
Climate Action Plan (CAP) 
2022-2030

Toimenpidesuunnitelma kohti seuraavia tavoitteitamme: 

Hiilineutraali LAB 2025

Hiilinegatiivinen LAB 2030

Suunnitelma sisältää toimenpiteet, joilla LAB vähentää päästöjään.



LAB hiilijalanjälki 2021
Kokonaishiilijalanjälki 974 tCO2e (ARENEn 
laskentamalli)

Matkustamisen aiheuttamat päästöt 
127 tCO2e  

Kiinteistöjen päästöt 245 tCO2e

Hankintojen päästöt 601 tCO2e 



Liikematkustaminen
Tavoite: Vähennetään liikematkoista aiheutuvia päästöjä

Toimenpiteet:

Päivitetään konsernin matkustusohjeet ja lisätään tietoutta intraan.

Varmistetaan, että LABilaiset käyttävät sopimusmatkatoimistoa ja 
valitsevat ilmastoystävälliset matkustusvaihtoehdot.

Varmistetaan, että organisaation sisäisissä kokouksissa on 
pääsääntöisesti  etäosallistumismahdollisuus.



LABin omistamat autot
Tavoite: Minimoidaan LABin omistamien autojen päästöt

Toimenpiteet:

Arvioidaan LABin omistamien autojen käyttötarve.

Vähennetään LABin omistamien autojen määrää ja/tai vaihdetaan 
autot vähäpäästöisemmiksi.



Kaukolämpö
Tavoite: Edistetään lämmönkulutuksen optimointia tilojen käytön 
mukaan 

Toimenpiteet:

Lappeenrannan kampus: Selvitetään mahdollisuus siirtyä vihreän 
(hiilineutraalin) kaukolämmön käyttäjäksi.

Lappeenrannan kampus: Pudotetaan tilojen lämpötilaa, kun tilat ei 
ole käytössä.

Myydään/puretaan omasta käytöstä poistuneet Imatran tilat



Jätteet
Tavoite: Edistetään jätteidenlajittelua kampuksilla 

Toimenpiteet:

Lappeenrannan kampus: Kartoitetaan jätehuollon parannuskohteet 
kampuksen sisätiloissa lajittelun onnistumisen varmistamiseksi. 
Parannuksia toteutetaan tarvittaessa. 

Lahden kampus: Neuvotellaan rakennuksen omistajan kanssa 
mahdollisuudesta siirtyä hiilineutraaliin jätehuoltoon, mikäli 
rakennuksen omistaja ei vielä kompensoi jätteiden aiheuttamia 
päästöjä.

Lisätään kampuslaisten tietoutta jätteidenlajittelusta.



Sähkö
Tavoite: Vähennetään sähkönkulutusta kampuksilla 

Toimenpiteet:
Jatketaan hiilineutraalin sähkön ostoa Lappeenrannan kampuksella ja 
Lahden kampuksen osalta kannustetaan kiinteistöjenomistajaa edelleen 
sitoutumaan hiilineutraalin sähkön hankintaan sikäli kun ulkopuolelta 
ostettavaa sähköä tarvitaan.

Lisätään kampuslaisten tietoutta sähkönsäästöstä.

Lappeenrannan kampus: Vähennetään sähkönkulutusta uusimalla 
valaistusta energiatehokkaampaan Lappeenrannan kampuksella.

Lappeenrannan kampus: Sammutetaan tarpeettomasti päällä olevat näytöt 
ja valot kampuksen yhteisistä tiloista erityisesti ilta- ja yöajoiksi.



Hankinnat
Tavoite: Vähennetään hankintojen hiilijalanjälkeä

Toimenpiteet:
Päivitetään hankintojen ympäristönäkökohtiin liittyvää tietoutta intrasivustoille.

Tarjouspyyntövaiheessa kiinnitetään huomiota tuotteen/palvelun ympäristönäkökohtiin, 
erityisesti hiilijalanjälkeen. Käytetään ensisijaisesti Hanselin puitejärjestelyjä.

Pidetään kirjaa hiilineutraaleista hankinnoista, jotta ne saadaan eriteltyä pois 
hiilijalanjälkilaskelmasta.

Lpr kampus: Omissa tilaustarjoiluissa suositellaan ensisijaisesti valittavan ravintolatoimijan 
tarjoamia Ilmastoystävällisiä menuita. Lahden kampuksen osalta keskustellaan vastaavasta.

Kaikissa tilaustarjoiluissa kiinnitetään huomiota muihinkin ympäristö- ja 
vastuullisuusnäkökohtiin sekä kustannustehokkuuteen. Lisäksi ravintolatoimijoiden kanssa 
tehdään yhteistyötä, jotta ko.näkökohdat saadaan esiin tarjoiluissa.

Tehdään ohjeistus Ilmastoystävällisten tapahtumien järjestämiseksi henkilöstölle.



Ruokailut kampuksilla
Tavoite: Haetaan systemaattisia ratkaisuja kampuslaisten aiheuttaman 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi kampusravintoloissa

Toimenpiteet:

Yhteistyön tiivistäminen kampuksilla toimivien ravintoloiden kanssa 
ruokailun ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja kampuslaisten 
tietouden lisäämiseksi.



Henkilökunnan ja opiskelijoiden 
matkat kodin ja kampusten välillä

Tavoite: Haetaan systemaattisia ratkaisuja kodin ja työ-/opiskelupaikan 
välisen liikkumisen aiheuttaman hiilijalanjäljen pienentämiseksi 

Toimenpiteet:

Yhteistyön tiivistäminen kampuskaupunkien kanssa. Tavoitteena 
edistää kampuksille suuntautuvaa kestävää liikkumista.

Lappeenrannan kampuksella jatketaan osallistumista 
kaupunkipyöriin vuosittain.

Lisätään henkilökunnan ja opiskelijoiden tietoisuutta käytettävissä 
olevista sosiaalitiloista ja pyörien turvallisista säilytys- ja 
latauspaikoista.

Lisätään kampuslaisten tietoutta kestävistä liikkumismuodoista.


