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MONITAHOINEN AIHE

Kirjastojen rakentaminen

Palvelut

Kokoelmatyö

Keskustelun herättäminen

Kirjastoautot

E-aineistot



RAKENNUKSET

Energiaremontti

Puurakentaminen, kierrätysmateriaalit

Viherkatto, sadeveden talteenotto, luonnonvalon 

hyödyntäminen

Oma energiantuotanto: aurinkopaneelit, 

tuulivoima, maalämpö, ilp



PALVELUT

Esineiden lainaaminen, lelukirjasto

Kuinoma.fi

Kirjastopuutarha, learning garden

Ympäristölukutaidon edistäminen

Keskustelun herättäminen: tapahtumat, 

kirjailijavieraat, näyttelyt



KOKOELMATYÖ

Varastoinnin kustannukset vs. säilyttämisen

tarve

Ympäristöhyllyt

Kirjan pitkä ikä – muovia vai ei?



KIRJASTOT LIIKENTEESSÄ

Kirjastoautot ja kirjakuljetukset

Sähkö, biodiesel vai maa- tai biokaasu?

Kelluva kokoelma



VANTAAN HAAVE JA TARINA

Viiden viikon aikana

• yksi kirjastoauto kulutti keskimäärin 45,8 

litraa/100 km

• polttoaineesta aiheutui 3809,12 kilon 

hiilidioksidipäästöt (2,66 kg hiilidioksidia/litra)

• dieseliä kului 0,176 litraa/kävijä

• hiilidioksidipäästöt olivat 0,47 kg/kävijä

• dieseliä kului 0,06 litraa/laina

• hiilidioksidipäästöt olivat 0,17 kg/laina



TURUN SÄHKÖKIRJASTOAUTO



TURUN SÄHKÖKIRJASTOAUTO

Kootaan Kiinassa suurimmaksi osaksi  

suomalaisista komponenteista (70-80%)

Valmis marraskuussa 2019

Käyttösäde 90 km

Osa Turun kaupungin sähköstä on tuulisähköä



TURUN SÄHKÖKIRJASTOAUTO



E-AINEISTOT VS. PAPERI

●Ympäristövaikutuksia on vaikea vertailla, 

kohdistuu eri asioihin: kaivos- ja metsäteollisuus

●Internetin sähkönkulutusta on vaikea laskea, 

tiedot vanhenevat nopeasti



E-AINEISTOT VS. PAPERI



SUORATOISTO

”Kun videon klikkaa käyntiin kännykästä tai 

älylaitteesta, sen taustalla pyörii pitkä laiteketju: 

sähköä kuluttavat mm. palvelimet, tietoverkon eri 

osat, reitittimet, modeemi, toistolaite sekä näyttö. 

Päästöjen määrään vaikuttavat ainakin niissä 

käytetyn teknologian ja tiedonsiirron

energiankulutus, näytön koko ja siirretyn datan 

määrä eli videon kohdalla resoluutio.”

Netti syö kasvavalla tahdilla sähköä ja suurin syyllinen ovat nettivideot –

"Epämiellyttävä totuus, josta ei haluta puhua", https://yle.fi/uutiset/3-10832413

26.6.2019

https://yle.fi/uutiset/3-10832413


PERUSASIAT KUNTOON

Kierrätys

Hankinnat

Tarvitaanko tapahtumissa kertiksiä

Tarjoilut

Oppaita: kirjastot.fi/kestavakehitys

Blogi: https://kestavakirjasto.wordpress.com/

Monika Antonelli, 2008.  The Green Library 

Movement: An Overview and Beyond. 

https://escholarship.org/uc/item/39d3v236

https://www.kirjastot.fi/kestavakehitys
https://kestavakirjasto.wordpress.com/


Kirjaston käyttäminen on helppo 

keino laskea henkilökohtaista 

kulutusta. Yhden 300-sivuisen kirjan 

hiilijalanjälki on noin 1,2 kg 

hiilidioksidiekvivalenttia, joten 

kirjat on parempi hankkia

yhteis- kuin yksityisomistukseen. 

Määrä vastaa 7,3 km ajoa uudella 

henkilöautolla.



MEILLÄ ON TOIVOA

• Miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen, Risto 
Isomäki 2019

• Päin helvettiä? : Ympäristöahdistus ja toivo, Panu 
Pihkala 2014

• Faktojen maailma : asiat ovat paremmin kuin 
luulet, Hans & Ola Rosling, Anna Rosling-

Rönnlund 2018



KIITOS!


