hiilijalanjälkipäästöjen osuus kokonaishiilijalanjäljestä.

4.2 Kirjastojen toimitilojen päästöt
Kirjastojen toimitilapäästöt on suhteutettu kunkin kirjaston käytössä olevien neliöiden mukaan. Esitystapa noudattelee Suomen kirjastojen keskimääräistä esitystapaa. Neliötä kohden suurimmat tilapäästöt muodostuvat Korvenkylän ja Pulpin kirjastoissa. Näissä kirjastoissa käytetään tilojen lämmitykseen maakaasua, myös öljylämmitteisten kiinteistöjen tilakohtaiset päästöt ovat kaukolämmitystä
käyttäviä kiinteistöjä suuremmat (taulukko 9).
Taulukko 9. Kirjastojen toimitilapäästöt.
Toimitilojen päästöt,
[kg CO2-ekv./m2]

Pääkirjasto

Joutseno

Lauritsala

Voisalmi

Sammonlahti

Nuijamaa

Pontus

Pulp

Korvenkylä

Ylämaa

Lämpö/ m2

11,6

14,9

12,7

22,4

14,4

36,5

8,3

45,6

63,9

33,4

Sähkö/ m2

0,0

0,0

0,0

0,0

25,2

18,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Jäte/ m2

0,8

1,3

0,6

3,4

0,00

0,00

1,3

1,5

0,2

2,9

Tilapäästöt yht./ m2

12,4

16,3

13,3

25,9

39,6

54,7

9,9

47,1

64,2

36,3
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Verrattaessa kirjastojen toimitilapäästöjä Suomen kirjastojen keskimääräisiin lukuihin havaitaan, että
Pääkirjaston, Joutsenon, Lauritsalan ja Pontuksen kirjastojen toimitilapäästöt ovat alhaisemmat kuin
Suomen kirjastojen keskimääräiset päästöt. Eko-energia on nollapäästöistä ja myös Lappeenrannan
alueen kaukolämpö on biopohjaisempaa kuin Suomessa keskimäärin (kuva 6).

Kuva 6. Lappeenrannan kirjastojen Suomen kirjastojen keskimääräiset toimitilapäästöt. (Positive
Impact, 2021.)

4.3 Kirjastoauto
Kirjastoauton ajomatkojen päästö on 11,8 t CO2-ekv. Kilometriä kohden päästöä muodostuu
0,57 kg CO2-ekv./km. Kirjastoauton ajosta aiheutuva päästö on samansuuruinen kuin Suomessa
keskimäärin. Suomen keskimäärinen kirjastoauton päästö, kun autolla on ajettu 15 000 km on
8,5 t CO2-ekv. eli 0,56 kg CO2-ekv./km. (Positive Impact, 2021.)

4.4 Hankinnat
Hankintojen päästöjen merkittävin kokonaisuus (80 %) muodostuu aiheistohankinnoista, eli kirjojen
hankinnoista, aiheutuneista päästöistä. Muiden hankintojen, hankintojen kuljetusten eikä palveluiden
hankintojen osuus ei ole merkittävä. Palveluiden kohdalla on huomioitava, että palveluissa on huomioitu vain muovituspalvelun hankinta.
Vertailtaessa kirjastoja keskenään havaitaan, että merkittävin osa hankintojen päästöistä eli 62 %,
kohdistuu pääkirjastoon, johon myös suurin osa uusista aineistoista hankitaan (kuva 7.)
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Kuva 7. Aineistohankinnoista aiheutuneet päästöt.

4.5 Aineistokuljetukset
Aineistokuljetuksista, eli sisäisistä siirtokuljetuksista muodostuu toiseksi merkittävin osuus (26 %)
kokonaishiilijalanjäljestä. Aineistokuljetusten päästöistä merkittävin kokonaisuus kohdistuu pääkirjastoon (68 %) josta lähtee ja jonne päätyy suurin osa Lappeenrannan kirjastojen sisäisestä kuljetuksesta. Kirjastoauton osalta aineistokuljetuksia ei huomioida.

Kuva 8. Sisäisitä kuljetusten päästöt.
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4.6 Työmatkaliikenne
Kirjastojen työntekijöiden työmatkaliikenteestä aiheutuneet päästöt ovat 0,5 t CO2-ekv. /vuosi/työntekijä. Päästöt ovat suurimmat 0,65 t CO2-ekv. keskikokoisissa kirjastoissa (kolmesta kymmeneen
työntekijää) ja pienimmät pienissä kirjastoissa 0,36 t CO2-ekv. Keskikokoisiin ja isoihin kirjastoihin
liikkuu henkilökuntaa monelta eri suunnalta monella eri kulkuvälineellä, taasen pienempien kirjastojen osalta henkilökunta saattaa saapua jopa lähimatkasta työpisteelleen. Työntekijöiden työmatkapäästö on samansuuruinen kuin Suomen kirjastojen työntekijöiden keskimääräisen työmatkaliikenteen aiheuttama päästö 0,5 t CO2-ekv.

Kuva 9. Työmatkaliikenteen päästöt.

4.7 Aineistolainauksesta aiheutuvat päästöt
Aineistolainauksesta aiheutuvat päästöt ilmoitetaan kirjastojen hiilijalanjäljestä erillisenä lukuna, sillä
aineistolainaukseen liittyy lähtödataan nähden suurin epävarmuus. Tekstin eli kirjojen, ja muun aineiston aineistolainauksista aiheutuu merkittävimmät päästöt. Lainojen uusintoja toteutetaan kirjastoissa vain murto-osa ensilainoihin nähden, täten uusintojen vaikutus lainauspäästöihin on minimalistinen.
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Aineistolainauksesta merkittävin päästö aiheutuu pääkirjaston teksti ja muun aineistojen ensilainojen
osalta. Aineistolainauksesta muodostuvat päästöt korreloivat myös aineistolainausten määrien ja
kirjastokorttien määrien suhteessa.
Keskimääräinen lainakohtainen päästö, joka aiheutuu matkasta kirjastoon ja takaisin Lappeenrannan kirjastoissa on 0,15 kg CO2-ekv. Lainakohtainen päästö on alhaisempi verrattuna pääkaupunkiseudun lainakohtaisiin päästöihin 0,2-0,34 kg CO2-ekv. (Positive Impact Finland, 2021). Alhainen
lainakohtainen päästö kuvaa sitä, että kirjastot ovat hyvin saavutettavissa, ja kirjastoverkosto on
kattava. Lisäksi verkkolainoja suositaan uusintojen yhteydessä, joka poistaa lainausmatkasta aiheutuneet päästöt. Myös e-kirjalainojen käyttö vähentää asiointimatkoista aiheutunutta päästöä. E-kirjojen lainauksen suosio on lisääntynyt Lappeenrannan kirjastoissa. E-kirjalainoissa on 50 prosentin
kasvu vuodesta 2018 vuoteen 2019. E-kirjoja lainattiin keskimäärin 13,11 kertaa lisenssillä.
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Kuva 10. Aineistolainauksesta aiheutuneet päästöt.

4.8 Hiilikädenjälki
Kirjalainan hiilikädenjälki ja kirjastokortin hiilikädenjälki on laskettu kappaleessa 1.3 esitetyllä tavalla.
Laskennan tulokset kirjastoittain on esitetty taulukossa 10. Nuijamaan ja Korvenkylän kirjastoissa ei
muodostu hiilikädenjälkeä. Tämä johtuu siitä, että kirjastojen lainausmäärät ovat pieniä ja kirjastojen
käyttöaste verrattuna niiden ylläpidosta aiheutuviin päästöihin on liian pieni. Lisäämällä lainaajien
määrä ja lainausten määrää hiilikädenjäljen muodostuminen voisi olla mahdollista.
Taulukko 10. Kirjalainan ja kirjastokortin hiilikädenjälki.
Kirjalainan hiilikädenjälki
[kg CO2 -ekv.]

Kirjastokortin hiilikädenjälki
[kg CO2 -ekv.]

Pääkirjasto

0,81

26,41

Joutseno

0,80

32,70

Lauritsala

0,95

35,11

Voisalmi

0,88

31,97

Sammonlahti

0,75

26,57

Nuijamaa

0,00

0,00

Pontus

1,03

39,81

Pulp

0,19

7,75

Korvenkylä

0,00

0,00

Ylämaa

0,42

26,44

Kirjastoauto

1,04

29,13

Kirjasto
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4.9 Vertailu Suomen kirjaston keskimääräiseen tulokseen
Selvityksessä laskettuja tuloksia voidaan suuntaa antavasti vertailla Suomen kirjastojen keskimääräiseen tulokseen (Positive Impact Finland, 2021). Laskennan rajaukset ja menetelmät eivät ole täysin samanlaiset ja tämän vuoksi vertailu voidaan toteuttaa suuntaa antava.
Verrattaessa Lappeenrannan kirjastojen tunnuslukuja Suomen keskimääräisen kirjaston tunnuslukuihin havaitaan, että Lappeenrannan kirjastojen kirjalainan ja kirjastokäynnin hiilijalanjälki on pienempi kuin Suomessa keskimäärin.
Kirjalainan hiilikädenjälki ja kirjastokortin hiilikädenjälki ovat suuremmat kuin Suomessa keskimäärin.
Eli Lappeenrannan kirjastot auttavat lainaajiaan pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Jaettaessa
kirjastojen kokonaispäästö 281 t CO2-ekv. kirjastojen lukumäärällä pois lukien kirjastoauto, saadaan
kiinteän kirjaston kokonaispäästöksi 28 t CO2-ekv.
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Taulukko 11. Tulosten suuntaa antava vertailu.
Kokonaispäästö
[tCO2 -ekv.]

Kirjalainan hiilijalanjälki
[kg CO2 -ekv./laina]

Kirjastokäynnin
hiilijalanjälki
[kg CO2 -ekv.]

E-kirjalainan
hiilijalanjälki
[kg CO2 -ekv.]

Kirjalainan
hiilikädenjälki
[kg CO2 -ekv.]

Kirjastokortin hiilikädenjälki
[kgCO2 -ekv.]

Pääkirjasto

132,9

0,35

0,61

0,0043

0,81

26,41

Joutseno

30,3

0,36

0,53

0,0008

0,80

32,70

Lauritsala

17,7

0,21

0,34

0,0008

0,95

35,11

Voisalmi

8,1

0,28

0,41

0,0003

0,88

31,97

Sammonlahti

36,6

0,41

0,67

0,0009

0,75

26,57

Nuijamaa

9,4

2,14

2,59

0,0000

0,00

0,00

Pontus

3,0

0,13

0,21

0,0002

1,03

39,64

Pulp

5,1

0,97

1,16

0,0000

0,19

7,75

Korvenkylä

21,8

1,22

1,66

0,0002

0,00

0,00

Ylämaa

12,4

0,74

0,90

0,0001

0,42

26,44

Kirjastoauto

3,6

0,12

0,15

0,0004

1,04

29,13

281

0,37

0,59

0,0080

0,79

27,65

45

0,46

0,6

0,008

0,7

24,5

Kirjasto

Lappeenranta
kokonaisluku
Kirjastot keskimäärin Suomessa 2019
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5 YHTEENVETO
Tässä selvityksessä on arvioitu Lappeenrannan kirjastojen hiilijalanjälki, kirjalainan hiilikädenjälki ja
kirjastokortin hiilikädenjälki. Tarkastelu on laadittu soveltaen GHG-protokollan mukaisia standardeja
ja tarkastelu perustuu lähtödataan, joka on saatu selvityksen tilaajalta. Selvitykselle ole tehty kolmannen osapuolen suorittamaa kriittistä arviointia.
Tuloksia esitettäessä on huomioitava, että tulokset esittävät potentiaalista ilmastonmuutosvaikutusta. Tulokset eivät ole absoluuttisia arvoja ja epävarmuudet sekä käytetyt oletukset liittyen tuloksiin
tulee huomioida niitä tulkittaessa ja esitettäessä.

5.1 Hiilijalanjäljen pienentäminen kirjastoissa
Suurimmat yksittäiset päästölähteet muodostuvat kirjastoista, jotka sijaitsevat erillislämmitteisillä
kiinteistöillä. Näitä erillislämmitteisiä kiinteistöjä ovat Nuijamaa, Pulp ja Korvenkylä. Myös Ylämaa on
erillislämmitteinen kiinteistö, mutta siellä on siirrytty jo maalämmön hyödyntämiseen ja öljy on vain
tukipolttoaine kylminä talvina. Nuijamaan, Pulpin ja Korvenkylän kiinteistöjen osalta lämmityksen
päästövähennyksiä on mahdollista saavuttaa siirtymällä vihreään kaukolämpöön (mikäli infra mahdollistaa) tai öljylämmitteisten ja kaasulämmitteisten kiinteistöjen lämmitysjärjestelmän vaihtaminen
vähäpäästöiseen vaihtoehtoon kuten ilmalämpöön tai maalämpöön. Myös tilojen käyttöasteen nosto
pienentää suhteellista päästömäärää. Tilakohtaisia päästöjä voidaan myös vähentää vähentämällä
jätteen määrä, lajittelua tehostamalla ja kirjojen poistomyyntiä lisäämällä.
Hankintojen ja aineistokuljetusten osalta päästövähennyksiä voidaan saavuttaa siirtymällä ja painottamalla aineistohankinnoissa e-kirjojen hankintaan. Tällöin myös aineistolainauksesta muodostuvat
päästöt vähenevät, kun fyysiset matkat kirjastoon vähenevät. Toisaalta kirjastoilla on myös muunlainen rooli kuin lainauspalveluiden tuottaminen. Kirjastot toimivat kokoontumistiloina ja niissä järjestetään yhteiskunnallisesti merkittäviä tilaisuuksia, ne mahdollistavat harrastamisen, työskentelyn ja
tarjoavat myös erilliset tilat oppimiseen. Nämä ovat myös kirjastojen lainsäädännöllisiä velvoitteita,
joten kirjastoinstituutio on yhteiskunnallisesti tärkeä, vaikka lainausta pyrittäisiin siirtämään e-aineistojen puolelle. Kirjastot ovat myös laajentaneet lainausmahdollisuuksia erilaisiin peleihin, urheiluvälineisiin ja lukulaitteisiin. Fyysisesti kirjastot toimivat varteenotettavana jakamistalouden alustana.
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Verrattaessa selvityksen tuloksia suuntaa antavasti Suomen kirjastojen keskimääräiseen hiilijalanjälkeen, havaitaan että Lappeenrannan kirjastojen hiilijalanjälki on pienempi kuin keskimääräisen
Suomalaisen kirjaston hiilijalanjälki. Suurimmat edut muodostuvat Eko-energian, eli vihreän sähkön
käytöstä kaupungin omissa kiinteistöissä. Kaupunki voisikin myötävaikuttaa myös muiden kirjastokiinteistöjen osalta, jotka eivät ole kaupungin omistuksessa, siirtymistä EKO-sähköön. Johtuen sähkön nollapäästöisyydestä muiden päästötekijöiden, kuten sisäisten kuljetusten merkittävyys kasvaa.
Sisäisten kuljetusten osuus on 26 % kaikista päästöistä, taas Suomessa keskimäärin kuljetuksista
aiheutuu 6,4 % päästöt. Vaikka kirjastot hoitavat kuljetuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa,
siirtyminen vähäpäästöisiin kuljetuksiin vähentäisi kuljetusten päästöjen merkittävyyttä.
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5.2 Hiilikädenjäljen lisääminen
Kirjalainan hiilikädenjälkeä voidaan lisätä lisäämällä kirjastokäyntien määrää ja lainausmääriä lisäämisellä. Kirjastokäyntien määrä voidaan lisätä viihtyisillä ja monipuolisella tilatarjonnalla ja aukioloaikoja pidentämällä. Jo nyt Lappeenrannan kirjastot ovat lisänneet ns. omatoimiaikaa kirjastoissa ja
tämä on koettu positiivisena asiana. Myös hyvät tietokoneet, niiden monipuolinen käyttömahdollisuus ja monipuoliset ohjelmistot voivat lisätä kävijöiden määrä kirjastossa. Kuten aiemmin mainittu,
kirjastoista on mahdollista lainata paljon muutakin kuin kirjoja, joten mahdollinen lainattavien laitteiden ja välineidän kategorioiden laajentaminen voisi myös lisätä kirjastokäyntien määrä. Kädenjäljen
lisäämiseksi lainattavien laitteiden ja koneiden kategorian laajentaminen tulisi kohdentaa niihin laitteisiin ja koneisiin, joiden valmistuksen hiilijalanjälki on suuri tai jotka ovat taloudellisesti arvokkaita
yksityisille henkilöille hankkia.
Lainausmääriä voidaan lisätä järjestämällä erityyppisten tapahtumien yhteydessä lainaustempauksia ja järjestämällä muita esimerkiksi kalenterivuoteen liittyviä teemallisia kirjaesittelyitä ja nostamalla esille erityyppisiä materiaaleja. Myös monipuolinen aineistohankinta ja aineiston ylläpito voivat
lisätä lainausmääriä. Kirjastokortin hiilikädenjälkeä voidaan lisätä aktivoimalla ns. passiivisia
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lainaajia, siten että passiiviset lainaajat lainaisivat kirjan kirjahankinnan sijaan. Aktivointi voi olla erilaisten tempausten muodossa tai sijoittua eri tapahtumien yhteyteen. Myös uuden aineistohankinnan
kohdentaminen tasapuolisemmin eri kirjastojen välillä, voi aktivoida sivukirjastojen passiivisia lainaajia. Uuden aineiden hankintaa voisi jakaa etenkin aktiivisten sivukirjastojen välillä.

5.3 Laskennan laajentaminen
Tämä selvitys on ensimmäinen Lappeenrannan kirjastoille laadittu hiilijalanjälki ja hiilikädenjälkiselvitys. Tämän selvityksen jälkeen Lappeenrannan kirjastot voivat alkaa suunnitella toimenpiteitä kohti
vähähiilisempää kirjastotoimintaa hankintojen, toiminnan suunnittelun ja tilojen käytön suunnittelun
osalta. Tuloksia voidaan hyödyntää jopa pääkirjaston peruskorjauksen osalta (Lappeenranta, 2021).
Nyt toteutettua laskentaa voidaan laajentaa tulevaisuudessa niiltä osin, joita ei tässä laskennassa
huomioitu. Esimerkiksi sisällyttämällä laskentaan palveluiden hankintoja monipuolisemmin, muiden
laitteiden ja koneiden hankinnat, saadaan laskentaan tarkennettua niin hiilijalanjäljen kuin hiilikädenjäljen osalta.
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