
Oman kirjastosi hiilijalanjälki
Oman kirjastosi hiilijalanjälki on hyvin maltillinen, keskimäärin 32 tonnia CO2e 
– tämä vastaa 3130 suomalaisen vuosipäästöjä.

Kirjastojen päästöistä suurin osa 
tulee rakennuksesta ja sen 
päivi�äisestä toiminnasta: läm-
mityksen, sähkön ja jätehuollon 
osuus päästöistä on yli 60 %.

Kirjaston toiminta on muuten 
ympäristöystävällistä: aineisto- 
ja muiden hankintojen osuus on 
noin 25 %. Aineistokuljetusten, 
kirjastoautojen ja työmatkojen 
osuus 16 % päästöistä.
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Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle hanke.



Käynti kirjastossa pitää hiilipäästöt kurissa
Kirjaston käy�ö edistää 1,5 asteen elämäntapaa ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoi�eita 

• Kirjasto sijaitsee lyhyen ja helpon 
   kulkumatkan päässä.
• Kirjastosta löytyy lukema�omia kirjoja,  
   lehtiä ja muuta aineistoa, kuten musiikkia.
• Kirjasto tarjoaa tiloja, tietotekniikkaa ja  
   muita lai�eita yhteiskäy�öön.
• Kirjasto lainaa tavaroita, joita ei käytetä  
   päivi�äin.

• Se, miten tulet kirjastoon, vaiku�aa käyntisi hiilijalanjälkeen.
• Nouda varauksesi ja palauta lainasi ajoissa, niin  parannat  
   aineistojen kiertoa ja vähennät turhia kuljetuksia. 
   Muista myös e-aineistot ja -palvelut; ne vähentävät logistiikkaa.
• Tilojen, tietotekniikan ja muiden lai�eiden yhteiskäy�ö on 
   ympäristöystävällistä.
• Tavaroiden lainaaminen vähentää tarve�a omistaa – monessa 
   kirjastossa voit käy�ää ompelukone�a, lainata urheiluvälineitä 
   tai porakone�a ja käy�ää digilai�eita.1,5 °C

Kirjastosi tukee ilmastotoimia Sinä voit vaiku�aa kirjastonkäy�ösi hiilijalanjälkeen 

Hiilidioksidipäästöt eri kulkuneuvoilla 
henkilökilometriä kohti.
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Kirjastokortin hiilikädenjälki

Kirjasto tuo�aa hiilikädenjälkeä asiakkaalle, kun asiakas 
pystyy alentamaan omaa hiilijalanjälkeään käy�ämällä 
kirjaston palveluja.

Kirjalainan hiilikädenjälki syntyy kaupasta ostetun ja 
lainatun kirjan päästöjen erotuksesta, 0,7 kg CO₂e. 

Kun tämä luku kerrotaan kirjastojen yhteenlasketulla 
kirjalainojen määrällä ja jaetaan lainaajien määrällä, 
saadaan kirjastokortin hiilikädenjälki.

Tavataan kirjastossa!
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Suomalaisen kirjastokortin positiiviset ympäristövaikutukset eli hiilikädenjälki on 24,5 kg CO₂e (2019)



Yleiset kirjastot ovat sitoutuneet 
YK:n kestävän kehityksen tavoi�eisiin 

3. Tervey�ä ja hyvinvointia: Lukeminen edistää hyvinvointia ja 
kirjastokortin omistajat elävät pidempään.

4. Hyvä koulutus: Kirjastot tukevat lasten, nuorten ja aikuisten 
lukemista ja elinikäistä oppimista. Ympäristönäkökulma on mukana 
satutunneista taidenäy�elyihin ja tapahtumiin. 

10. Eriarvoisuuden vähentäminen: Kirjasto on kaikille avoin, 
ilmainen peruspalvelu. Kirjastot eivät hyväksy kiusaamista tai 
syrjintää. Kirjastot ovat vastuullisia työnantajia.

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt: Kirjastot nouda�avat kuntien 
ympäristölinjauksia ja monella kirjastolla on oma ympäristöohjelma, 
serti�kaa�i tai ekotukijärjestelmä.

12. Vastuullista kulu�amista: Kirjasto on kiertotalouden edelläkävijä ja 
jakamistalouden alusta. Kirjasto tarjoaa tiloja ja välineitä yhteiskäy�öön, 
mikä vähentää kulutusta.

13. Ilmastotekoja: Kirjastot kierrä�ävät ja säästävät energiaa. 
Kirjastot tarjoavat ajantasaista ja luote�avaa tietoa ympäristö-
asioista ja au�avat tiedon löytymisessä. 
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h�ps://sdgs.un.org/goals

Keskeiset tavoi�eemme: 



Kirjastonkäy�ö on ympäristöteko

Lukeminen on vähäpäästöinen harrastus, 
jolla on positiivinen hiilikädenjälki

Kirjastokäynti 

Elokuvailta kahdelle 
elokuvatea�erissa 

Karkkipussi

0,6 kg 
CO₂e.

0,5 kg 
CO₂e.

0,5 kg 
CO₂e.

Paperikirja kaupasta

Paperikirja verkkokaupasta

Paperikirja kirjastosta

E-kirja verkkokaupasta, erillinen lukulaite*

E-kirja verkkokaupasta, ilman lukulaite�a

E-kirja kirjastosta

Lukemisen päästöjä (kg CO₂e)

Kädenjälki Jalanjälki

1,16
1,07

0,46
0,87

0,08

0,010,07

0,7

Kirjan hiilijalanjälki muodostuu materiaalien, valmistuksen ja kuljetusten 
päästöistä. Ostetun kirjan lukee usein vain yksi ihminen.

Lainatun kirjan hiilikädenjälki muodostuu lainaamisen positiivisesta vaiku-
tuksesta kirjan päästöihin. Kirjaston kirja luetaan usein, jopa 100 kertaa 
ennen poistoa ja kierrätystä.
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