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Aluksi
Mikä on luovien alojen rooli kestävyysmurroksessa?

Luovilla aloilla tehdään paljon kestävyyden kehittämiseksi. Usein kannetaan huolta siitä, tehdäänkö tarpeeksi. Haluttaisiin 

tehdä enemmän, haluttaisiin tehdä paremmin. Haluttaisiin mahdollisuus tehdä niin hyvin kuin osataan ja käyttää omia vah-

vuuksia ongelmien ratkaisemiseen. Usein turhaudutaan, jos vaikuttamiseen ei ole mahdollisuutta ja toivotaan, että luovien 

alojen arvo ja voima nähtäisiin.

Suurimmaksi ja tärkeimmäksi luovien alojen kestävyyden mahdollisuudeksi on tässä esiselvityksessä noussut luovien alojen 

muutosvoima ja vaikutusmahdollisuus. Tämä muutosvoima on tunnistettava laajasti ja sen toteutumista on tuettava yhteis-

kunnallisesti. Taidetta, kulttuuria ja luovia aloja tarvitaan ekologisen murroksen edellyttämien arvojen, toimintatapojen ja 

yhteiskuntamallien uudelleenajattelussa. Myös hyvinvoivalla taide- ja kulttuurikentällä on suuri vaikutus yhteiskunnan kes-

tävyyteen. Pystytäänkö taidetta ja kulttuuria tekemään ilmastonmuutoksen ja luontokadon tuomassa tulevaisuudessa?

Yksi suurimmista kestävyyteen liittyvistä toiveista luovilla aloilla on kestävyyden kehittäminen yhteistyöllä, jottei muutosta 

joudu ajamaan yksin. Tämä esiselvitys pyrkii hahmottamaan tämän työn lähtökohtia.

Lokakuussa 2022

Tanja Lebedeff ja Nicole Grekov, Aalto-yliopisto

Kuva: Mikko Rikala
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Mikä LuoTo ja mikä 
esiselvitys?

Lähtökohdat ja tavoitteet
Tämän esiselvityksen tavoitteena on kartoittaa luovien alo-

jen ekologista kestävyysmurrosta palvelevaa toimintaa ja 

menetelmiä Suomessa ja hahmottaa luovien alojen lähtö-

tilannetta ja mahdollisuuksia alojen ekologista kestävyys-

murrosta varten. Esiselvityksessä kartoitettiin käynnissä 

olevia hankkeita, selvitettiin, kuinka hiilineutraaliutta ja 

kiertotaloutta on luovilla aloilla huomioitu ja millaisia työ-

kaluja, oppaita ja konsepteja on luotu.

Esiselvitystyö tehtiin kesän ja syksyn 2022 aikana Aal-

to-yliopistossa. Esiselvityksen kirjoittivat Tanja Lebedeff 

ja Nicole Grekov. Esiselvityksen työryhmään kuului Aal-

to-yliopistosta Riikka Mäkikoskela, Maria Uusitalo ja Hille 

Häkkinen sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitras-

ta Anu Mänty. Työtä tukevaan ja ohjaavaan hankekonsor-

tioon kuuluivat Uudenmaan liitosta Pia Tynys, Tarja Haili 

ja Jaana Eskola, MyStash:stä Panu Sirkiä ja Jyri Sucksdorff, 

Creasus ry:stä Kati Nuora ja ympäristöministeriöstä He-

ta-Elena Heiskanen. Esiselvityksen ohjausryhmään kuului 

Aalto-yliopistosta Jussi Impiö ja Sitrasta Laura Järvinen.

Esiselvitys on tehty Luovien alojen ekologisen kestävyys-

murroksen toimenpideohjelmaa varten. Toimenpideoh-

jelma tähtää alan ekologiseen kestävyysmurrokseen ja 

luovien alojen muuttamiseen valtakunnallisesti hiilineut-

raaliksi, ilmasto-, luonto- ja kiertotaloustavoitteet huomi-

oiden. Hanke kokoaa alojen kestävyystietoa, -hankkeita ja 

-osaamista yhteen tavoitteellisuuden yhtenäistämiseksi ja 

toimialan rahoittajille tueksi vahvistamaan kestävyysta-

voitteiden saavuttamista.

Menetelmät ja aineisto
Esiselvityksessä painotetaan ekologisen kestävyyden nä-

kökulmaa. Menetelminä esiselvityksessä käytettiin aineis-

ton analyysiä ja luovien alojen toimijoiden haastatteluja. 

Hankekonsortio kokosi yhteistyössä jo olemassa olevaa, 

eri luovilla aloilla tehtyä aineistoa, esimerkiksi hankkeita, 

selvityksiä ja työkaluja, yhteen analyysiä varten. Koonnis-

sa painotettiin viimeaikaisia kestävyystoimia. Aineistona 

käytettiin myös Uudenmaanliiton Luovat alat ekologista 

siirtymää rakentamassa -tapahtuman ilmoittautumislo-

makkeen vastauksia. Aineistoa täydentäviin haastattelui-

hin pyrittiin saamaan laajasti eri luovien alojen tekijöitä ja 

toimijoita, ja ne toteutettiin ryhmähaastatteluina ja muu-

tamana yksilöhaastatteluna. Haastatteluihin osallistui yh-

teensä 47 alan tekijää.

Esiselvitys on 
tehty Luovien 
alojen ekologisen 
kestävyysmurroksen 
toimenpideohjelmaa 
varten.
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Luovat alat
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry kertoo julkaisussaan, että kulttuurin toimiala on Suomessa keskisuuri toi-

miala. Kulttuurin alat työllistävät noin 100 000 henkilöä ja osuus kaikista työllisistä on 3–5 %1. Kulttuurin toimiala on sekä 

työllistävyydeltään että arvonlisäosuudeltaan suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, metsätalouden, puu-

teollisuuden, paperiteollisuuden sekä maatalouden tai metsästyksen toimialat2.

Taloustutkimuksen vuoden 2021 julkaisussa kerrotaan, että viime vuosikymmenellä kulttuurialojen työllisyys on vähentynyt 

ja samalla alojen tuotos on kasvanut noin 2,4 miljardia euroa. Kulttuurialojen tuotos vuodessa on 14 miljardia euroa, palk-

kasumma on 5,3 miljardia euroa ja yhteiskunta kerää vero- ja maksutuloja 3,4 miljardia euroa3.

Kulttuurialan työllisyys Kulttuurialan tuotos (milj. €)

Lähde: Holm, P. ja Tyynilä J. Kulttuurialan kehitys ja 2010–2019 ja kulttuurialan vaikutus työllisyyteen ja julkiseen talouteen. Taloustutkimus Oy. 

Pdf-tiedosto. Viitattu 12.10.2022. https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2021/12/Kulttuurialan-kehitys-2010_2019-ja-kulttuurialan-vaikutus-

tyollisyyteen-ja-julkiseen-talouteen.pdf

Luovat alat ovat laaja ja monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu valtavasti erilaisia toimijoita ja tahoja. Tätä esiselvitystä 

varten luovat alat on määritelty seuraaviin osa-alueisiin: arkkitehtuuri, audiovisuaalinen ala, esittävä taide, kirjastot, kustan-

nus- ja media-ala, kuvataide, muoti- ja tekstiiliala, muotoilu, museot ja elävä kulttuuriperintö, musiikki, pelit ja tapahtumat. 

Luovien alojen luokituksen lähtökohtana on käytetty työ- ja elinkeinoministeriön tekemää luokitusta4.

https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2021/12/Kulttuurialan-kehitys-2010_2019-ja-kulttuurialan-vaikutus-tyollisyyteen-ja-julkiseen-talouteen.pdf
https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2021/12/Kulttuurialan-kehitys-2010_2019-ja-kulttuurialan-vaikutus-tyollisyyteen-ja-julkiseen-talouteen.pdf
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Esiselvityksen osiot

Kestävyyden käsitteistöä

• Osiossa avataan keskeisiä esiselvityksessä käytettyjä kestävyyden termejä.

Luovat alat kestävyyttä etsimässä

• Osiossa käydään läpi yleistä luovien alojen kestävyysmurroksen tilannetta sekä haastatteluista ja aineistosta nousseita 

teemoja.

• Osiossa olevat sitaatit ovat anonyymeja haastattelusitaatteja. Luvun loppuun on kerätty luovilla aloilla yleisiä kestävyys-

murroksen haasteita ja mahdollisuuksia.

Alakohtaiset tiivistelmät

• Osiossa avataan alan kestävyyden tilannetta, kestävyyshankkeita ja kestävyyteen liittyvää toimintaa.

• Tiivistelmien lopuissa nostetaan esiin joitakin alakohtaisia kestävyysmurroksen haasteita ja mahdollisuuksia. Lista ei 

pyri olemaan tyhjentävä, vaan täydentämään yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia alakohtaisella näkökulmalla.

 

Työkaluja, laskureita ja oppaita

• Osiossa listataan alojen oppaita, työkaluja ja mittareita, jotka ovat nousseet esiin esiselvitystä tehdessä. Listassa on myös 

englanninkielisiä ja kansainvälisiä lähteitä. Esiselvityksen tekijät eivät takaa laskureiden ja oppaiden tiedon ajankohtai-

suutta.

Viitteet
1 KULTA ry (2020). Kulttuurin työllisyydestä, työllistävistä vaikutuksista ja työllistävistä mahdollisuuksista. Pdf-tiedosto. s. 2. Viitattu 

12.10.2022. Saatavilla: https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2020/10/Kulttuurin-tyollisyydesta-tyollistavista-vaikutuksista-ja-

tyollistavista-mahdollisuuksista-3.pdf

2 Meriläinen, R. (2020). Työllisyyden nostamisessa kulttuuri on osa ratkaisua. Verkkosivu. Viitattu 12.10.2022.https://kulttuurijataide.fi/

tyollisyyden-nostamisessa-kulttuuriala-on-osa-ratkaisua/

3 Holm, P. ja Tyynilä J. (2021) Kulttuurialan kehitys ja 2010–2019 ja kulttuurialan vaikutus työllisyyteen ja julkiseen talouteen. Taloustutkimus 

Oy. Pdf-tiedosto. s. 2–8. Viitattu 12.10.2022. https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2021/12/Kulttuurialan-kehitys-2010_2019-ja-

kulttuurialan-vaikutus-tyollisyyteen-ja-julkiseen-talouteen.pdf

4 Työ- ja elinkeinoministeriö (n.d.) Luovan talouden edistäminen. Verkkosivu. Viitattu 6.10.2022. https://tem.fi/luova-talous

https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2020/10/Kulttuurin-tyollisyydesta-tyollistavista-vaikutuksista-ja-tyollistavista-mahdollisuuksista-3.pdf
https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2020/10/Kulttuurin-tyollisyydesta-tyollistavista-vaikutuksista-ja-tyollistavista-mahdollisuuksista-3.pdf
https://kulttuurijataide.fi/tyollisyyden-nostamisessa-kulttuuriala-on-osa-ratkaisua/
https://kulttuurijataide.fi/tyollisyyden-nostamisessa-kulttuuriala-on-osa-ratkaisua/
https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2021/12/Kulttuurialan-kehitys-2010_2019-ja-kulttuurialan-vaikutus-tyollisyyteen-ja-julkiseen-talouteen.pdf
https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2021/12/Kulttuurialan-kehitys-2010_2019-ja-kulttuurialan-vaikutus-tyollisyyteen-ja-julkiseen-talouteen.pdf
https://tem.fi/luova-talous
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Käsitteistöä

Kokonaiskestävyys

Ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

Ekologinen kestävyys

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ihmisen toiminnan sopeuttamista maapallon luonnonvarojen riittävyyteen ja 

luonnon sietokykyyn.

Sosiaalinen kestävyys

Ihmisten perusoikeuksien ja elämän perusedellytysten toteutumista, tasavertaisten mahdollisuuksien turvaamista ja mah-

dollisuutta osallistua päätöksentekoon omassa maassa ja maailmanlaajuisesti. Hyvinvoinnin edellytysten siirtymistä suku-

polvelta toiselle.

Taloudellinen kestävyys

Tasapainoista kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen hävittämiseen eikä velkaantumiseen.

Ekologinen kestävyysmurros

Toiminnan muuttamista ekologisesti kestäväksi eli sovittamista ympäristön kantokyvyn rajoihin.

Hiilijalanjälki

Toiminnan aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Hii-

lineutraali yhteiskunta tuottaa ilmakehään vain sen verran hiilipäästöjä kuin se pystyy sitomaan niitä ilmakehästä.

Kestävyysvaikutus

Toiminnan synnyttämiä myönteisiä ympäristövaikutuksia ja positiivista vaikutusta yhteiskunnassa. Käytämme myös termiä 

ekologinen kädenjälki.

Kiertotalous

Materiaalien ja tuotteiden hyödyntämistä mahdollisimman pitkälle, niin että hukkaa syntyy mahdollisimman vähän: esimer-

kiksi lainaamalla, vuokraamalla, uudelleenkäyttämällä, korjaamalla ja kierrättämällä.

Luonnon monimuotoisuus

Ekosysteemien (luonnonpääoman), lajien ja geenien kirjoa maailmassa tai tietyssä luontotyypissä. Luontokato on näiden hä-

viämistä ja yksipuolistumista.
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Luovat alat 
kestävyyttä 
etsimässä

” On myös ymmärryksen puutetta siitä, kuinka 

vakavasta asiasta tässä on kyse. Sen verran olen 

penkonut tulevaisuusennusteita ja muuta, että jos sitä 

vihreää siirtymää ei tapahdu, niin ei ole ehkä sellaista 

luksusta kuin taiteen tekeminen enää.”

” Jos mietin tätä kysymystä ’Miten alasi/organisaatiosi voisi hyötyä 

kestävyysmuutoksista?’ Ei mitenkään. Se ei tule hyödyttämään, ihan 

sama kuin millään muullakaan sektorilla, ne ei tule hyödyttämään 

ketään. Meidän koko elintavan downshiftaaminen, jos me jouduttaisiin 

tekemään nopeasti ne ratkaisut, jotka pitäisi tehdä – ei se hyödytä 

ketään.”

” Että se toimiala on itse ajamassa sen toimialan 

vihreää siirtymää, on ehdottomasti sen oman toimialan 

oman edun mukaista ja sitä, että taide-elämä, luovat 

alat kukoistavat. Nyt on kyse siitä, millaisissa puitteissa, 

olosuhteissa, budjeteissa, valtionbudjeteissakin me 

teemme taidetta vuonna 2050.”

Kuvitus: Merle Karp
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Luovien alojen kestävyysmurros - muututaanko vai eikö muututa?

Vihreä siirtymä, kestävyysmurros, kannattaako siihen lähteä mukaan?
Ovatko luovat alat muuttumassa?

Tätä esiselvitystä varten tehdyssä alan toimijoiden haastatteluissa useimmat korostivat, että toimialalle on hyödyllistä rea-

goida yhteiskunnan muutokseen. Monet näkivät ekologisen kriisin ennakoinnin taloudellisesti järkevänä, vaikka lyhyellä 

aikavälillä muutos voi tuoda lisäkustannuksia. Luovien alojen tekijöiden ja varsinkin nuoremman polven koettiin pitävän 

kestävyyttä tärkeänä. Luovien alojen rooli yhteiskunnan laajemmassa muutoksessa nähtiin erittäin tärkeäksi.

Luovilta aloilta löytyy paljon kestävyyttä edistävää toimintaa, mutta usein toiminnasta ei viestitä ja tieto on vaikeasti löy-

dettävissä. Joskus kestävyystoimet nähdään salassa pidettävinä kilpailuvaltteina, joskus taas omia kestävyystoimia ei haluta 

hehkuttaa, koska pelätään viestinnän vaikuttavan viherpesulta. Alojen sisällä ja eri luovien alojen kesken ei usein olla tietoi-

sia, millä kaikilla tavoilla kestävyyttä on edistetty.

Mikä estää?
Vaikka luovat alat ovat keskenään hyvin erilaisia, esisel-

vityksessä erottui kestävyyden edistämisessä selkeästi 

yhteisiä haasteita. Useimmiten haasteita olivat puutteel-

liset resurssit, pääosin ajan, rahan tai kestävyysosaamisen 

puute. Kestävyysosaamisen ostaminen nähtiin pienille or-

ganisaatioille liian kalliina ja isoissa organisaatioissa haas-

teeksi nähtiin muutoksen hitaus, byrokratia ja uskaltamat-

tomuus olla edelläkävijä.

” Vähän semmoinen myös, että ’enhän mä voi sanoo 

noin ja mitä muut ajattelevat, kun me tehdään näin’. 

Mun mielestä mun työnantajan pitäisi olla niin, että 

me ollaan se johtava tekijä tässä. Pitäisi uskaltaa 

sanoo. Eikä niin, että pienemmät organisaatiot me-

nevät vasemmalta ja oikealta ohi, vaan meidän pitäisi 

uskaltaa olla silleen, että hei, tää onkin aika radikaali 

juttu, että vaikka kaikki ruoka on vegaanista, mitä me 

ikinä tarjoamme missään tilaisuuksissa, ja pyritään 

kestävyyteen ja tehdään niitä radikaaleja asioita. Eikä 

niin, että sitten kun muutkin on tehnyt, niin ehkä sitten 

mekin uskalletaan.”

”Mielestäni taidealan kestävyyshaaste on, että kun 

olemme koko ajan niin epävarmassa tilanteessa talou-

dellisesti, niin se tekee pitkäjänteisestä suunnittelusta 

todella haastavaa. Kun ikinä ei oikeesti tiedä, ollaanko 

ensi vuonna pystyssä vai ei. Kun ollaan jatkuvasti alire-

surssoituja, niin se tekee haastavaa siitä, että voidaan 

ruveta miettimään asioita uudestaan.”

Usein koettiin tekijöiden olevan valmiita toimimaan kes-

tävästi, mutta kenttä tai rakenteet ovat esteenä. Toisaalta 

useampi haastateltava totesi, että hyvää tahtoa on helppo 

julistaa, mutta käytännön muutoksiin ei olla aina valmii-

ta. Esteinä kentällä nousivat esimerkiksi kansainvälisty-

misen ja ekologisuuden väliset ristiriidat, innovatiivisen 
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ekologisen toiminnan tunnistamattomuus ja organisaati-

oiden hitaus muuttaa vakiintuneita toimintatapoja. Haas-

teena nähtiin myös rajallinen vaikutusvalta alueisiin, joilla 

suurimmat päästöt syntyvät, kuten yleisön logistiikkaan ja 

toimintaan liittyviin kiinteistöihin. Luovien alojen edusta-

jilla koettiin myös olevan rajallinen vaikutusvalta lähellä 

oleviin teollisempiin toimialoihin kuten rakennusalaan tai 

tekstiiliteollisuuteen. 

Taide- ja kulttuurialan sosiaalinen ja taloudellinen kestä-

vyys puhutti haastatteluissa hyvin paljon. Monilla aloilla 

koettiin, että jatkuvasti pitää tehdä enemmän pienemmillä 

resursseilla. Tekijöiden työhyvinvointi ja toimeentulo näh-

tiin esteinä myös ympäristökestävyyden kehittämiselle. 

Haasteena nähtiin myös pelko siitä, että ekologisten arvo-

jen noudattaminen vaikuttaisi negatiivisesti taiteen laa-

tuun. Tämän koettiin välillä hankaloittavan jo keskustelun 

aloittamista.

”Mulla on sellainen tunne – Välillä pelätään, että se 

koskee siihen taiteeseen, että se tehdään ekologisesti, 

että se jotenkin huonontaa sitä. – Se ei välttämättä 

oikeasti ole niin.”

Haastatteluissa koettiin, että luovilla aloilla on paljon toi-

mintaa ja uusia ideoita kestävämpään toimintaan, mut-

ta usein ne eivät löydä tukea tai päädy julkiseen tietoon. 

Usein resurssien niukkuus ohjaa valmiiksi säästeliäisyy-

teen. Huolta kannettiin siitä, ovatko tehdyt toimet tarpeek-

si suuria. Haastatteluissa esimerkiksi pohdittiin, kuinka 

helposti ympäristösuunnitelmat jäävät sanahelinäksi, jos 

niiden toteuttamiseen ole resursseja.

” Tuntuu, että mennään sellaisia isovarpaan kokoisia 

askelia, että vähän voisi vauhtia lisätä ja aidosti edel-

lyttää työtapojen kokonaismuutosta. Monella tasolla, 

kaikessa toiminnassa pitää ottaa tämä huomioon.  Ja 

siitä tulee nurinaa, niin kuin tuli Metoo:stakin nurinaa 

kaksi vuotta, ja sitten se loppui se nurina.”

Luovilla aloilla löytyy paljon 
kestävyyttä edistävää toimintaa, 
mutta usein toiminnasta ei viestitä 
ja tieto on vaikeasti löydettävissä.

Alojen sisällä ja eri luovien alojen 
kesken ei usein olla tietoisia, millä 
kaikilla tavoilla kestävyyttä on 
edistetty.

Kuva: Anni Kääriä
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Mitä ovat luovien alojen 
ympäristövaikutukset?

” Sanon vielä sen, että kun on epäselvää se, mitkä 

ne vaikutukset ovat, niin se on tuottanut myös hyvin 

ahdistuneita taiteilijoita, jotka kokevat, että he eivät 

enää halua jatkaa taiteen tekemistä, koska he tuottavat 

jotain ympäristölle tuhoisaa.”

” Ei yksinkertaisesti tiedetä tarpeeksi tai ei ole 

kunnollisia mittareita. Ja se saa ihmiset aika epätoivoi-

seksi, kun on hyvää tahtoa, mutta ei ole minkäänlaisia 

mittareita.”

Opetus- ja kulttuuriministeriön Kestävän kehityksen ta-

voitteet taiteen ja kulttuurin alojen toiminnassa, Ilmaston-

muutoksen hillintä ja hiilineutraalius -selvityksessä tode-

taan, että suuriksi hiilipäästöjen kohteiksi luovilla aloilla 

nousevat kiinteistöjen energiankulutus, matkustus ja kul-

jetukset, sekä materiaalien ja tuotantotapojen aiheuttamat 

päästöt1. Business Finlandin Kestävyydestä kasvua luoville 

aloille -kartoituksessa todetaan, että ympäristökriteereis-

tä luoville aloille keskeisiä kestävyystekijöitä ovat sähkö- ja 

lämpöenergian käyttö, kuljetukset, jätehuolto ja kierrätys2. 

Kartoituksessa myös todetaan, että kestävyydestä käyty 

keskustelu on yhteiskunnassa ja myös luovilla aloilla kes-

kittynyt ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan ja esimer-

kiksi luonnon monimuotoisuuteen liittyvät haasteet jäävät 

vähemmälle huomiolle3. 

Taideyliopiston Taidealan jälleenrakennus -raporttia var-

ten tehdyissä haastatteluissa ja kyselyssä epäekologisina 

toimintoina nousi muun muassa suuren ympäristöjalan-

jäljen omaavat matkustamiskäytännöt ja massatapahtu-

mat. Kestävinä toimintatapoina esiin nousi materiaalien 

kierrätys ja resurssien jakaminen. Digitalisaation ympäris-

tövaikutuksista kaivattiin alalla lisää tietoa4.

Tämän esiselvityksen haastatteluissa usein koettiin, että 

tietoa alan ympäristövaikutuksista ei ole tarpeeksi tai tieto 

on jakautunut eri puolille eikä ole kaikkien tekijöiden saa-

tavilla. Haasteellisiksi ympäristökuormittajiksi mainittiin 

esimerkiksi kansainvälisestä toiminnasta johtuva mat-

kustaminen, yleisön saapumisen logistiikka ja toimintaan 

liittyvät kiinteistöt. Myös erilaisten digitaalisten toimin-

tamallien ympäristövaikutukset koettiin hankalaksi hah-

mottaa.

Haastatteluissa monia huoletti tiedon vertailtavuus. Esi-

merkiksi hiilijalanjälkilaskennassa eri laskelmien ver-

tailtavuus koettiin heikoksi ja vaikeasti hahmotettavaksi. 

Kokoavasti luovilla aloilla ei tiedetä alan laajuisesti ympä-

ristövaikutuksia, hiilijalanjälkeä tai luontohaittoja ja har-

voilla aloilla on koko alan laajuisesti selvitetty ympäristö-

vaikutuksia.
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Onko pakko mitata? Mittarit, työkalut ja toimintatavat

” Ei ole työkaluja. Tai siis tietyllä tavalla keskustelus-

sa luovilla aloilla törmää siihen, että ne eivät vastaa 

siihen tarpeeseen. On työkaluja, ja vaikka tämmöisiä 

viherbrändejä, leimoja, joita voit ostaa tai on työkaluja, 

joilla voi mitata jotain tiettyä, todella kapeaa asiaa.”

” Toivoisin enemmän kokonaiskestävyyden 

huomioonottavia mittareita. Ja, että näitä mittareita ja 

työkaluja kehittäessä kiinnitettäisiin huomiota siihen, 

etteivät ne johda eri tekijöiden eriarvoistumiseen.”

” Se, että me päästäisiin pois siitä, että me puhutaan 

lopputuloksista vaan ja ainoastaan mitattavien asioi-

den kautta, että ne olisivat niitä ainoita. Meidän pitäisi 

saada tämä keskustelu laajemmaksi. Miten me voimme 

kulttuurilla ja sosiaalisilla ja kokemuksellisilla asioilla 

muuttaa ihmisten asenteita ympäristöön ja siihen, 

miten ne elää. Ja tuoda sitä toivoa, että vielä voidaan 

tehdä. Ja meidän on pakko tehdä.”

Monilla aloilla koettiin, että tarkkoja laskelmia tärkeäm-

pää olisi tietää omassa toiminnassa hyödynnettäviä konk-

reettisia tekoja. Laskureihin ja mittareihin suhtauduttiin 

ristiriitaisesti: osa halusi alalle toimivia työkaluja ja osa 

näki mittaamisen vääränä suuntana luovien alojen ympä-

ristötyölle. Mittarien ja laskelmien toimiessa niiden koet-

tiin vähentävän viherpesua ja ohjaavan toimintaa todis-

tettavasti oikeaan suuntaan. Hiilijalanjäljen laskeminen 

nähtiin usein työläänä tai kalliina, ja haasteena koettiin 

tiedon vertailtavuus ja luotettavuus.

” Sellaista tosi hyvää, helppoa, kaikenkattavaa las-

kuria ei oikeastaan ole, mutta ohjeistuksia voisi olla 

enemmän. Voisi olla joku alan standardi, että voi verrata 

ja ymmärtää sitä asiaa, eikä viherpestä, että ’totta kai 

meillähän on nyt tosi hyvät nämä ja tässä on tämä las-

kelma.’ Mutta kuka sitä voi arvioida puolueettomasti?”

Kun työkalut ja mittarit nähtiin toivottavana, niiltä toivot-

tiin vertailtavuutta, helppokäyttöisyyttä, saavutettavuutta, 

alakohtaisuutta, kokonaiskestävyyden huomioonottamis-

ta ja tietojen jatkuvaa päivittämistä. Mittareilta toivottiin 

skaalautuvuutta erikokoisille tekijöille ottaen huomioon, 

kuinka tarkasti ja millä aikaresurssilla työkalua voidaan 

käyttää. Monet toivoivat myös tapaa todentaa luovan työn 

positiivisia kestävyysvaikutuksia. Haasteena nähtiin, että 

mahdolliset mittarit tai työkalut saattavat lisätä toimijoi-

den epäarvoistumista, jos esimerkiksi pienemmillä toimi-

joilla ei ole työkalun käyttöönottoon tarvittavia resursseja. 

Moni haastateltava koki, että oppaita, ohjeita ja laskureita 

periaatteessa löytyy, mutta niiden käyttöönotossa on haas-

teita. Kestävyys nähdään aiheena niin laajana ja monimut-

kaisena, että sen sisäistämiseen menisi kohtuuttomasti 

aikaa. Kestävyystyön helpottamista varten toivottiin sel-

keyttä ja konkretiaa.

” Onhan niitä laskureita, ohjeistuksia on… jos ei 

suomenkielisiä niin ainakin englanninkielisiä. Mutta 

ongelma on mun mielestä se, että alan ihmisillä ei 

ole yksinkertaisesti aikaa tutustua niihin, etsiä niitä, 

sitten vielä opetella niiden käyttöä. – Se on ihan oma 

hirveän laaja alue, joka pitäisi ottaa haltuun, ja se ei 

vaan käytännössä resurssien puolesta ole mahdollista 

tai ainakin hyvin vaikeaa.”
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Yhteisen toiminnan puolesta 
– toiveita rahoittajille, 
etujärjestöille ja päättäjille

” Toivon tiukkaa, julmaa ja velvoittavaa lainsäädän-

töä. Toisin sanoen vapaaehtoisesti tämä muutos ei tule 

etenemään yhtään mihinkään, se on aivan varma juttu. 

Rahoittajien vastuu, rahaa annetaan ainoastaan, jos 

ekologisuus on aidosti huomioitu.”

” Aina haluan korostaa sitä, ettei ole reilua vaatia 

kentältä ja toimijoilta toimenpiteitä niin kauan, kun 

niihin ei ole niitä työkaluja. Mutta sitten, kun niitä alkaa 

olla, niin se rahan ohjaus on tärkeää.”

Taideyliopiston Taidealan jälleenrakennus -raportissa 

todetaan, että ekologisten toimintatapojen vakiinnutta-

misessa vastuunottoa ja suunnan näyttämistä toivottiin 

ennen kaikkea vakiintuneilta instituutioilta, joiden jalan-

jäljissä vapaan kentän pienempien toimijoiden olisi hel-

pompi seurata5. Tässä esiselvityksessä toive tuesta esitet-

tiin erityisesti etujärjestöille ja rahoittajille. Monilla aloilla 

myös kuntien ja kaupunkien vaikutus muutokseen koros-

tui. Tahojen nähtiin olevan potentiaalisesti tiedonkerääjiä 

ja levittäjiä ja niiltä toivottiin vahvempaa kestävyydestä 

viestimistä, avoimempaa keskustelua käytännöistä, edellä-

kävijöiden nostamista sekä viestintäkampanjoita kulutta-

jien suuntaan kestävyyden teemoista.

Kannattaako kestävyyttä vaatia?

” Ajattelen, että se on todella tehokasta, että taiteen 

ja kulttuurin rahoittajat edellyttävät tiettyjä toimenpitei-

tä, esimerkiksi sen kautta yhdenvertaisuus, tasa-arvo 

ja saavutettavuus ovat menneet paljon eteenpäin.”

” Kyllähän rahoittajien pitää pystyy esittää vaatimuk-

sia siitä, että häirintää vaikka ei tapahtu, ja harva sitä 

on kyseenalaistanu. Niin miksi nyt yhtäkkiä kyseen-

alaistettaisiin sitä, että toi on ihan ok, että vaaditaan 

sosiaalista kestävyyttä, mutta ei sitä ekologista kestä-

vyyttä voikaan vaatia yhtäkkiä. Miten niin? Totta kai voi 

vaatia ihan yhtä lailla.”

” Ennen kuin tulee rahoituksen saamiseen niitä kri-

teereitä, niin tarvittaisiin rahoitusta niiden työkalujen ja 

mittareiden tekemiselle.”

Rahoituksen sitominen kestävyystoimiin nosti haastatte-

luissa ristiriitaisia mielipiteitä. Monet kokivat, ettei muu-

tos kestävämmäksi tule tapahtumaan vapaasta tahdosta, 

vaan siihen pitää käytännössä rahoituksen tai lainsäädän-

nön kautta pakottaa. Toisille ulkopuolelta vaatiminen näyt-

täytyi selkeänä uhkana alan elinvoimaisuudelle. Vaarana 

nähtiin, että alalta vaadittaisiin kestävyystoimenpiteitä il-

man, että niiden tekemiseen on rahoitusta, työkaluja ja oh-

jeita eri toimijoille soveltuvasti. Kestävyyden huomioonot-

tamisesta rahoitusmalleissa toivottiin avointa keskustelua, 

jossa alan tekijät olisivat vahvasti mukana. Mahdollistava 

rahoitus kestävälle toiminnalle ja sen kehittämiselle oli 

monien mielestä toimiva suunta rahoitukselle. Haastat-

teluissa toivottiin tukea esimerkiksi ekokoordinaattorin 

palkkaamiseen ja ympäristöystävälliseen matkustamiseen. 
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Suuntaa odottaessa

” Pitäisi olla liitto, joka alkaa näitä ajaa. – Ihmiset 

on aika valmiita muutokseen, kun kaikki tekee samaa. 

Luovan alan ihmiset elää niin pienellä budjetilla kaikki 

tekijät, että yksin ei kukaan ala, mutta jos kaikki on 

samassa veneessä, niin ollaan valmiita isoihinkin muu-

toksiin. Jonkun pitäisi vaan näyttää ne stepit.”

” Isossa kysymyksessä sitä, että mitä ala aikoo teh-

dä, kysyisin isoilta toimijoilta, mikä niiden ennuste on, 

koska tämä keskustelu voidaan jollain tavalla aloittaa 

tai aiotaanko sitä aloittaa? Koska eihän me järjestöt 

tai säätiöt tai muut, me katsomme vierestä, miten ala 

toimii. Eihän meillä ole sellaista mahdollisuutta siihen.”

”Miten näitä saisi aikaan, mitä järjestöt voi tehdä, 

ei yhtään mitään. Kuka voi tehdä? Valtionvalta voi 

tehdä. Se voi ruveta ohjailemaan erilaisia fiskaalisin ja 

erilaisilla toimenpiteillä. Ja ei siis kannustimilla vaan 

sisäänrakennetuilla pakoilla.”

Etujärjestöiltä toivottiin keskustelun mahdollistamista, 

suunnan näyttämistä ja tiedon keräämistä.  Moni koki itse 

tekijöiden olevan valmiita tekemään paljon, kunhan te-

kemiselle löytyisi yhteinen suunta. Monessa luovan alan 

etujärjestössä onkin jo tunnistettu alan toive kestävän toi-

minnan kehittämisestä. Haasteeksi etujärjestöissä nähtiin 

esimerkiksi resurssien tai kestävyysosaamisen puute sekä 

kestävyyden monimutkaisuus aiheena. 

Tekijät toivovat etujärjestöiltä 
keskustelun mahdollistamista, 
suunnan näyttämistä ja tiedon 
keräämistä.

Monessa luovan alan etujärjestössä 
onkin jo tunnistettu alan toive 
kestävän toiminnan kehittämisestä, 
mutta haasteena nähdään 
esimerkiksi resurssien tai 
kestävyysosaamisen puute sekä 
aiheen monimutkaisuus.

Kuva: Mikko Raskinen
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Luovien alojen muutosvoima 
– arvot, tunteet, yhteiskunnan 
kriisit ja tarvitut utopiat

” Usein on vaan keskusteluja siitä, että ’mikä on 

teidän hiilijalanjälki’. Ja silloin emme pääse siihen koko 

alan potentiaaliin.”

”Mä ajattelen, että luonto ja ilmastonmuutos on 

näkynyt taiteessa todella vahvasti jo monena vuonna. 

Ajattelen, että taiteen muutospotentiaali on valtava. 

Taide on se paras media, jolla voidaan käsitellä näinkin 

kompleksisia ja ristiriitaisia asioita ja vaikuttaa siihen, 

miten ihmiset haluavat elää”.

” Tulevaisuuden aktiivinen rakentaminen. Kun meillä 

on aikaa miettiä niitä karmeuksia, niin meillä vois olla 

myös sitä, että mitä kohti?”

” Jos vaikka ajatellaan musa-alaa ja leffa-alaa, joissa 

on näitä supertähtiä, jotka ovat tosi vahvoja mielipide-

vaikuttajia. Sekä taiteiden sisällöillä, mutta myös sillä, 

mitä ne ihmiset tekevät, puhuvat ja näin, esimerkin 

voima. Meillä on aika erityinen mahdollisuus vaikuttaa 

sitten massoihin.”

Kaikista eniten haastattelussa nousi keskusteluun taiteen 

ja kulttuurin suurempi vaikutus yhteiskunnassa ja kestä-

vyysmurroksen eteenpäinviemisessä. Tämä rooli koettiin 

hyvin tärkeäksi. Monet kokivat, että luovien alojen muu-

tosvoimasta ja potentiaalista ei keskustella tarpeeksi eikä 

sitä oteta tarpeeksi huomioon. Myös opetus- ja kulttuuri-

ministeriön 2022 julkaisemassa Kulttuurin aika on nyt ja 

aina, Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän ehdotukset seu-

raavalle hallituskaudelle - raportissa todetaan, että kult-

tuuria tarvitaan myös ekologisen murroksen edellyttämän 

arvojen, toimintatapojen ja yhteiskuntamallien uudelleen-

ajattelussa6.

Taideyliopiston Taidealan jälleenrakennus -raportissa 

ekologisen kestävyyden haasteeksi on nostettu riittämätön 

kyky hyödyntää taidealan potentiaalia toimia ekologisen 

kestävyyden suunnannäyttäjänä ja edistäjänä yhteiskun-

nassa. Osa haastateltavista ja kyselyvastaajista koki, että 

taiteen ja kulttuuriin positiiviset kestävyysvaikutukset 

ovat sisäisiä ympäristövaikutuksia merkittävämpiä. Ra-

portissa myös todetaan, että taiteen ja kulttuurin suurempi 

yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja painoarvo edellyttäisi 

tekijöiden äänen nykyistä vahvempaa kuulumista ja arvos-

tusta.7

Myös tämän esiselvityksen aineistossa ja haastatteluissa 

luovien alojen muutosvoima ja rooli yhteiskunnassa näh-

tiin laajemmassa kuvassa paljon tärkeämmäksi kuin omien 

päästöjen minimointi. Tosin haastatteluissa monet myös 

kokivat, ettei sisältö saa estää keskustelua luovien alojen 

päästöistä ja luontohaitoista eikä sisällöllisillä seikoil-

la saisi perustella sitä, jos suoriin päästöihin ei kiinnitetä 

huomiota. 

Miten me vaikutamme?

” Seuraan paljon ympäristötieteen ja kestävyystie-

teen keskustelua ja minusta tuntuu, että viimeisen 

parin vuoden aikana siellä on noussut selkeä pyyntö, 

että me tarvitaan kulttuuria. He ovat tehneet, minkä voi, 

antanut sen datan, mutta nyt tarvitaan se iso arvojen 

ja kulttuuristen normien muutos, siihen pitäisi saada 

taiteen ja kulttuurin ammattilaiset mukaan. ”
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Taideyliopiston Taidealan jälleenrakennus -raportissa ker-

rotaan, että aineistossa korostui ekologiseen kestävyyteen 

liittyen ennen kaikkea luovat alat ajatusten ja keskustelun 

herättäjänä, ravistelijana, asennevaikuttajana, yhteisölli-

syyden vahvistajana ja tulevaisuuskuvien hahmottelijana8. 

Myös tämän esiselvityksen haastatteluissa luovien alojen 

nähtiin vaikuttavan monin eri tavoin kestävyysmurroksen 

vaatimaan asenne- ja käyttäytymismuutokseen. Luovien 

alojen osaamisella nähtiin paljon potentiaalia myös mui-

den alojen kestävyyden kehittämisessä, esimerkiksi muo-

toilulla nähtiin olevan suuri rooli kestävien toimintamalli-

en luomisessa. Haastatteluissa koettiin, että tiede tarvitsee 

niemenomaan luovien alojen tekijöitä, jotta tieto saadaan 

tunteiden kautta sisäistettyä ja käytännössä yhteiskunnan 

ja ihmisten toimintaan. 

Haastatteluissa koettiin, että luonto ja ilmastonmuutos 

näkyvät vahvasti alojen sisällöissä. Välillä taide käsittelee 

hyvin suoraan kestävyyskeskusteluun liittyviä teemoja. 

Esimerkiksi Agenda – Art 2030, Tulevaisuudelle! – teos-

sarjassa avataan YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjel-

man osa-alueita nuorten ja lasten taiteen kautta9. Eritys-

esti esiselvityksen haastatteluissa toivottiin utopioiden 

esiintuomista luovien alojen sisällöissä. 

” Kaipaisin kauheasti utopioita taiteen keinoin. 

Mikä se olisi se hyvä näkymä? Toivoisin, että aina 

ei mentäisi sen karmean kautta. Siihen taiteella olisi 

paljon annettavaa, että näyttäisi kurkistuksen sinne 

tulevaisuuteen.”

Moni haastateltava otti kutenkin esille, etteivät taiteen ja 

kulttuurin kestävyysvaikutukset rajoitu siihen, käsitte-

leekö teos tai toiminta suoraan ilmastokysymyksiä. Jo hy-

vinvoivien luovien tekijöiden, taiteilijoiden ja taidekentän 

tukemisen koettiin kasvattavan yhteiskunnan kestävyyttä. 

Myös eri luovien alojen läsnäolo muutoksessa nähtiin tär-

keäksi, koska yhdessä alat saavuttavat laajan yleisön.

” Väitän, että ihan vaan se, että tuemme hyvinvoivaa 

taidetta ja hyvinvoivia taiteilijoita on tärkeää. Yksittäi-

sellä teoksella ei välttämättä ole niin selkeä missio, 

että sanotaan, että tule kokemaan tämän teoksen 

ääreen jostain tietystä asiasta. Mutta se, että ihmiset 

ovat monikanavaisen taiteen äärellä, niin väitän, että se 

kannustaa kriittiseen ajatteluun ja toisinnäkemiseen, 

ihminenhän aina käsittelee taiteen äärellä niitä asioita, 

mitä hänellä on päällä. Kaikkihan näkee ja kokee eri 

asioita. Tämä on niin iso teema, että tämä on tällä het-

kellä ja tulee olemaan ihmisillä prosessoitavana, oli se 

sitten tietoista tai ei. Siksi ajattelen, että vaikka se teos 

käsittelisi ihan jotain muuta asiaa, ne isot ja hankalat 

asiat tulee prosessoitua sen taiteen äärellä. Luotan 

taiteeseen niin paljon. Se on paras metodi paremman 

tulevaisuuden kuvittelemiseen ja vaikeiden asioiden 

prosessoimiseen.”

” Olen kuullut aika kriittisesti suhtauduttavan siihen, 

että alettaisiin nimenomaan rahoittamaan taidetta, 

jonka sisältö olisi jollain tavalla ekologista. Nähdään 

se vaara, että aletaan rajoittaa taiteen vapautta. Mutta 

eikö se voisi sitten lähteä artisteista itsestään?”
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Uutta estetiikkaa?
Luovien alojen kestävyysvaikutusten lisäksi haastatteluis-

sa keskusteltiin siitä, miten kestävyysmurros vaikuttaa 

taiteen ja kulttuurin sisältöihin ja estetiikkaan. Koska tai-

de ja kulttuuri heijastavat usein yhteiskunnassa tapahtu-

via muutoksia, koettiin kestävyysmurroksen vaikuttavan 

sisältöihin myös erillään pyrkimyksestä nopeuttaa kestä-

vyysmurrosta. Haastatteluiden perusteella siis luovat alat 

sekä vaikuttavat sisällöllään kestävyysmurroksen etene-

miseen, että näkevät kestävyysmurroksen vaikuttavan alo-

jen sisältöihin.

”Mehän tarvitaan ihan uudenlainen estetiikka. Uu-

denlaiset arvostukset. Itse ajattelen, että tässä ajassa 

on taiteeseen syntymässä ihan uudenlainen ’ismi’. 

Tavallaan kaikki, mitä me tulemme pitämään kauniina 

ja mitä pidämme taiteena, tulee todennäköisesti muut-

tumaan. Ja painottumaan todennäköisesti semmoisista 

isoista tuotannoista läsnäoloa korostaviin tuotantoihin, 

ehkä pienimuotoisempiin ja pitkäkestoisempiin taiteel-

lisiin sisältöihin.”

”Moninaisuuden kasvattaminen siinä sisällössä voisi 

olla se tie, eikä se, että kasvetaan siinä jossain sisällön 

jossain näyttävyydessä.”

” Ajatus on ollut se, että yleisö haluaa isoja spektaak-

keleita. Mutta onko se niin? Jos se on nyt niin, voiko se 

muuttua tulevaisuudessa? Ne ovat kysymyksiä, ei ole 

vastauksia vielä.”

Taide ja kulttuuri heijastavat 
usein yhteiskunnassa tapahtuvia 
muutoksia.

Luovat alat vaikuttavat sisällöllään 
kestävyysmurroksen etenemiseen, 
mutta sama pätee myös toiseen 
suuntaan: kestävyysmurroksen 
koetaan yhtä lailla vaikuttavan 
alojen sisältöihin.
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Luovien alojen yhteisiä kestävyysmurroksen 
haasteita ja mahdollisuuksia

Haasteita
• Tiedon puute tai hajanaisuus. Kokoavaa tietoa luovien alojen ympäristövaikutuksista ei ole. Usein tieto ei ole kaik-

kien saatavilla tai tekijäystävällisessä muodossa.  

• Mittareihin ja työkaluihin liityvät haasteet. Kestävyyden mittaamiseen suhtauduttiin ristiriitaisesti. Mittaukset 

nähtiin usein työläinä ja tulokset epäluotettavina. Monet myös kokivat mittauksen tuovan hyödyllistä tietoa. Mittareilta 

ja työkaluilta toivottiin esimerkiksi kokonaiskestävyyden huomioonottamista ja skaalautuvuutta erikokoisille organi-

saatioille ja tekijöille.

• Yhteisen suunnan puute. Usein koettiin, että haluttaisiin tehdä enemmän ja toivottiin yhteisen suunnan näyttämistä 

esimerkiksi etujärjestöiltä, jottei jokainen joutuisi keksimään itse, mistä aloittaa. 

• Yleinen resurssien puute. Haasteeksi kestävyyden kehittämiselle nähtiin, että tekijöillä tai organisaatioilla on yk-

sinkertaisesti liian pienet resurssit sekä omalle toiminnalleen että kestävyyden kehittämiselle ja huomioonottamiselle. 

Välillä koettiin myös, että organisaatioissa tai työssä resursseja ei priorisoida tarpeeksi kestävyystyöhön. 

• Kestävyyden arvojen ja taiteen vapauden ajatuksen yhteentörmäys. Haastatteluissa puhutti se, menevätkö 

taiteen itseisarvon tai vapauden ajatukset aina ekologisuuden edelle ja milloin taiteellisia suunnitelmia on perusteltua 

muuttaa ekologisuuden nimissä. 

• Usein koettiin, että luovien alojen tekijöillä on hyvin vähän vaikutusvaltaa alueille, joilla isoimmat 

päästöt syntyvät. Esimerkiksi silloin, kun toimitaan toisen tahon hallinnoimissa kiinteistöissä. Haasteita on myös 

luovan työn yhdistyessä teollisempiin aloihin, kuten rakennus-, tekstiili- tai teknologiateollisuuteen.  

• Monilla aloilla kansainvälistymisen ja matkustamisen ympäristövaikutusten ristiriita. Monet kokivat 

haasteeksi kansainvälistymisen ja ympäristöystävällisyyden tasapainottamisen. 

• Monet alat ovat koronan jälkeen selviytymismoodissa ja kestävyysaiheet ovat jääneet sivummalle. 

Monet kokivat, että ennen koronapandemian tuomia haasteita kestävyysasioista käytiin enemmän keskustelua.

• Työhyvinvointi ja sosiaalisen kestävyyden haasteet. Haasteita varsinkin freelancereilla ja pätkätyössä. Tekijöi-

den hyvinvointi ja toimeentulo tarvitsevat kehitystä. 
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Mahdollisuuksia
• Luovien alojen roolin ja muutosvoiman tunnistaminen ja tukeminen. Sisällöllisen vaikuttamisen huomioo-

nottaminen ja potentiaalin tunnistaminen. Alat voivat tuoda ekologisiin kriiseihin, kiertotalouteen ja luontoon liittyvää 

sisältöä ja ratkaisuja esille. Eritysesti toivottujen tulevaisuuksien kuvittelemista toivottiin luovilta aloilta. Laadukkaan 

ja hyvinvoivan taiteilijaportaan ja toimivan taidekentän tukemisen nähtiin olevan tärkeää yhteiskunnan kestävyydelle. 

• Esimerkin voimalla vaikuttaminen. Esimerkiksi artisteilla ja muilla mielipidevaikuttajilla on mahdollisuus vaikut-

taa näyttämällä esimerkkiä.

• Rahoittajien, etujärjestöjen ja päättäjien toimet. Toivottiin yhteisen suunnan näyttämistä, tiedon keräämistä ja 

kestävyysviestintää. Kestävyyden huomioimista rahoituskriteerinä nähtiin sekä toivottavana että riskinä. Aiheesta toi-

vottiin lisää keskustelua. Osa toivoi myös päättäjiltä ja poliittisilta tahoilta lisää kestävyystoimia alalle. 

• Selkeiden luovien alojen toimintasuositusten kehittäminen. Useimmiten mittarien tai laskurien sijaan toi-

vottiin käytännön ohjeita ja tukea toiminnan kehittämiseen. Ohjeilta tai työkaluilta toivottiin muun muassa vahvaa ala-

kohtaisuutta. 

• Kestävyystoimista viestiminen. Luovat alat voisivat viestiä enemmän jo tapahtuvasta kestävyystoiminnasta ja jakaa 

hyviä käytäntöjä. Toivottiin verkostotoimintaa ja edelläkävijöiden esiintuomista. 

• Yleisten isojen päästökohteiden pohtiminen ja ratkaisujen kehittäminen. Esimerkiksi rakennusten 

energiakäytön, yleisön logistiikan, lentomatkustamisen vaihtoehtojen ja jakamispalveluiden pohtiminen ja kehittäminen. 

• Ekologisuuden huomioiminen arjessa. Esimerkiksi cateringin vaihtoehdoissa. 

• Mahdollistavaa rahoitusta kestävän toiminnan kehittämiseen ja innovatiiviseen toimintaan. 

• Aikaa ennakkosuunnittelulle, jotta kestävä toimintaa voidaan käytännössä toteuttaa. Priorisointi orga-

nisaatioissa, jotta kestävyystyölle jää aikaa. 

• Esityskaarten pidentäminen ja jo olemassa olevien taideteosten ja tuotteiden hyödyntäminen. Ettei 

pyrittäisi tekemään mahdollisimman paljon uutta mahdollisimman nopeasti, vaan keskityttäisiin kestävään laatuun. 
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Kuvitus: Merle Karp

Luovien alojen 

kestävä tulevaisuus

Luovien alojen muutosvoima
• Mahdollisuuksien, kuten 

kiertotalousratkaisujen, esiin 

tuominen

• Utopiat

• Laadukas taide ja kulttuuri

• Esimerkin voima

• Yhteisöllisyys ja osallisuus

• Kriittinen ajattelu

• Tulevaisuusajattelu

• Ekokriisin ja sen aikaansaamien 

tunteiden käsittely

Mahdollisuudet

Rahoittajien ja 

etujärjestöjen toimet. 

Kestävyyttä tukevaa 

lainsäädäntöä ja 

päättäjien toimia. 

Rahoitusta kestävälle 

toiminnalle ja sen 

kehittämiselle.

Kestävyystoimista 

viestiminen ja 

verkostotoiminta, 

yhteistyö ja 

käytäntöjen 

jakaminen. 

Edelläkävijöitä 

ja innovatiivista 

toimintaa.

Päästöjen vähentäminen ja ratkaisujen 

kehittäminen. Esimerkiksi rakennusten 

energiakäyttö, yleisön logistiikka ja 

lentomatkustaminen. Jakamistalouden 

tehostaminen.

Sosiaalisen kestävyyden 

kehittäminen. Tekijöiden hyvinvoinnin 

ja toimeentulon kehittäminen.
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Alakohtaiset 
tiivistelmät

Kuvitus: Merle Karp
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Arkkitehtuuri

Kuva: Mikko Raskinen

Arkkitehtuurilla on tärkeä rooli ekologisessa kestävyys-

murroksessa ja Suomen hiilineutraaliustavoitteen toteu-

tumisessa vuoteen 2035 mennessä. Rakentamisen osuus 

raaka-aineiden kulutuksesta on noin 50 %, joista valtaosa 

on uusiutumatonta. Rakennusten osuus energiankulu-

tuksesta on noin 40 % sekä rakennusten ja rakentamisen 

kuluttama energia aiheuttaa yli kolmanneksen Suomen 

kasvihuonekaasupäästöistä. Merkittävimmät päätökset 

elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista tehdään jo 

suunnitteluvaiheessa.1 

Kohti kestävää arkkitehtuuria – Suomen arkkiteh-

tuuripoliittinen ohjelma 2022–2035 Apoli tarjoaa 

kokonaisvaltaisen näkökulman rakennetun ympäristön 

tavoitteelliseen kehittämiseen. Ohjelmaa on työstetty 

opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön 

asettamassa työryhmässä ja se huomioi tulevaisuuteen 

vaikuttavat muutokset, niiden vaikutukset rakennettuun 

ympäristöön sekä mahdollisuudet parantaa elinympä-

ristön laatua arkkitehtuurin avulla. Vuoden 2035 vision 

nostoja ekologisuuden osalta ovat rakennussuunnittelun 

ekologisen kestävyyden edistäminen, ilmasto- ja biodiver-

siteettitietoisen maankäytön tukeminen, vähähiilisyyden 

ja kiertotalouden kytkeminen lähiympäristön suunnitte-

luun sekä tilojen, rakennusten ja alueiden joustavan ja mo-

nipuolisen käytön tehostaminen. Sosiaalisen kestävyyden 

nostoja ovat esimerkiksi ihmisten osallisuuden edistämi-

nen ja eriarvoisuuden vähentäminen, paikallisen ja kau-

pungintason kehityksen sekä asumisen ja asuntorakenta-

misen laadun vahvistaminen ja tietoisuuden lisääminen 

rakennetun ympäristön hyvinvointi- ja terveysvaikutuk-

sista. Apoli myös luo pohjaa aluekehitykselle ja kansain-

väliselle kilpailukyvylle, edistää hyvää rakennuskulttuuria 

ja kannustaa osaamisen kehittämiseen, oppimiseen ja tut-

kimukseen muun muassa tukemalla alueiden vetovoimai-

suutta, edistämällä rakennetun ympäristön kulttuurisia 

arvoja ja tukemalla tulevaisuuden osaamistarpeisiin vas-

taamista. 2 
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Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on julkaissut Kohti kes-

tävää rakennettua ympäristöä -linjapaperin, jossa 

todetaan, että rakennetun ympäristön suunnittelussa on 

otettava huomioon rakentamisen vähähiilisyys, energia-

tehokkuus, luonnonvarojen kestävä käyttö ja koko yhdys-

kuntarakenteen kyky hillitä ilmastonmuutosta3. SAFA:l-

la on myös kestävän kehityksen alaosasto, EKO-SAFA, 

joka julkaisee Ekologisen rakentamisen näkökulmia 

-podcastia, pitää blogia sekä järjestää kursseja4. SAFA:n 

julkaisemassa artikkelissa arkkitehdin vaikutusmahdolli-

suuksista ilmastokriisissä on nostettu mahdollisuuksiksi 

esimerkiksi kouluttautuminen, jotta arkkitehdillä on keino 

sanoittaa kestävyyteen liittyviä asioita päätöksiä tekevän 

tilaajan kanssa, ja verkostoituminen, jotta muutosta ei tar-

vitse ajaa yksin5.

Myös Viherympäristöliitto on kerännyt sivuilleen tietoa 

ja hankkeita kestävään ympäristörakentamiseen liittyen6. 

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n Vastuullisuusopas7 

on luotu tarjoamaan arkkitehtitoimistoille välineitä vas-

tuullisuustyöhön, jossa edistetään kestävää suunnittelua ja 

rakentamista arkkitehtitoimiston käytettävissä olevin kei-

noin. Vastauksena Suomen tavoittelemaan hiilineutraaliu-

teen Rakennusteollisuus RT laati yhdessä sidosryhmien ja 

ympäristöministeriön kanssa Vähähiilinen rakennuste-

ollisuus 2035 -tiekartan, jonka tavoitteena on selvittää 

keinot päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen rakenne-

tussa ympäristössä.8

Kestävän arkkitehtuurin ja rakentamisen edistämiseksi 

on paljon hankkeita. Esimerkiksi CO-CARBON on mo-

nialainen tutkimushanke, jossa mitataan ja mallinnetaan 

kaupunkivihreän hiilisidontakykyä; saatujen tulosten 

avulla kehitetään käytäntöjä ja uusia ratkaisuja hiiliviisaan 

kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpi-

toon9. Yritysten, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoi-

den rakennetun ympäristön ilmastotyötä edistäviä hank-

keita on avustettu esimerkiksi 13,6 miljoonalla eurolla 

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmassa, 

jossa avustuksia on saanut yhteensä 46 hanketta10. 

Rakennustietosäätiön vielä kehitteillä oleva Toimiva 

talo -kriteeristö mahdollistaa hyvin ja pitkään toimivan 

rakennuksen tavoitteiden määrittelyn ja seurannan. Kri-

teerit liittyvät muun muassa rakennuksen joustavuuteen, 

viihtyisyyteen, ylläpitoon ja huollettavuuteen, käyttötur-

vallisuuteen ja esteettömyyteen. Uuden arkkitehtuuripo-

liittisen ohjelman toimenpiteitä toteuttava hanke keskit-

tyy ensimmäisessä vaiheessa asuinkerrostaloihin. Toimiva 

talo -toimikunta aloittaa työskentelynsä syksyllä 2022.11

Sisustusarkkitehdit SIO ry:n toiminnan tavoitteena on 

edistää laadukasta ympäristöä ja kulttuurisia, eettisiä ja 

kestävän kehityksen arvoja ja liitto on sivuillaan julkaissut 

useita artikkeleita sisustusarkkitehtuurin vaikutuksesta 

kestävään kehitykseen12. SIO:n työpajassa keskusteltiin 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja pohdittiin, mitä 

niistä sisustusarkkitehtuuri voi tehokkaimmin edistää. Ta-

voitteiksi valikoitui vastuullinen kuluttaminen ja kestävät 

kaupungit ja yhteisöt.  Työpajassa myös pohdittiin keinoja 

tavoitteiden edistämiseen. Vaikuttavammiksi toimiksi va-

littiin, että alalla tarvitaan kierrätystä, uusia kestäviä tuot-

teita ja vertailukelpoista tietoa, hiilijalan- ja -kädenjäljen 

ohjaaminen tilamuutoshankkeissa ja kiertotalouden mu-

kainen suunnittelu13. 
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Haasteita 
• Eri tahojen vaikutusmahdollisuudet (tilaaja, kunta, rakennusala) ja arkkitehdin vaikutusmahdollisuuksien rajallisuus.

• Suunnittelun pitkä aikajänne tuo haasteita kestävyystiedon ajankohtaisuudessa. 

• Suomalaisen rakentamisen ja arkkitehtuurin tutkimuskeskuksen puuttuminen. Suuremman muutoksen suuntaan ha-

luttaisiin enemmän tutkimusta. 

• Ennakkoluulot rakentamisessa käytettäviä kierrätysmateriaaleja kohtaan. 

• Tukeeko lainsäädäntö kestävää rakentamista? 

• Alalla kaivataan tietotaitoa korjausrakentamisen tai uudisrakentamisen hyödyistä kestävyyden näkökulmasta.

Mahdollisuuksia
• Tarve konkretialle, käytännön ohjeille, selkeille toimintamalleille ja jatkuvalle keskustelulle.

• Ilmastoviisaiden hankkeiden toteuttamisen saaminen taloudellisesti kannattavaksi. 

• Suunnittelulla voidaan ohjata rakennusten käyttäjiä kestävämpien valintojen suuntaan.

• Pitkän tähtäimen rakentamista pidetään tärkeänä. 

• Mahdollisuus benchmarkata kansainvälisiä edelläkävijöitä (esim. Tanskasta).

• Avoimen keskustelun lisääminen arkkitehtien, rakentajien ja rakennuttajien välillä kestävästä kehityksestä. 

• Kestävyyden toteutuminen rakentamisen hankinnoissa, esimerkiksi hankintakriteereillä.

• Materiaalikiertojen uudelleenkäytön edistäminen arkkitehtien luova panos mukana.

• Olevan rakennuskannan tehokkaamman käytön ideointi ja olemassa olevan rakennuskannan tehokkaampi ja suunnitel-

mallinen kunnossapito, hoito ja korjaaminen.

• Monimuotoisuutta tukevan vihersuunnittelun roolin korostuminen.

Kuva: Anne Kinnunen
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Audiovisuaalinen ala

Kuva: Mikko Raskinen

Suomen audiovisuaalisella alalla on keskusteltu kestävyy-

destä muun muassa Green Production -seminaarissa1 

vuonna 2018 ja 2020 Kestävät tuotantomallit -tapah-

tumassa2. Vuonna 2020 Suomen elokuvasäätiön eko-

kyselyssä3 tuotantoyhtiöille noin puolella vastaajista oli 

käytössään ympäristöstrategia ja lähes 90 % tuotantoyh-

tiöissä näki ympäristövastuun olevan yksi yrityksen ar-

voista. Suurimmiksi haasteiksi tuotantoyhtiöiden kyselyn 

mukaan nähtiin kiire ja alan yleinen resurssipula4. 

Ajanpuute tuotannoissa voi johtaa siihen, ettei kestävän 

toiminnan suunnitteluun jää työntekijöille riittävästi ai-

kaa. Ajan lisääminen ennakkosuunniteluun ja esimerkiksi 

fiktiotuotannoissa kohtausten harjoitteluun voi vähentää 

ympäristökuormitusta, kun itse kuvausvaiheessa voidaan 

toimia tehokkaammin. Audiovisuaalisten tuotantojen ym-

päristökuormittajia ovat esimerkiksi logistiikka, energian-

käyttö, jätteet, catering ja jälkituotanto. Kuvauspaikoilla, 

esimerkiksi studioilla, on tärkeä rooli alan ympäristöystä-

vällisyyden edistämisessä. Myös suoratoiston ympäristö-

päästöistä on ollut alalla keskustelua. 

2019 julkaistussa Ekosetti-oppaassa on kerätty käytän-

nön ohjeita kestävän audiovisuaalisen tuotannon järjes-

tämiseksi. Oppaassa todetaan, että Suomen audiovisu-

aalisella alalla rajalliset budjetit ohjaavat säästeliääseen 

toimintaan ja tuotannot toteutetaan laajalti lainaten, 

vuokraten ja alihankintana. Oppaassa on ohjeita esimer-

kiksi jätehuoltoon, energiankäyttöön, kuvauslokaatioihin, 

majoitukseen, tekniikkaan, lavastukseen, puvustukseen, 

maskeeraukseen ja cateringiin ja jälkituotantoon liittyen.5

Alalla on myös julkaistu Ekologiset elokuvateatterit, 

opas ekologisesti kestävämpien elokuvateatterei-

den toimintaan, jossa on neuvoja esimerkiksi elokuva-

teatterin tekniikkaan ja saavutettavuuteen liittyen6. Alal-

la on julkaistu myös Film Lapland Code of Conduct ja 
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Production Guide -oppaat, jotka sisältävät myös ohjeita 

kestävän tuotannon suunnitteluun7.

Vuonna 2022 tehtiin AV-alan kasvusopimus, jossa julki-

nen sektori ja audiovisuaalisen alan toimijat määrittelivät 

yhdessä alan tulevaisuuden tavoitteita ja mahdollisuuksia. 

Yhdeksi osaksi kasvusopimuksessa on määritelty vastuul-

lisuus, johon liitettyjä toimenpiteitä ovat esimerkiksi por-

taittainen siirtymä ympäristöystävällisempään toiminta-

tapaan ja siihen liittyvän kannustimen kehittäminen sekä 

yhdessä toimialan code of conduct:in luominen. Kasvuso-

pimuksessa myös todetaan, että vastuullisuus on audiovi-

suaalisen alan yritysten globaali kilpailuetu.8

Audiovisuaalisen alan tuottajien edunvalvontajärjestön 

APFI on kehittänyt kestävän kehityksen strategiaa 

kotimaiselle audiovisuaaliselle alalle. Strategia ra-

kentuu kestävän kehityksen globaalin Agenda2030 -toi-

mintaohjelman ympärille ja sen teko on alkanut kesällä 

2021 ensimmäisenä keskittyen ekologiseen kestävyyteen. 

Kestävän kehityksen strategiassa on mukana laajasti au-

diovisuaalisen alan järjestöjä, esimerkiksi Yleisradio, Au-

diovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek, Suomen 

elokuvasäätiö SES, Televisioakatemia, Teatteri- ja media-

työntekijöiden liitto TEME, Audiovisuaalisen alan tekijät 

AVATE ry ja elokuvakomissioita.9

APFI on tuonut Suomen tuotantoyhtiöille käyttöön Al-

bert-ympäristöjärjestelmän10, johon kuuluu muun 

muassa tuotantojen hiilijalanjälkilaskuri. Albert laajenee 

kansainvälisesti, mutta on monessa maassa vain yhden 

kanavan tai firman käytössä. Suomessa järjestelmä on 

hankittu kaikkien ammattimaisten tuotantojen käyttöön 

ja kaikenkokoisille tuotantoyhtiöille ja tuotannoille. Jär-

jestelmä on Suomessa tuotantoyhtiöille ilmainen. Vuonna 

2023 julkaistaan lisää Albert-järjestelmän avulla saatua 

tietoa. 

Sosiaalisen kestävyyden haasteita audiovisuaalisella alal-

la ovat esimerkiksi työolosuhteet, pätkätyön luonne ja yli-

työt11. Alalla on myös julkaistu sosiaaliseen kestävyyteen 

liittyviä oppaita, joita on listattu tämän esiselvityksen Työ-

kaluja, laskureita ja oppaita -osiossa. Viime aikoina eloku-

va-alalla on käyty keskustelua erityisesti representaatiosta 

ja diversiteetistä. Myös kansainvälinen Metoo-liike on tuo-

nut audiovisuaaliselle alalle muutoksia ja keskustelua esi-

merkiksi seksuaalisesta häirinnästä. Naisten asemaa alalla 

on parannettu esimerkiksi Women in Film and Television 

WIFT:n ja Aalto-yliopiston Action! -hankkeessa12.

Tällä hetkellä WIFT Finlandilla on kehityksessä digitaa-

linen tasa-arvotyökalu. Elokuvan ja televisio-ohjelmien 

tuotantojen alussa työkalulla voi laatia tasa-arvo- ja yhden-

vertaisuussuunnitelman. Työkalun tarkoituksena on herä-

tellä projektin johtotehtävissä olevia henkilöitä pohtimaan 

ja suunnittelemaan elokuvan tai televisio-ohjelman sisäl-

töä, työsuhteita ja työturvallisuutta tasa-arvon ja yhden-

vertaisuuden näkökulmista.13
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Haasteita
• Kiire ja resurssien puute nähdään haasteina kestävämmän toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Ajan puute nä-

kyy erityisesti ennakkosuunnittelussa, jolloin kestävämpiä toimintamalleja voitaisiin ottaa huomioon. 

• Sosiaalisen kestävyyden haasteet, esimerkiksi työolot, pätkätyön luonne ja ylityöt. 

• Tieto hyvistä kestävistä käytännöistä eivät liiku alan sisällä. 

• Matkustaminen esimerkiksi kuvatessa ulkomailla. Usein rahoitusta haettaessa kansainvälisesti rahoitus on sidottu ulko-

mailla kuvaamiseen. Tämä lisää tuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia. 

 

Mahdollisuuksia
• Mahdollistava rahoitus kestävämmän toiminnan kehittämiseen, esimerkiksi ekokoordinaattoreiden palkkaamiseen tuo-

tantoihin. 

• Hyvien käytänteiden jakaminen kentällä tehokkaammin ja yhteisen keskustelun mahdollistaminen. 

• Enemmän aikaa ennakkosuunnittelulle, jolloin kestävyyteen voidaan kiinnittää huomiota. 

• Tiedon levittäminen kestävyyden tuomiin liiketaloudellisiin ja kansainvälisiin mahdollisuuksiin liittyen. 

• Ala kaipaa valmiiksi paketoitua tietoa eri valintojen vaikutuksista ympäristövastuullisuuden näkökulmasta sekä palve-

luntarjoajalistausta siitä, mitkä yritykset ottavat kestävyyden huomioon toiminnassaan. 

• Esimerkiksi elokuvakomissiot voisivat tarjota vahvasti paikallista tukea kestävien tuotantojen suunnittelemisessa. 

Kuva: Henri Vogt
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Esittävä taide

Kuva: Mikko Raskinen

Esittävässä taiteessa kestävyyttä on huomioitu muun 

muassa lavastuksen ekologisuuden ja kiertueiden logistii-

kan kannalta. Monet pienemmät tahot toimivat alalla jo 

suhteellisen ekologisesti, koska vähäiset resurssit kannus-

tavat tehokkaaseen ja säästeliääseen toimintaan. Kestä-

vyys on näkynyt myös esittävän taiteen sisällöissä. Esimer-

kiksi Marja Salon ja Hanna-Kaisa Tiaisen Hehtaari-esitys1  

kertoi ekokatastrofiin liittyvistä tunteista ja koululaisoop-

pera Lähde2  käsitteli ilmastokysymyksiä. 

Yleisön logistiikka on esittävässä taiteessa useiden muiden 

luovien alojen tavoin iso ilmastotekijä. Yleisön logistiikan 

kuormittavuuden vähentämiseen on pohdittu erilaisia rat-

kaisuja, erimerkiksi kimppakyytipalveluita, saapumisen 

kompensoimista pääsylippua ostaessa ja rohkaisemista 

julkisen liikenteen käyttöön. Isoissa teattereissa raken-

nuksen energiakulutus voi olla merkittävä päästökohde. 

Alalla koetaan kestävyyden näkyvän selvästi arjen toimin-

nassa, mutta osa toivoi alalle tarkempia ohjeita, luotettavia 

laskureita sekä tukea arjen päätösten tueksi, esimerkiksi 

siihen, milloin energiatehottoman laitteen korvaaminen 

uudella on ympäristöystävällisempi valinta. Ekologisuutta 

pohtiessa tuotantojen yhteydessä koettiin, että tavoitteet 

kannattaa ottaa esiin mahdollisimman aikaisin, jotta ne ei-

vät myöhemmässä vaiheessa näyttäydy rajoittavina.

Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus T7:n 

Tulevaisuuden teatterit -hankkeessa kartoitettiin lai-

tosteattereiden tulevaisuusstrategioita ja pyrittiin nosta-

maan esiin kestäviä käytänteitä3. Tanssin ja Sirkuksen tie-

dotuskeskuksen Kohti uusia näyttämöitä 2020–2022 

-hankkeessa parannettiin sirkuksen ja tanssin saatavuu-

den edellytyksiä ja kehitetään kestävää toimintaa, tarkoi-

tuksena luoda mahdollisuuksia esitysvierailuille kotimaas-

sa ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävällä 

tavalla4. MyStash pilotoi valtakunnallista kiertotalous-

palvelua tuotantomateriaalien saattamiseksi paremmin 
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kaikkien toimijoiden ulottuville sekä uusiokäyttöön, ta-

voitteena tehostaa materiaalin käyttöastetta, vähentää 

hukkaa sekä tarjota kattava kierrätys- ja kunnostuspalve-

lu5. Sosiaalisen kestävyyden ohjeistuksia esittävän taiteen 

alalla on muun muassa Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat 

STST:n Eettinen toimintaohje6. Englanninkielisiin The 

Theatre Green Book -oppaisiin on kerätty kestävyyden 

ohjeita teatterituotannoille, -rakennuksille ja liittyen mui-

hin teatterin toimintoihin kuten tarjoiluihin7.

Suomen kansallisooppera ja -baletti on tehnyt paljon ym-

päristökestävyyden parantamiseksi. Suomen kansalli-

sooppera ja -baletin vuoden 2021 vuosikertomuksessa 

kerrotaan, että kyseisenä vuonna toteutettiin ensimmäis-

tä kertaa koko toiminnan kattava hiilijalanjälkilaskenta ja 

laadittiin uusi ympäristöpolitiikka, jonka mukaan kansal-

lisooppera ja -baletti tavoittelee hiilineutraaliutta mah-

dollisimman nopealla aikataululla resurssiensa rajoissa8. 

Hiilijalanjälkilaskennassa on käynyt muun muassa ilmi, 

että 63 prosenttia hiilikuormasta muodostui yleisön mat-

kustamisesta ja että metallien käytöllä on yllättävän suuri 

osuus lavastuksen hiilikuormasta9. Suomen Kansallisoop-

peran ja -baletin lavastamon päällikkö ja ympäristöpäällik-

kö Tapio Säkkinen on myös kirjoittanut Suomen teatterit 

ry:n tilaaman opinnäytetyön Askelmerkkejä kohti hiili-

neutraalia näyttämötaidetta: ympäristöjohtamisen 

rakenteet kuntoon, jossa on tietoa ympäristöasioiden 

kehittämisestä ja toimintamalleja, joita hyödyntäen teat-

tereissa voidaan tehdä vähäpäästöisiä ratkaisuja taiteen 

laadusta tinkimättä10.

Keðja Sustainability Think Tank:ssa monen maan 

tanssin alan edustajat pohtivat yhdessä alan kestävyyttä. 

Vuoden 2015 ajatushautomon raportissa haasteina nähtiin 

alan organisoitumisen, institutionaalisen ja infrastruk-

tuurisen rakenteiden puute ja uudenpien tanssiryhmien 

vaikeus löytää tukea toiminnalleen. Raportissa nostetaan 

neljä ehdotusta kentän kestävyyden parantamiseksi: tans-

sin ja yhteiskunnan välisen yhteyden parantaminen, työ-

elämään tarvittavien taitojen ja kykyjen kehittäminen, 

kansainvälistymisen rohkaisu sekä kestävien rahoitusmal-

lien luominen. 11

Ice Hot Nordic Dance -verkoston pitkän tähtäimen ta-

voitteena on pohjoismaisen tanssin kentän ja rakenteiden 

kehittyminen vahvemmiksi ja kestävämmiksi. Vuonna 

2022 tapahtuma Ice Hot Nordic Dance Platform jär-

jestettiin Helsingissä. Tapahtuman ohjelmistoon kuului 

esityksiä, pitchauksia, seminaareja sekä keskustelu- ja ver-

kostoitumistilaisuuksia. 12

Kuva: Eeva Suorlahti
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Haasteita
• Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden haasteita erityisesti pienillä toimijoilla ja freelancereilla, esimerkkinä toimeen-

tulon tai rahoituksen epävarmuus. 

• Esitysten elinkaarten lyhyys lisää ympäristövaikutuksia. 

• Usein haasteena resurssien puute kestävämmän toiminnan kehittämiseen. 

 

Mahdollisuuksia
• Selkeitä ohjeistuksia, mittareita ja tukijärjestelmiä kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Helppoja ohjeita toimin-

nassa tehtävien valintojen tueksi. 

• Esimerkiksi hiilijalanjälkibudjetin käyttö produktioissa.

• Varastojen hyödyntämisen parantaminen ja jatkokäytön miettiminen jo suunnitteluvaiheessa.

• Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kehittäminen, esimerkiksi pienempien toimijoiden toimeentulomahdollisuuk-

sien edistäminen.

Kuva: Mikko Raskinen
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Kirjastot

Kuva: Tuomas Uusheimo

Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-lu-

vulle -hankkeessa selvitettiin kirjastojen ympäristötie-

toisuutta ja -toimia1. Hankkeessa luotiin myös Vihreä kir-

jasto -sivusto2, jossa on ajankohtaista tietoa kirjastoalan 

kestävyyteen liittyvistä hankkeista ja hiilijalanjälkilaskel-

mista sekä työkaluja kirjastojen kestävyyden edistämiseen. 

Kirjastoalalla keskustellaan kestävyydestä myös Vihreä 

kirjasto -Facebook-ryhmässä.

Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle 

-hankkeessa tehtiin kyselytutkimus kirjastojen ympäris-

tötietoisuudesta, johon vastasi 166 kirjastoa. Kysely mu-

kaan useimmalla kirjastolla on jonkin ympäristöohjelma 

tai ympäristötavoitteita, mutta ympäristötekijät jäävät 

vähemmälle huomiolle suhteessa kirjastojen muihin muu-

tostekijöihin kuten väestörakenteen muutokseen ja tekni-

seen kehitykseen. Kyselyssä kävi myös ilmi, että kierto- ja 

jakamistalous eivät ole käsitteinä selviä kirjastojen henki-

lökunnille, vaikka kirjastot ovat perinteisesti kierrättäneet 

aineistoja ja tarjoavat jaettuja tiloja ja laitteita asiakkaille. 3

Kyselyiden lisäksi hankkeessa laskettiin 13 kirjaston hiili-

jalanjälki, jonka mittaukset osoittivat, että yleisten kirjas-

tojen ilmastopäästöt muodostuvat suurelta osin rakennus-

ten päästöistä. Laskelmien mukaan kirjastojen aineiston 

kuljetuksilla on suhteellisen vaatimaton osuus hiilijalan-

jäljestä. Laskelmissa ei otettu mukaan asiakkaiden kulke-

mista kirjastoon, mutta todetaan, että se olisi hyvin mer-

kittävä osa kirjastojen hiilijalanjälkeä, jos se olisi laskettu 

mukaan.4

Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle 

-hanke oli myös mukana Helmet-kirjastojen, Lukukeskuk-

sen, Suomen Kirjastoseuran, Marttaliiton, Mannerheimin 

lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Greenpeacen 

kanssa toteuttamassa Ilmastolukupiiri-haastetta ke-

väällä 2021. Kampanjassa on mukana jo 25 kaupungin- ja 
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kunnankirjastoa eri puolita Suomea. Lukupiirit tarjosivat 

matalan kynnyksen paikkoja keskustella ilmastonmuutok-

sesta ja siihen kietoutuvasta sukupuuttoaallosta, ja kevään 

2021 aikana lukupiiriin kerättiin lähes sata ihmisiä luke-

maan ja keskustelemaan ilmastokriisistä.5

Esimerkiksi Oulun kaupunginkirjasto on tehnyt Kestävä 

kirjasto 2030 -tiekartan, joka muodostuu neljästä pääta-

voitteesta: ympäristötietoisuuden edistämisestä, ympäris-

tökuormituksen vähentämisestä, vastuullinen rakentami-

sestä, ja tulevaisuuden kestävä kirjasto -tavoitteesta, jossa 

hahmotetaan kirjaston kestävyyden jatkotyötä.6

18.8.22 Kirjasto ympäristötoimijoina -webinaarissa7 

kuultiin, miten kirjastojen ympäristötoimintaa on toteu-

tettu. Kirjastoissa on ollut paljon kestävyyteen liittyvää 

toimintaa, kuten ekokirjahyllyjä ja vaatteenkorjauspajoja. 

Webinaarissa kerrottiin esimerkiksi kirjastojen ilmas-

totyöstä nuoren kanssa Nuoret ja ympäristötunteet 

-hankkeessa8, josta on tehty myös Kirjastot toteutta-

massa ympäristö- ja ilmastotoimintaa nuorille -käy-

tännön opas9. Kirjastoilla on myös esimerkiksi ollut ym-

päristöaiheisiä lukemisen teemavuosia10.

Kuva: Tuomas Uusheimo
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Haasteita
• Yleisön saapuminen kirjastoon luo suuren osan yleisen kirjastojen päästöistä.  

• Valtaosa kirjastojen ympäristövaikutuksista johtuvat kiinteistöistä, joita koskeviin päätöksiin kirjastojen on itsensä vai-

kea vaikuttaa.  

• Kirjaston henkilökunnasta noin puolet uskoo kirjastojen ympäristövaikutusten vähentämiselle suurimman esteen ole-

van, että päätökset tehdään jossain muualla ja että vanhentuneiden rakennusten tai tekniikan korjaamiseen ei ole resurs-

seja.11

 

Mahdollisuuksia
• Tiekartan luominen hiilineutraaleille kirjastoille. 

• Energiaa säästävien ratkaisujen käyttöönotto, tilankäytön tehostaminen ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen. 

• Kirjastojen positiivisten vaikutusten tehostaminen, esimerkiksi kiertotalouden edistäminen kirjastoissa erilaisilla jaka-

misratkaisuilla.  

• Kokoelmat ja aineistot ovat ympäristötekijä, johon kirjastot voivat itse vaikuttaa: kirjastot voivat vähentää kirjamuovin 

käyttöä ja aineiston turhia kuljetuksia sekä parantaa aineistojen kiertoa ja pidentää elinkaarta. 

• Ympäristötiedon tuominen yhä näkyvämmäksi ja saavutettavammaksi kirjastoissa. 

• Kirjastojen hiilikädenjälkeä voidaan kasvattaa myös kirjojen elinikää pidentämällä, lainauskertoja lisäämällä, e-kirjojen 

määrää ja lainamäärää lisäämällä, yhteiskäyttötilojen määrää ja käyttöä lisäämällä ja sekä lisäämällä hyödyllistä ja tar-

peellista tavaralainaamista12.

Kuva: Unto Rautio
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Kustannus- ja media-ala

Kuva: Mikko Raskinen

Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet 

kohti hiilineutraaliutta -hankkeen tavoitteena oli sel-

vittää media-alan ja graafisen teollisuuden ympäristövai-

kutuksia ja tunnistaa keskeisiä toimenpiteitä, joilla ala voi 

pienentää ympäristökuormitustaan. Hankkeen toteuttivat 

Medialiitto sekä sen jäsenjärjestöt Aikakausimedia, Graa-

finen Teollisuus, RadioMedia, Suomen Kustannusyhdistys 

ja Uutismedian liitto yhteistyössä Gaia Consultingin kans-

sa. Hankkeen selvityksen mukaan päästöistä suurin osa 

syntyy epäsuorista päästöistä, esimerkiksi materiaali- ja 

palveluhankinnoista kuten paperista, painoväreistä, pai-

nolevyistä, paino-, jakelu- ja logstiikkapalveluista, muista 

ulkoistetuista toiminnoista sekä ICT-palveluista. Ympä-

ristöystävällisemmän toiminnan edistäminen voi tapahtua 

esimerkiksi siirtymällä uusiutuvaan energiaan, materiaa-

litehokkuudella, kierrätysmateriaalin käytöllä, liuotinva-

paalla painatuksella, kasvipohjaisilla väreillä, tuotteiden 

kierrettävyyden kehittämisellä painotaloissa sekä kehit-

tämällä ympäristökriteerit pilvipalveluille. Hankkeessa 

asetettiin tavoitteeksi alan yritysten omasta toiminnasta 

aiheutuvien suorien päästöjen nollaaminen vuoteen 2030 

mennessä sekä epäsuorien päästöjen vähentäminen 30 

prosentilla vuoteen 2030 mennessä.1

Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenilleen keväällä 

2022 tekemä kysely kertoo, että Suomalaisista kustanta-

jista enemmistö on käynnistänyt siirtymän hiilineutraa-

liuuteen, mutta monilta osin työ on alkuvaiheessa. Hiili-

jalanjäljen seuranta on vielä melko uutta kustannusalalle 

ja toimintaa on aloiteltu suurten toimijoiden johdolla. Yli 

10 hengen organisaatioista 29 % on laskenut organisaa-

tion hiilijalanjäljen ja pienistä organisaatioista vasta 5 %. 

Kyselyn mukaan Yli 80 % kustantajista huomioi ympäris-

tökriteereitä hankinnoissa ja lähes kaikki kustantamot 

käyttävät ainakin osin on Joutsen- tai EU Ecolabel -ym-

päristömerkin saaneita painotaloja. Yli 50 % kustantajista 
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on vähentänyt lentomatkailua ilmastosyistä vähintään 10 

%. Suoria päästöjä kustannusalalla syntyy esimerkiksi toi-

mitilojen energiankulutuksesta ja matkustamisesta. Kus-

tantajista, jotka hankkivat itse toimitilojensa sähkön tai 

lämmön, 70 % hankkii ainakin jommankumman hiilineut-

raalisti. Vuokrasopimuksissa vain 7 % huomioi hiilineut-

raaliuuden, mutta suurista toimijoista 43 % suunnittelee 

ilmastokriteerien lisäämistä vuokrasopimukseen, kun so-

pimuksia uudistetaan.2

Monet alan toimijat ovat asettaneet ympäristötavoitteita. 

Esimerkiksi painotalo Plusprint tavoittelee hiilineutraa-

liutta vuoden 2022 loppuun mennessä, WSOY:n tavoite on 

olla hiilineutraali oman toimintansa osalta vuonna 2022 ja 

Sanoman tavoitteena on olla hiilineutraali 2030 mennessä 

koko arvoketjunsa osalta3. PunaMusta Median tavoitteena 

on olla hiilinegatiivinen vuoden 2029 loppuun mennessä4. 

 

Vastuullinen ja kannattava media-ala 2021 -tutki-

mushankkeessa (VAKA 2021) todetaan, että ympäristö-

vastuullisuuden osa-alueella on lisäarvopotentiaalia ja täl-

lä hetkellä ympäristövastuun lisäarvo luodaan yleisimmin 

sisältöjen kautta medioiden tuottaessa tietoa ympäristö-

ongelmista.  Selvityksessä todetaan monen media-alan yri-

tyksen näkevän vastuullisuuden lyhytnäköisesti taktisina 

toimenpiteinä. Hankkeessa on määritelty media-alalle toi-

menpidesuosituksia, joihin kuuluu esimerkiksi selkeä vas-

tuullisuusviestintä, vastuullisuustavoitteiden sitominen 

johdon palkitsemiseen ja että media-alan yritykset muo-

dostaisivat nykyistä paremman tilannekuvan omasta vas-

tuullisuudestaan.5

Kuva: Adobe Stock
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Haasteita
• Vastuullisuus nähdään helposti lyhytnäköisinä toimenpiteinä eikä yrityksen strategian keskeisenä asiana.  

• Ympäristövastuullisuuteen liittyvistä teoista ei usein viestitä.

• Alalle tulisi käynnistää hankkeita, joissa päätavoitteena on kehittää vastuullisuutta media-alan erityispiirteet 

huomioiden. 

 

Mahdollisuuksia
• Kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutuminen, hiilineutraaliuteen pyrkiminen ja näiden tavoitteiden sisällyttäminen 

vastuullisuusviestintään.

• Yrityksen sitoutuminen ympäristöystävällisempiin hankintoihin ja toimintatapojen kehittämiseen.

• Mittaristojen kehittäminen esimerkiksi hiilijalanjäljen laskentaan, jotta alan ympäristövastuuteot voidaan konkretisoida.

• Kestävyystiedon, -tekojen ja -ratkaisujen esiintuominen sisällöissä.



41

Esiselvitys luovien alojen ekologista kestävyysmurrosta palvelevasta toiminnasta ja menetelmistä Suomessa

Viitteet
1 Media-alan tutkimussäätiö (2021) Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta. Verkkosivu. Viitattu 6.10.2022. 

https://www.mediaalantutkimussaatio.fi/ajankohtaista/media-alan-ymparistovaikutukset/

2 Suomen kustannusyhdistys (2022) Kustannusala on matkalla kohti hiilineutraalisuutta. Tiedote. Viitattu 6.10.2022. https://kustantajat.fi/

kustannusala-on-matkalla-kohti-hiilineutraalisuutta

3 Gaia Consulting (2021) Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta. Pdf.tiedosto. Viitattu 6.10.2022. s.8 https://

www.mediaalantutkimussaatio.fi/wp-content/uploads/Media-alan-ymparistovaikutukset_Gaia.pdf

4 PunaMusta Oy (n.d.) Vastuullisuusraportti 2021. pdf-tiedosto. Viitattu 6.10.2022. s. 67. https://www.lukusali.fi/index.

html?p=PunaMusta%20Media%20Oyj&i=63169340-a6b9-11ec-bb9a-00155d64030a

5 Huhtala J., Lonka E., Paakkola O., Salminen E., Sunila C., Tikkanen H., Vaniala I., Vittanen H., (2021) Vastuullinen ja kannattava media-ala 

2021. Nordic Institute of Business & Society. pdf saatavilla: https://www.mediaalantutkimussaatio.fi/wp-content/uploads/VAKA2021_.pdf

Kuva: Mikko Raskinen
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Kuvataide

Kuva: Anne Kinnunen

Kuvataiteen ala on aktivoitunut kestävyyden suhteen ja 

muutoksen nähdään erityisesti lähtevän liikkeelle tai-

teilijoista, joista varsinkin nuorempi polvi haluaa toimia 

kentälle ja näkee kestävyyden tärkeäksi. Päästöjä kuvatai-

teessa syntyy erityisesti kansainvälistymisen vaatimasta 

matkustamisesta sekä suurista tapahtumista kuten bien-

naaleista ja messuista. Näiden lisäksi ilmastovaikutuksia 

tulee yleisön logistiikasta, näyttelytoiminnasta ja materi-

aaleista. Taiteilijaresidenssitoiminnassa päästöjä ja luon-

tohaittoja syntyy taiteilijoiden matkustamisesta, ja kes-

kusteluun ovat nousseet myös ateljeeasuntojen kunto ja 

energiaratkaisut. Alalla kestävyyteen liittyviä aiheita käsi-

tellään esimerkiksi Kestävän kuvataiteen tulevaisuus 

-verkoston tapaamisissa, jossa Suomen kuvataiteen alan 

järjestöjä, koulutusorganisaatioita ja rahoittajia kokoontuu 

puhumaan alan kestävyyteen liittyvistä kysymyksistä. 

Tällä hetkellä kuvataiteen alalla myös kehitetään uusia rat-

kaisuja ilmastokestävyyden edistämiseksi.  Kuvataiteen 

vaikuttaja- ja asiantuntijaorganisaatio Suomen Taiteili-

jaseura suunnittelee alan yhteisten kestävyystyökalujen 

kehittämistä ja Turun ammattikorkeakoulussa Kiertota-

louden liiketoimintamallit -tutkimusryhmässä kerätään 

materiaalien ympäristövaikutuksista tietoa taiteilijaystä-

välliseen muotoon. Frame Comporary Art Finland osallis-

tuu syyskuussa 2022 alkaneeseen seitsemän eurooppalai-

sen taideorganisaation Islands of Kinship: A Collective 

Manual for Sustainable and Inclusive Art Instituti-

ons -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tuoda ekolo-

gisesti ja sosiaalisesti kestäviä toimintamalleja taideins-

tituutioihin, ja julkaista hankeen lopussa keväällä 2024 

käsikirja erilaisten taideinstituutioiden käyttöön1.  

Alalla kaivataan kuitenkin myös lisää ohjeita ja resursseja 

tekijöille kestävän toiminnan kehittämiseen. Esimerkik-

si galleriatoimintaan ei ole kestävyyttä käsittelevää oh-

jeistusta, kun esimerkiksi Britannian galleriat ovat hyvin 
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aktiivisia Gallery Climate Coalition2 -järjestönsä kautta. 

Järjestöllä on sivuillaan esimerkiksi hiilijalanjälkilaskuri3 

sekä kerätty hyvien toimintatapojen ohjeita4. 

Monet yksittäiset tahot ja kuvataiteilijat ovat hyvin aktii-

visia kestävyystyössä, esimerkiksi IHME Helsinki, Musta-

rinda, Helsinki International Artist Programme ja Frame 

palkkasivat ekokoordinaattorin vuoden pilottihankkee-

seen5. Tahot järjestivät vuonna 2020 yhteisen ympäristö-

aiheisen Ympäristökriisi – sanoista tekoihin taiteen 

kentällä ekoseminaarin, jossa käsiteltiin esimerkiksi 

ekologisesti kestävää kuratointia, ekologista matkusta-

mista ja taideorganisaatioiden hiilijalanjälkeä6. Mustarin-

da kertoo sivuillaan esimerkiksi energiaratkaisuistaan7 

ja Helsinki International Artists Programme HIAP jakaa 

ekologisen matkustamisen ohjeita8. IHME Helsinki on 

kuratoinut useamman kestävyysaiheisen taideteoksen ja 

pitää sivuillaan IHME Ekoblogia, valikoituja ekolinkkejä 

sekä listaa kestävistä toimintamalleistaan9. IHME Helsin-

ki myös julkaisee IHME Helsinki -podcast: Taide, tiede 

ekologia -podcast-sarjaa10. 

Kestävyystyötä on myös tehty useamman vuoden ajan 

myös Koneen Säätiön Saaren kartanon residenssissä, jos-

sa käynnistettiin Ekologisen residenssitoiminnan oh-

jelma vuonna 202011. Saaren kartano julkaisee myös Re-

viving the Wild -podcastia, jossa asiantuntijat kertovat 

residenssin arkeen liittyvistä teemoista, kuten ruuantuo-

tannosta, monimuotoisuudesta, empatiasta, maaperästä ja 

puista12. Kestävyyskysymykset ovat olleet aktiivisesti esillä 

residenssitoimijoiden kesken jo vuosia, ja residenssitoimi-

jat (Mustarinda, HIAP, Saaren kartanon residenssi) ovat 

ekologisen ajattelun edelläkävijöitä kuvataiteen kentällä. 

Tietoa jaetaan isoilta toimijoilta pienemmille residenssi-

toimijoille muun muassa kotimaisen residenssiverkoston 

tapaamisten kautta ja kestävyyskysymyksiin on paneudut-

tu laaja-alaisesti. 

Kuva: Mikko Raskinen
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Haasteita
• Informaation ja mittareiden puute tai sekavuus. Tiedon vertailtavuus huolettaa. Usein tietoa on, mutta se ei ole helposti 

saatavilla kaikille. 

• Taiteilijoiden toimeentulo ja asema yhteiskunnassa. Kun taiteilijat ja organisaatiot toimivat jatkuvasti liian pienillä re-

sursseilla, ei ympäristötyölle jää helposti aikaa.

• Kansainvälistymisen ja ilmastoystävällisyyden ristiriita. 

• Lyhytkestoiset sopimukset ja hankkeet. Kestävyystekojen ja hyvien käytäntöjen vakiintumisessa haasteita. 

 

Mahdollisuuksia
• Rahoittajilta toivottiin mahdollisuutta hitaampaan ja kestävämpään tekemiseen ja esimerkiksi ekologisemman matkus-

tamisen tukemista.

• Teosten elinkaarten pidentäminen. 

• Pienempien tekijöiden ja innovatiivisten ratkaisujen tukeminen.

• Ohjeistuksia ja oppaita alan erilaisille tekijöille.

• Kiertotalouspalveluiden, esimerkiksi käytettyjen materiaalien laina- ja ostopalvelujen kehittäminen.

Kuva: Aleksi Poutanen
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Muoti- ja tekstiiliala

Kuva: Eeva Suorlahti

Muodin, ja erityisesti pikamuodin, ympäristöllisiä vai-

kutuksia on selvitetty laajasti ja syvällisesti. The envi-

ronmental price of fast fashion -artikkeli tarkastelee 

pikamuodin ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa tuo-

tannosta kulutukseen, sisältäen vedenkäytön, kemialliset 

saasteet, hiilidioksidipäästöt ja tekstiilijätteen. Artikkeli 

tarjoaa toimenpide-ehdotuksia ja linjaa muutoksen vaati-

van kasvun rajoittamista, kiertotaloutta ja jätteen huomi-

oimista.1

2021 julkaistussa Suomalaisen tekstiili ja muotialan 

globaalit ilmastovaikutukset -selvityksessä kerro-

taan, että tekstiili- ja muotialan on arvioitu aiheuttavan 

jopa 10 % globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Ala on 

muutosvaiheessa, ja yritykset etsivät jatkuvasti uusia eko-

logisempia raaka-aineita ja valmistusmenetelmiä. Selvi-

tyksen tekstiili- ja muotialan arvoketjujen tarkastelu osoit-

ti, että mitä monivaiheisempi tuotteen valmistusketju on, 

sitä suuremmaksi tuotteen hiilijalanjälki kasvava: jos esi-

merkiksi kangasta valkaistaan, värjätään ja painetaan, on 

sillä vaikutusta päästöihin. Vaikuttaviksi tekstiilialan pääs-

tövähennystoimiksi ehdotetaan selvityksessä esimerkiksi 

keskittyminen kuitujen korvaamiseen kierrätyskuiduilla ja 

uusilla kuituinnovaatioilla sekä eri tuotantovaiheissa käy-

tetyn energian korvaaminen uusiutuvalla energialla. Käyt-

tövaiheen osalta käyttöiän pidentämisellä on suuri mer-

kitys alan epäsuoriin päästöihin. Selvityksessä todetaan, 

että ylituotanto on yksi globaalin alan suurimmista ympä-

ristöhaasteista ja erilaisten vuokraus- ja lainauspalvelujen 

käyttöönotolla, uudelleenkäyttöä tehostamalla ja kierrä-

tysastetta lisäämällä alalla voitaisiin vähentää resurssien 

kulutusta ja päästöjä.2

Samassa selvityksessä kerrotaan, että yksittäisen teks-

tiili- ja muotialan yrityksen hiilijalanjäljen suuruuteen 

vaikuttaa esimerkiksi tuotteen raaka-aineena käytetty 

kuitu ja sen alkuperä, materiaalienkäytön tehokkuus, eri 
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elinkaaren vaiheiden sijainti maantieteellisesti, kuljetus-

muodon valinta, tekstiilituotteen käyttöikä ja tuotteen 

huolto käyttöaikana. Raportissa kerrotaan, että tekstiilia-

lan päästöjä arvioitaessa pelkkä oman toiminnan päästöjen 

arvioiminen ei anna kattavaa kuvaa yritysten ilmastovai-

kutuksista, koska oman toiminnan päästöt ovat hyvin pieni 

osa kokonaiskuvasta. Haasteita tuo myös se, että globaalis-

sa toimintaympäristössä suomalaisten yritysten vaikutus-

mahdollisuudet esimerkiksi toimittajien energiavalintoi-

hin voivat olla rajallisia.3

VTT:n tekemä Finland as a forerunner in sustainable 

and knowledge-based textile industry - Roadmap for 

2035 -tiekartta kartoittaa tekstiiliteollisuuden ajankoh-

taisia teemoja ja trendejä, joita ovat kestävyys, yksilölliset 

ratkaisut ja tietämyspohjainen tekstiiliteollisuus; sanoit-

taa vuoteen 2035 tähtäävän vision sekä nimeää siihen liit-

tyviä esteitä ja mahdollistajia. Toimenpiteinä esitellään 

vastuullinen ja todennettu suljetun kierron pilotti ja sen 

ympärille rakentuva ekosysteemi sekä suunniteltu kestä-

väksi -toimintatapa, joka laajentuu Suunniteltu kestä-

väksi -standardiksi.4 

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n Hiilineutraali tekstiilia-

la -tiekarttatyön loppuraportissa todetaan, että Suomen 

tekstiili- ja muotialalla on hyvät mahdollisuudet tavoitel-

la hiilineutraaliutta oman toimintansa osalta. Raportissa 

todetaan, että avaintekijöitä siirtymässä ovat päästöttö-

män ostosähkön ja -lämmön saatavuus sekä maakaasun 

korvaaminen biokaasulla. Lisäksi tarvitaan päästöttö-

miin ajoneuvoihin siirtymistä sekä polttoöljyn käytöstä 

luopumista. Raportissa määritellään toimialan tarpeiksi 

hiilineutraaliuuden tavoittamiseksi ja kilpailukyvyn edis-

tämiseksi tiedon ja osaamisen tuottaminen koko alan käyt-

töön, positiiviset kannustimet hiilineutraaliuuden toteut-

tamiseen, taloudellinen tuki muutosten toteuttamiseen 

sekä tasapuolinen kriteeristö ja ennakoitava lainsäädäntö. 

Raportissa todetaan, että alan yritykset tarvitsevat tukea 

osaamisensa kehittämiseen ja ympäristövaikutusten kar-

toittamiseen. 5

Suomen Tekstiili & Muoti ry toteaa sivuillaan, että tekstii-

li- ja muotiala kuluttaa tyypillisesti paljon energiaa, vettä, 

kemikaaleja ja uusiutumattomia luonnonvaroja6. Liitto 

haluaa edistää alan kestävää kehittymistä, ja liiton sivuilta 

löytyy esimerkiksi Tekstiilikuituopas7 ja jäsenjärjestö-

jen ja alan oppilaitosten käyttöön tarkoitettu Ympäristö-

laskuri8. Liitto kertoo tukevansa yrityksiä ilmastotyössä 

tuottamalla toimialakohtaista tietoa ja tarjoamalla konk-

reettisia työkaluja päästöjen laskentaan Hiilineutraali 

tekstiiliala 2035 -sitoumuksen kautta9. Sitoumus toimii 

tekstiilialan yrityksille konkreettisena työkaluna ilmas-

tonmuutoksen hillitsemiseksi ja on avoin kaikille tekstiili- 

ja muotialan yrityksille, jotka haluavat toimia aktiivisesti 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kun yritys liittyy 

mukaan sitoumukseen, se saa käyttöönsä tekstiilialalle 

räätälöidyn hiilijalanjälkilaskurin yrityksen päästöjen mit-

taamiseen sekä säännöllistä koulutusta ja neuvontaa ajan-

kohtaisimmista ilmastonmuutoksen ja päästölaskennan 

aiheista. Liitolla on myös Vastuullisuus ja kiertotalous 

-vaikuttajaryhmä10.

Aalto-yliopistossa on käynnissä kestäviä tekstiilejä tutkiva 

FINIX-hanke11, jonka alle kerätään tutkimustietoa, tapah-

tumia ja muodin alan kestäviä toimijoita. FINIX:in piiris-

sä on kehitetty Shades of Green -työkalu12, joka auttaa 

tekstiilituotteiden ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden 

jäsentelyssä ja viestinnässä sekä parantaa vertailtavuutta. 

FINIX myös ylläpitää Kestävän tekstiilialan tienrai-

vaajat Suomessa -listaa13, jolta löytyy kestävyyttä huo-

mioivia tekstiilialan yrityksiä. 

Turun ammattikorkeakoulun alaisuudessa toimii Tela-

ketju-yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää 
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tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja kiertoa. Se ke-

hittää poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta 

ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja. Tela-

ketjun piirissä on käynnissä Telavalue BF -hanke, jon-

ka visiona on ratkaista tekstiileihin liittyvät kestävyys- ja 

jäteongelmat kiertotalouden avulla, ja sitä ennen on toteu-

tettu useita tekstiilien kiertotalouteen liittyviä hankkeita: 

PaaS Pilots, Telaketju 2 BF, Telaketju Tekes, Telaket-

ju TEM, Telaketju YM ja Telaketju AIKO.14 Telaketjun 

verkkosivuilta löytyy myös kattavasti kuluttajille suunnat-

tua informaatiota tekstiileistä, muotialasta ja vaatteiden 

käyttöiän pidentämisestä korjaamalla ja huoltamalla niitä 

oikein, esimerkiksi Ekokumppanit – Vastuullisen vaa-

tetuksen opas15 ja Marttojen ohjeet16.

Kuva: Valeria Azovskaya

Haasteita
• Muutoksen hitaus ja vastahakoisuus muuttua taloudellisista syistä: pikamuoti kannustaa jatkuvaan ja toistuvaan kulu-

tukseen ja tuotanto on halpaa.

• Globaalit ja pirstaleiset toimitusketjut vaikeuttavat toimitusketjujen määrittämistä, kontrolloimista ja tarkkailua.

• Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden tavoitteiden ristiriita: osa maista on riippuvaisia muotialasta merkittävänä työl-

listäjänä ja tulon lähteenä.

• Alan yritykset tarvitsevat tukea osaamisen kehittämiseen ja ympäristövaikutusten kartoittamiseen.

 

Mahdollisuuksia
• Virheistä ja tehottomuudesta johtuvan hukkamateriaalin sekä täysin käyttämättömien ja myymättömien tuotteiden vä-

hentäminen johtaa taloudellisiin säästöihin. 

• Uudistunut tekstiiliteollisuus tarkoittaisi Suomelle arviolta miljardiluokan investoinnit ja lähes 17 000 uutta työpaikkaa 

vuoteen 2035 mennessä17. 

• Uudet kuituinnovaatiot. 

• Maailmanlaajuisesti vahvistunut maine kiertotalouden ja kestävän kehityksen johtavana maana.
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Muotoilu

Kuva: Mikko Raskinen

”Muotoilu ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä”, argu-

mentoi Aalto Design Factoryn tutkimusryhmä Design + 

Sustainability 101: Kestävää arvoa muotoilulla -ra-

portissaan, joka pureutuu laajasti muotoilun sosiaaliseen, 

ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen mukaan lukien 

energiaan, materiaaliin, työvoimaan ja liiketoimintamal-

leihin liittyviin aiheisiin. Raportin mukaan muotoilijat 

voivat erityisellä tavalla edesauttaa kestävyysmuutosta 

tasapainottamalla erilaisia tavoitteita ja kokonaiskestä-

vyyden ulottuvuuksia, toimimalla siltoina ja sovittelijoina 

ihmisten välillä, kouluttajina sekä etsimällä vaihtoehtoja ja 

monipuolisia ratkaisuja.1

Muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamon on julkais-

sut Muotoilu on yhteiskunnan ja kestävän kehityk-

sen muutosvoima, Muotoilun politiikkasuositukset 

2019–2024. Suosituksissa kerrotaan, että Ilmastokes-

kustelun johdosta on virinnyt ajatus, että muotoilun kes-

kiössä on itse planeetta, eivätkä vain sen asukkaat. Kes-

tävä suunnittelu rakentuu ympäristöä kunnioittaville 

toimintatavoille, kuten laajaan ympäristövaikutusten ja 

hiilijalanjäljen arviontiin, resurssiviisauteen, nollahuk-

kaan, kiertotalouteen ja biodiversiteetin lisäämiseen, kun 

luonnonvaroja käytetään kestävästi. Suosituksissa on esi-

merkiksi, että Suomi vahvistaisi muotoilun merkitystä 

elinkaariajattelussa ja kiertotaloudessa kestävän kasvun 

strategioissa ja että kierto- ja jakamistaloutta edistetään 

EU:n laajuisella regulaatiolla. Suosituksissa todetaan 

myös, että Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen 

edellyttää kunnilta investointeja ja esimerkiksi liikenteen 

päästöjen vähentämiseen hyvä infrastruktuurisuunnittelu 

luo kestäviä ratkaisuja hyödyntäessään palvelumuotoilun 

käyttäjälähtöisiä menetelmiä.2

KISU - Muotoilijan opas3 on LAB-ammattikorkeakoulun 

KISU-hankkeessa korttimuotoinen opas kiertotalouden 

mukaisen suunnittelutyön tueksi. Sitä voidaan käyttää 
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koulutuksellisena työkaluna, työpajamateriaalina tai tuo-

tesuunnittelijan valintoja ohjaavana oppaana. Design Fo-

rum Finland on kerännyt Muotoilun tietopankkiinsa4 

tutkimuksia ja oppaita esimerkiksi käyttäytymismuutok-

sen muotoilusta ja kierrätettävyyden ja inklusiivisuuden 

lisäämisestä muotoilulla. Blogissa myös todetaan, että 

“muotoilussa on loistavia työkaluja, menetelmiä ja proses-

seja tulevaisuuden ja päällä olevien haasteiden ja mahdolli-

suuksien työstämiseen, uuden löytämiseen ja hahmottami-

seen ja tulevaisuuden menestykseen.”5.

Design Forum Finland kertoo, että kuluttajaliiketoimin-

nassa 80 % tuotteen ympäristöön vaikuttavista päätöksis-

tä tehdään suunnittelupöydällä muotoilun ja tuotekehi-

tyksen yhteistyössä ja materiaalivalinnat, tuotteen osien 

määrä, huollettavuus ja kierrätettävyyden helpottaminen 

ovat keskeisiä valintoja tuotteen elinkaaren pidentämi-

sessä. Design Forum Finland onkin valinnut vuonna 2022 

seuraavan kolmen vuoden pääteemaksi ”Vihreän siirty-

män nopeuttamisen muotoilua ja luovuutta hyödyntäen”. 

Teema ohjaa organisaation palveluiden, valmennusten ja 

viestinnän sisältöjen muodostumista ja käytännössä or-

ganisaatiossa aiotaan keskittyä muotoilu- ja luovan alan 

sekä yritysten kiertotalouden mukaisen osaamisen kas-

vattamiseen. Design Forum Finland myös edustaa Suomea 

pohjoismaisessa Nordic Design Platform -hankkeessa, 

jonka koordinoi muotoilualan pohjoismaista yhteistyötä 

vihreän siirtymän nopeuttamiseksi.6

Design Forum Finland on aikaisemmin työskennellyt kes-

tävän kehityksen ja vastuullisen muotoilun parissa esimer-

kiksi EcoDesign Circle, SustaiNordic ja HerääPahvi! 

-hankkeissa, sekä kehittänyt työkaluja yrityksille helpot-

tamaan siirtymistä kiertotalouden mukaisiin liiketoimin-

tamalleihin, esimerkkinä EcoDesign Sprint -ohjeistus7. 

Organisaatio on myös järjestänyt aiheesta useita tapahtu-

ma, kuten Design ForumTalk <3 Circular Economy.8

Ornamon ry on vuonna 2021 laskenut edellisen vuoden 

hiilijalanjälkensä sekä käynnistänyt vastuullisuustyön 

selvityksellä ja vastuullisuuskeskustelun määrittelemi-

sellä9. Ornamo on järjestänyt myös kestävyyden teemoista 

verkkotilaisuuksia, kuten Ornamo 110 -Dialogi: Kestä-

vyysmurros – Muotoilijat vastuullisuustyön uudis-

tajin10aja sosiaalisen kestävyyden aiheita käsittelevän 

verkkotilaisuuden Ornamo Dialogue: Diversity, Equity 

and Inclusion in Designer’s Work11. Ornamo myös yh-

teiskehittää Muotoilijan ammattieettisiä ohjeita Am-

mattietiikka-työpajoissa ja kertoo, että kestävä kehitys, 

ilmaisen työn kitkeminen ja sosiaalinen vastuu ovat nous-

seet työpajojen keskusteluissa12. 



52

LuoTo -esiselvitys – Luovat alat kestävyyttä etsimässä

Haasteita
• Abstraktin tiedon vieminen käytäntöön.

• Muotoilun vähäinen hyödyntäminen kestävyyteen liittyvien ratkaisujen etsimisessä. Muotoilu on alana tulevaisuus-

suuntautunut ja kykenee jäsentelemään systeemejä kokonaisvaltaisesti.

• Materiaalituntemuksen ja kestävyysosaamisen lisääminen.

 

Mahdollisuuksia
• Muotoilulla voidaan jo prosessin alkuvaiheessa tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöikään, huollettavuu-

teen ja kierrätettävyyteen.

• Muotoilun toimintatapoja voitaisiin hyödyntää myös muilla aloilla, esim. toimintakeskeisen tiedon luominen nopeasti 

sekä ratkaisujen pilotointi ja kokeilu tosielämän laboratorioissa.

• Muotoilun menetelmät soveltuvat tulevaisuuteen suuntautuvaan päätöksentekoon epävarmoissa olosuhteissa.

• Muotoilun ja loppukäyttäjän välisen kommunikaation tehostaminen tuotteen käyttöikää pidentävistä käyttötavoista.

Kuva: Woojin Chung
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Museot ja elävä 
kulttuuriperintö

Kuva: Adobe Stock

Suomen museoalalla käydään paljon keskustelua kestävyy-

den teemoista. Henkilöstön koetaan olevan todella moti-

voitunut muutokseen, mutta uusien toimintatapojen etsi-

miselle tai käyttöönotolle ei ole tarpeeksi aikaa. Kestävän 

kehityksen aiheista on keskusteltu esimerkiksi Museo-

alan teemapäivillä vuosina 2019 ja 2020. Vuonna 2019 

teemapäivien keskustelun aiheina olivat muun muassa bio-

diversiteetti, ilmastonmuutoksen uhkakuvat museokentän 

näkökulmasta, ilmastoahdistus ja museot ekologisena jäl-

leenrakentajana1. Vuoden 2020 teemapäivillä käytiin kes-

kustelua käytännön ilmastoteoista, esimerkiksi ekokoordi-

naattorin roolista ja digitalisaation ilmastovaikutuksista2. 

Museoissa on käytetty kansallisgallerian lanseeraamaa 

Vihreä kädenjälki -työpajamallia, jossa ideoidaan kes-

tävän kehityksen kohteita ja tehdään näiden pohjalta mu-

seolle suunnitelma. Mallia on kehuttu siitä, että se johtaa 

käytännön toimiin museoyhteisössä. Museoalalla on myös 

tehty KEKE – Museot ja kestävä kehitys -opas3, johon 

on koottu ekologisen toiminnan vinkkejä museoalalle. Mu-

seokauppojen oppaaseen Museokaupan käsikirjaan4 on 

koottu ohjeita kestävästä toiminnasta museokaupoissa. 

Suomessa on myös kehitetty jo 17 kielelle käännetty työka-

lu Kestävän kehityksen kompassi, jonka avulla voi kes-

kustella kestävän kehityksen ja elävän kulttuuriperinnön 

ulottuvuuksista5. Museoalan ammattilaiset keskustelevat 

kestävyydestä myös Museot ja kestävä kehitys -Face-

book-ryhmässä.  

Museoalalla ei olla vielä tehty kokoavia ympäristövaiku-

tuslaskelmia, vaikka yksittäiset museot ovatkin laskeneet 

hiilijalanjälkeään. Ympäristövaikutuksia museoissa ai-

heuttavat esimerkiksi kiinteistöt, yleisön liikkuminen, te-

osten kuljetukset ja näyttelyiden rakentaminen. Päästöjä 

tulee rakennuksista, koska museoiden kokoelmat pitää 

säilyttää tietyssä ilmankosteudessa ja lämpötilassa. Haas-

teena päästöjen vähentämisessä on esimerkiksi museoiden 
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usein rajattu päätösvalta käyttämiinsä kiinteistöihin, kos-

ka ne ovat harvoin itse niiden omistajia. Myös museopalve-

luiden digitalisoitumisen ympäristövaikutuksista kaivat-

taisiin alalla lisää tietoa. 

LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö pohjoisen 

ulottuvuuden alueiden voimavarana -hankkeessa 

vahvistetaan elävän perinnön roolia Pohjois-Euroopassa. 

Syyskuussa 2021 alkaneessa hankkeessa on mukana yh-

deksän maata ja siinä tunnistetaan ja kerätään hyviä käy-

täntöjä elävän perinnön kestävästä käytöstä esimerkiksi 

matkailussa ja palveluissa sekä erilaisissa työ- ja toiminta-

tavoissa. Hankkeessa järjestettiin myös webinaari ja työpa-

ja elävästä kulttuuriperinnöstä ja kestävästä kehityksestä. 

Webinaarissa käsiteltiin sitä, miten YK:n Agenda 2030 ja 

kestävän kehityksen 17 tavoitetta linkittyvät elävän perin-

nön työhön ja miten kotiseutuyhdistykset sekä luontoalan 

ja käsityökentän toimijat edistävät kestävää kehitystä työs-

sään.6

Museoliitossa on tehty Kestävän kehityksen toiminta-

ohjelma ja kestävän kehityksen rinki7. Museoviraston 

ensimmäinen vuoteen 2025 ulottuvaan Kestävän kehi-

tyksen toimintaohjelmaan on nostettu YK:n Agenda 

2030 -tavoitteista Museoviraston toiminnan kannalta kes-

keisimmät tavoitteet ja teot8. Museoalalla pohditaan myös 

alan vaikutusmahdollisuuksia laajemmin yhteiskunnassa 

kestävämpään toimintaan siirryttäessä. Esimerkiksi ope-

tus- ja kulttuuriministeriön Museopoliittisessa ohjel-

massa 2030 pohditaan, että museot voivat lisätä ihmisten 

pitkän aikavälin ymmärrystä ilmiöistä ja kasvattaa ihmis-

ten muutoksen käsittelykykyä9. 

Kuva: Adobe Stock
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Haasteita
• Informaatiota ei ole tarpeeksi, varsinkaan alalta laajalti kokoavia laskelmia museokentällä ei ole. 

• Hiilijalanjäljen laskeminen ja varsinkin laskemisen rajaaminen koetaan hankalaksi. 

• Työntekijöillä ei ole aikaa etsiä kestävämpiä toimintatapoja tai laittaa niitä käytäntöön. 

• Kokoelmien säilyttäminen vaatii isoja tiloja, joissa ylläpidetään tietyt olosuhteet. 

• Museoilla on rajallinen vaikutusvalta toimintaansa liittyviin kiinteistöihin. 

• Kulttuuriperintöjärjestöissä kaivataan lisää kestävyyteen liittyviä konkreettisia ohjeita. 

 

Mahdollisuuksia
• Selkeiden ohjeiden ja linjauksen tekeminen sekä museoille resurssit ohjeiden käyttöönottoon. 

• Lisää tietoa museopalveluiden digitalisoitumisen hyödyistä ja haitoista. 

• Museoiden kädenjäljen korostaminen ja alalle enemmän keskustelua alan potentiaalista yhteiskunnan muutoksessa. 

• Kulttuuriperinnön luovempi ja tehokkaampi hyödyntäminen esimerkiksi matkailussa ja muussa elinkeinoelämässä. 

Kuva: Adobe Stock
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Musiikki

Kuva: Adobe Stock

Suomen musiikkialalla on aktivoiduttu kestävyyden suh-

teen enemmän livemusiikin alalla kuin musiikin tuotan-

topuolella. Kestävämmän musiikkialan työkalupakki 

eli Kemut-verkostossa1 edistetään elävän musiikin kes-

tävää kehitystä. Äänentoiston ekologisuudesta on musiik-

kialalla keskusteltu muun muassa vuonna 2020 Kestävät 

tuotantomallit musiikki- ja elokuva-alalle -hank-

keen tapahtumassa2, jossa norjalainen tutkija Kyle De-

vine otti esille, että suoratoiston ilmastopäästöt ovat mer-

kittävät verrattuina muihin musiikin kulutusmuotoihin. 

Taloudellisen kestävyyden haasteena ovat esimerkiksi ko-

rona-ajan esiintuoma työllisyyden epävarmuus, tekijänoi-

keuslain uudistus ja suoratoistopalveluiden tulot artistien 

näkökulmasta3.

Kemut-verkoston tekemässä Kartoituksessa elävän 

musiikin alan kestävän kehityksen käytännöistä 

2020 selviää, että edelläkävijöistä huolimatta kestävä ke-

hitys ei kuulu kaikkien elävän musiikin alan toimijoiden 

arkipäivään ja tiedolle ja yhteisille hankkeille on vielä tar-

vetta. Eniten huomioita kiinnitetään nykyään laitteiston 

käyttöön, jätteisiin, yöpymisiin sekä oman organisaation 

tai henkilökunnan logistiikkaan, kun taas yleisön logistiik-

kaa ja tilan käytön energiankulutusta on vaikeampi huomi-

oida.4

Kiertuemalleissa yksittäiset pistokeikat lisäävät kiertue-

toiminnan päästöjä. Jotkut alan toimintamallit edistävät 

epäkestävää kiertuetoimintaa, kuten ulkomaisten artis-

tien sopimuksissa saatetaan kieltää artistin esiintyminen 

muualla Suomessa saman matkan aikana. Alalla myös 

koetaan, että monista hyvistä käytännöistä ei viestitä tar-

peeksi tai ollenkaan. Esimerkiksi monet artistit kokevat 

ekologisuuden tärkeäksi ja huomioivat nämä arvot toimin-

nassaan, mutta aktiivisuudesta ei välttämättä haluta vies-

tiä ulospäin. 



59

Esiselvitys luovien alojen ekologista kestävyysmurrosta palvelevasta toiminnasta ja menetelmistä Suomessa

Vuonna 2022 Kemut-verkostossa kestävämmän musiik-

kialan tavoitteita edistetään esimerkiksi selvittämällä elä-

vän musiikin hiilijalanjälkeä. Suomen Jazzliiton vetämäs-

sä Hiilineutraali kiertuemalli -hankkeessa selvitetään 

Jazzliiton kiertueiden ilmastovaikutuksia, pilotoidaan 

kestävämmän kiertämisen malleja, laaditaan toimenpide-

suunnitelma Jazzliiton hiilineutraalia siirtymää varten, 

tuotetaan työkaluja kiertuetoiminnan ilmastovaikutusten 

mittaamiseen ja vahvistetaan toimijoiden kestävyysosaa-

mista. Vuonna 2023 laaditaan alan toimijoiden yhteistyö-

nä ilmastotiekartta kohti ympäristöystävällisempää 

elävän musiikin toimialaa.5

Kemut-verkoston vuoden 2022 toimi on syksyn alus-

sa avattu Elävän musiikin digitaalinen tietopankki 

Elma, suunnittelutyökalu ja yhteistyöalusta, joka tarjoaa 

elävän musiikin toimijoille tietoa ja tukea kestävän kehi-

tyksen edistämiseksi alan toimijoille toimivaksi muotoil-

tuna. Alustalla on kestävyydestä tietoa, materiaaleja sekä 

mahdollisuus tiekarttatyökalu oman vastuullisuusohjel-

man rakentamiseen, seuraamiseen ja raportointiin. El-

ma-alustan viitekehyksenä toimivat YK:n kestävän kehi-

tyksen tavoitteet.6

Musiikin alan toimijoista löytyy paljon esimerkkejä kes-

tävämmän toiminnan kehittämisestä. Elävän musiikin 

tapahtumajärjestäjien esimerkkejä voi lukea lisää myös 

tämän esiselvityksen Tapahtumat-luvusta. UMO Helsinki 

Jazz Orchestra on selvittänyt omat ilmastovaikutuksensa, 

tehnyt suunnitelman päästöjen vähentämiseksi ja aloitta-

nut matkan hiilineutraaliin toimintaan tavoitteenaan hiili-

neutraalius vuonna 20257. Tavastia-klubin Hall of Nature 

-hankkeessa tavoitteena on tulla hiilineutraaliksi live-

kentän toimijaksi ja ohjataan tuloja Luonnonperintösääti-

ön Tavastian metsä -kampanjaan, jossa hankitaan oma 

suojeltu metsä päästöjen kompensoimiseksi8.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT on sel-

vittänyt Lahden kaupunginorkesterin eli Sinfonia Lahden 

toiminnan ilmastovaikutuksia, ja Sinfonia Lahti on myös 

toteuttanut yhdessä Storm Warning ry:n kanssa Vihreä 

nappi -kampanjan, jossa asiakas voi halutessaan lippuos-

ton yhteydessä kompensoida tapahtumaan osallistumisen 

aiheuttamat liikennepäästöt vapaaehtoisella lahjoituk-

sella9. Sinfonia Lahti aikoo siirtyä asteittain kohti hiili-

neutraaliutta ja esimerkiksi Hiilivapaa Sinfonia Lahti 

-hankkeessa 2019 orkesterilaiset istuttivat 6 000 kuusen 

tainta 3,3 hehtaarin metsäalueelle10.

Alalla on myös paljon esimerkkejä kestävyysteemojen ja il-

mastonmuutoksen näkymisestä. Esimerkiksi Musiikkita-

lossa 2019 järjestettyyn Climate Aid Finland -konsertin 

tavoitteena oli musiikin avulla vahvistaa yhteisöllisyyttä ja 

aktivoida toimintaan ilmaston hyväksi11. Lahden sinfonia-

orkesteri esitti säveltäjä Cecilia Damströmin ICE -musiik-

kiteoksen osana Lahden I.C.E. -teosta, jonka kautta tuotiin 

esiin ilmaston hätätilaa ja muistutettiin, miten merenpinta 

nousee kaikkialla ilmastonmuutoksen myötä12. Myös moni 

artisti on tehnyt ilmastoon liittyviä kappaleita.

Alan sosiaalista kestävyyttä on käsitelty Vastuullinen 

musiikkiala –hankkeessa13. Vuonna 2022 hankkeessa 

toteutettiin laaja kyselytutkimus alan sosiaalisesta yh-

denvertaisuudesta, ja sen mukaan kolme neljästä musiik-

kialalla toimivasta on kokenut epäasiallista käytöstä vii-

meisen viiden vuoden aikana. Kyselyssä toivotaan avointa 

keskustelua yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä konk-

reettisia tekoja toimintakulttuurin edistämiseksi. Kysely 

nostaa esiin myös hyväksi koettuja käytäntöjä, esimerkiksi 

turvallisen tilan säännöt ja koesoitot sermin takana (blind 

auditions).
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Kyselyn vastaajat toivovat monikielistä viestintää, avoi-

mempaa kulttuuria ja vanhojen tapojen kyseenalaista-

mista. Vastaajat toivoivat alalle lisää toimia epäasiallisen 

käyttäytymisen ehkäisemiseksi ja yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi. Kyselyssä otetaan esille, että avoimien vas-

tausten perusteella voi tulkita, että erilaisia valta-asemia 

käytetään väärin ja erityisesti rooli ”portinvartijana” val-

ta-asemassa olevilla henkilöillä korostui. Epäasiallisen 

käytöksen raportointiin liittyy haasteita, ja usein häirintää 

kokenut ei luota raportointiprosessiin.14

Vuonna 2017 musiikkiala sitoutui laajalti Yhdenver-

tainen musiikkiala -julistukseen15 ja alalle on tehty 

Esiinnyn edukseni – Kaikille turvallinen musiikkia-

la -ohjeistus16, jonka tavoitteena on selkiyttää häirintään 

ja epäasialliseen kohteluun puuttumista. Ohjeistus koskee 

kaikkia musiikkialan työtilanteita sekä niihin osallistuvia 

henkilöitä ja tahoja.  SKAALA – Elinvoimaa esiintymis-

toimintaan -hankkeessa17 etsittiin esiintymistoimintaa 

tukevia ratkaisuja, jotta musiikin esittäminen voi jatkua 

elinvoimaisena korona-ajan yleisörajoituksista huolimat-

ta. Vuonna 2022 SKAALA-jatkohanke keskittyy freelance-

muusikkojen työhyvinvoinnin tukirakenteiden kehittämi-

seen18.

Haasteita
• Elävän musiikin puolella yleisön kulkemista ja tilojen käytön ekologisuutta on vaikeampi huomioida.

• Sosiaalisen kestävyyden puutteet ja toimeentulon epävarmuus.  

• Vastuullisuudesta ja kestävyydestä ei viestitä tarpeeksi alan kesken tai julkisuuteen. 

• Pistokeikat ja niihin kannustavat rakenteet sopimuskäytännöissä.

 

Mahdollisuuksia
• Avoimempaa keskustelua yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä konkreettisia tekoja sosiaalisen kestävyyden kehittä-

miseksi. 

• Häirinnän raportoinnin käytäntöjen selkeyttäminen. 

• Musiikkituotannon ja -kustannusalan aktivoiminen kestävyyden suhteen. 

• Uusia ratkaisuja yleisön logistiikan päästöjen vähentämiseen, esimerkiksi yhteistyöt julkisen liikenteen toimijoiden 

kanssa.
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Pelit

Kuva: David Lewis

Pelialan yhdistys Neogames Finland ry on julkaissut Pelia-

lan politiikkasuositukset vuosille 2019–2024, joihin 

on kerätty Suomen pelialan tavoitteet maakunta-, edus-

kunta- ja europarlamenttivaaleihin. Suosituksiin on koottu 

yhteen Suomen pelialan koko ekosysteemin poliittiset ta-

voitteet, jotka sisältävät tavoitteita pelien saavutettavuu-

desta ja vihreästä teknologiasta. Julkaisussa todetaan, että 

pelialalla on jo paljon toimia liittyen vastuullisuuteen, jon-

ka osa-alueiksi on nimetty saavutettavuus, yhdenvertaiset 

digitaaliset yhteisöt, vihreä teknologia ja kestävä liiketoi-

minta.1

Kuten muillakin luovilla aloilla myös pelialalla keskustelu 

kestävyydestä on ollut monipuolista, mutta ilmastonmuu-

tos ja ympäristön tila ovat korostuneet. Sähkönkulutus 

on pelialan suurin yksittäinen ympäristörasite. Muut ym-

päristöhaitat ovat muiden luovien alojen kaltaisia, kuten 

tuotannon ja liiketoiminnan edellyttämä matkustamisen 

hiilijalanjälki. Mobiilipelaamisen päästöjä on helpompi 

laskea kuin konsoli- tai PC-pelaamisen, minkä vuoksi mo-

biilipelaamiselle on jo olemassa laskureita ja sen päästöjä 

kompensoidaan. Seuraavaksi kompensaatiolaskelmat on 

kuitenkin tarkoitus laajentaa kattamaan myös muut alus-

tat (PC, konsolit, online) ja pelin koko elinkaari tuotannos-

ta loppukäyttäjään. Suomalaisista yrityksistä esimerkiksi 

Rovio ja Supercell ovat sitoutuneet kompensoimaan hiili-

päästönsä koko pelien elinkaaren ajalta tuotannosta loppu-

käyttöön.2 

Rovio Entertainment Oy:n vuoden 2021 vastuullisuus-

raportissa kerrotaan, että yhtiö lupaa olla hiilineutraali 

vuonna 2022. Raportin mukaan yhtiö haluaa maksimoida 

kädenjälkensä, eli positiivisen ympäristövaikutuksensa, ja 

viestiä ilmasto- ja ympäristöasioista yleisölleen. Esimerk-

kinä vuonna 2021 yhtiö aloitti pelipohjaisen Kahoot! -op-

pimisalustan kanssa yhteistyön, jossa luotiin kuusi Angry 
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Birds -brändiä hyödyntävää ilmastoaiheista tietokilpailua, 

joiden avulla tavoitettiin 4,35 miljoonaa pelaajaa.3

Neogamesin alaisuudessa toimii ilmastonmuutostyö-

ryhmä, joka on mukana kansainvälisessä Playing for the 

Planet Alliance -koalitiossa4. Sen tavoitteena on laskea 

pelialalle oma malli hiilipäästöjen kompensointiin. Koaliti-

ossa on jo yli miljoona jäsentä, jotka ovat liittyessään sitou-

tuneet erilaisiin ympäristötekoihin, esimerkiksi päästöjen 

vähentämiseen, kiertotaloudellisen toiminnan suunnit-

telemiseen ja kestävyysteemojen esille nostamiseen pe-

lisisällöissä (green nudges). Jäsenille tehdään aina omat 

tarkemmat tavoitteensa. Vuonna 2021 Playing for the Pla-

net Allience -koalition jäsenistä yli 60 % ovat sitoutuneet 

hiilineutraaliuteen tai -negatiivisuuteen vuoteen 2030 

mennessä. Eko Game Jam -tapahtumassa5 ideoitiin ja 

luotiin peliprototyyppejä, joiden tavoitteena on innostaa 

ekologiseen elämään ja ympäristötiedon äärelle pelillis-

tämisen keinoin. Pelimetsä on Suomen pelinkehittäjien 

yhteinen luonnonsuojeluhanke, jonka avulla on pysyvästi 

rauhoitettu jo yli 130 hehtaaria suomalaista aarniometsää, 

joiden suojelusta vastaa Luonnonperintösäätiö6.  Alalla on 

myös julkaistu englanninkielinen Green Games Guide, 

An action plan for the sector, johon on kerätty ohjeita 

alan vihreään siirtymään7. 

Sosiaalinen kestävyys on ollut osa pelitoimialan toimin-

tatapaa hyvin kauan ja erityisesti pelintekijöiden itsensä 

piiristä on kummunnut merkittäviä aloitteita8. Sosiaalisen 

kestävyyden asioita käsittelee vuonna 2018 julkaistu Fin-

nish Game Industry Code of Conduct9, jonka tekivät 

yhteistyössä toimialajärjestöt Neogames Finland, IGDA 

Finland, Finnish Game Jam, Suomen Pelinkehittäjät ja We 

in Games. 

We in Games Finland ja Naisjärjestöjen Keskusliitto aloit-

tivat 2021 oikeusministeriön rahoittaman Gender in play 

-hankkeen, jonka tarkoituksena on kannustaa suomalai-

sia pelistudioita moninaistamaan pelien sukupuolirooleja 

ja pelien maailmankuvaa. Hankkeessa selvitettiin esteitä 

tasa-arvoisten pelimaailmojen luomiseen ja keskusteltiin 

pelien sukupuolistereotypioista sekä sukupuolittuneesta 

väkivallasta pelimaailmassa. Suomalaisten pelistudioiden 

vuosina 2018–2020 tehdyistä peleistä tehtiin laaja analyy-

si, jossa tutkittiin esimerkiksi hahmojen sukupuolta, ihon-

väriä, seksuaalista suuntautumusta ja ikää.10

Kuva: Mikko Raskinen
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Haasteita
• Sukupolvenvaihdos ja osaavan työvoiman löytäminen.

• Sosiaalisena haasteena esimerkiksi naiskoodaajien vähyys. 

• Uuden teknologian nopean kehityksen tuomat ympäristöpäästöt. 

• Suuri pelikehittämisen ja pelaamiseen liittyvä sähkönkulutus. 

• Ala on vahvasti kansainvälinen ja lentämisestä tulee päästöjä. 

 

Mahdollisuuksia
• Uusien osaajien kouluttaminen työvoimapulan helpottamiseksi. 

• Pelien avulla voidaan tavoittaa uusia ihmisiä kestävyysteemoihin liittyen. Pelin parissa vietetään pitkiä aikoja ja pelit 

voivat esimerkiksi herkistää ymmärtämään luonnon ekosysteemejä ja luontokatoa. 

• Pelien energiatehokkuuden huomioonottaminen suunnittelussa, pelien pakkausmateriaalien huomioiminen ja lento-

matkustamisen vähentäminen.

Kuva: Matti Ahlgren
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Tapahtumat

Kuva: Anni Kääriä

Koronapandemian johdosta tapahtuma-alalla nousi tahto 

toimialan järjestäytymiseen, ja kesäkuussa 2020 perus-

tettiin tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö Tapahtuma-

teollisuus ry1. Suomen tapahtuma-alalla ei ole kattavaa 

tutkimusta alan ympäristövaikutuksista, mutta monet toi-

mijat alalla ovat laskeneet hiilijalanjälkeään ja kehittäneet 

toimintaansa kestävämpään suuntaan. Ympäristöjärjestel-

mä Ekokompassi on alalla laajasti käytössä2. Päästöjä ja 

haasteita tapahtuma-alalla tulee esimerkiksi logistiikasta, 

tapahtumapaikan kiinteistöistä, väliaikaisesta rakentami-

sesta ja tarjoiluista. Yleisön logistiikan päästöihin vaikut-

taa tapahtumapaikan valinta ja saavutettavuus julkisella 

liikenteellä. Kestävien tapahtumien järjestämiseen ohjei-

ta alalla on esimerkiksi Tapaus-tapahtumatoimiston Ta-

pahtumien hiilijalanjälkilaskuri3, Opas hiilifiksun 

tapahtuman järjestämiseen4 ja Tapahtuma-alan eet-

tinen pelikirja5. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä taide- ja 

kulttuurifestivaalien toimenpideohjelmaksi 2025 

todetaan, että taide- ja kulttuurifestivaaleilla on mahdol-

lisuus edistää kestävää kehitystä näyttämällä esimerkkiä, 

lisäämällä tietoisuutta ja vaikuttamalla sidosryhmiinsä. 

Esityksessä tavoitetilaksi vuodelle 2025 on määritelty, että 

taide- ja kulttuurifestivaalit ovat vahvistaneet kestävää ke-

hitystä tukevia arvoja ja festivaalien mahdollisuudet kestä-

vän kehityksen edistäjinä on tunnistettu. Esityksessä toi-

menpiteiksi ehdotetaan kestävän kehityksen tavoitteiden 

huomioonottamista valtionavustusten ja muun julkisen 

tuen myöntämisessä, menetelmien ja mittareiden kehittä-

mistä kestävän kehityksen edistämiseksi ja olemassa ole-

vien ympäristöjärjestelmien ja hyvien käytänteiden hyö-

dyntämistä ja levittämistä.6

Monet tapahtumatoimijat ovat tehneet toimenpiteitä 

kestävyyden parantamiseksi. Elävän musiikin tapahtu-

mien kestävyyttä on kehitetty Kemut-hankkeessa7, josta 
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kerrotaan tämän esiselvityksen Musiikki-luvussa. Helsin-

gin Tapahtumasäätiöllä on Ympäristökriteerien seu-

rantalomake, jonka avulla järjestäjät voivat suunnitella 

tapahtumat ottaen huomioon ekologisen vastuullisuuden8. 

Kamaritaidetapahtuma Meidän Festivaalin tavoite on olla 

hiilineutraali vuonna 2025 ja tavoitetta varten festivaalilla 

on vuosina 2022–24 käynnissä Siirtymä-hanke, jossa et-

sitään keinoja hiilineutraaliin toimintaan9.

Flow Festival kertoo sivuillaan olevansa yksi maailman 

ensimmäisistä hiilineutraaleista festivaaleista. Festivaa-

lin hiilijalanjälki on kompensoitu vuodesta 2009 lähtien ja 

vuonna 2022 festivaali on luopunut täysin punaisen lihan 

ja siipikarjan käytöstä. Flow festivaalin ruokamyyjät saava 

tukea Sustainable Meal -ohjeistuksesta ja arviointi-

lomakkeesta10.

Tampere-talo on Suomen ensimmäinen energiankäytöl-

tään hiilineutraali kongressi- ja konserttikeskus. Kesäkuus-

sa 2022 Tampere-talo sai ensimmäisenä pohjoismaisena 

kongressikeskuksena hyväksynnän uuden kriteeristön 

mukaiselle Joutsenmerkille. Tampere-talon katolla on kol-

me aurinkoenergiavoimalaa, kasvatuslaatikoista koostettu 

puutarha ja kasvihuone, sekä neljä mehiläisyhdyskuntaa.11

Vuonna 2020 julkaistuun vastuullisuutta ja taide- ja 

kulttuurifestivaaleja käsittelevään kyselytutki-

mukseen vastasi 40 festivaaliorganisaatiota. Kyselyn 

vastauksista käy ilmi, että festivaalit haluavat lisää tietoa 

vastuullisuudesta. Vastauksissa toivottiin, että tietoa vas-

tuullisuudesta jaettaisiin vapaammin alan sisällä ja tätä 

varten ehdotettiin yhteisen tietokannan perustamista 

vastuullisen toiminnan ohjeille kunnan, alueen omistaji-

en, kiinteistöjen vuokraajien ja muiden yhteistyökump-

paneiden kanssa. Kyselyvastausten perusteella tapah-

tumien vastuullisuutta voitaisiin edistää myös luomalla 

alalle yhteinen ohjeistus, josta saisi esimerkkejä tai ohjeita 

vastuullisuuden toteuttamiseen. Alan pienimmille toimi-

joille toivottaisiin yksinkertaisempia toimintaohjeita vas-

tuullisuuden kehittämiselle. Alalla haluttiin selkeää tietoa 

eri valintojen vaikutuksesta sekä tietoa siitä, miten vas-

tuullisuudella voidaan saada taloudellisia säästöjä. Useas-

sa kyselyvastauksessa ehdotettiin myös, että vastuullisuus 

olisi ehtona festivaalien rahoituksen ja avustusten saami-

sessa.12

Kuva: Mikko Raskinen
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Haasteita
• Yleinen resurssipula. Ala on vaikeassa asemassa koronan jälkeen. Pulaa on esimerkiksi osaavasta työvoimasta. 

• Koronan tuomat muutokset ovat vieneet tilaa keskustelulta ympäristökestävyydestä. 

• Pienemmillä toimijoilla ei ole resursseja kehittää kestävyyttä. 

• Tieto hyvistä käytännöistä tai eri valintojen vaikutuksista on vaikea löytää eikä tieto liiku alalla tarpeeksi.

 

Mahdollisuuksia
• Kestävyyden korostaminen rahoituksen haku- ja arviointikriteereissä ja kestävyyden kehittäminen mahdollistavalla ra-

hoituksella. 

• Rakennuselementtien ja rakenteiden modulaarisuuden kehittäminen ja jakamisen tehostaminen. 

• Selkeitä ohjeistuksia kestävyyden kehittämiseksi, jotka toimisivat erikokoisille toimijoille. Ohjeistukseen toivottiin 

konkreettisia ideoita, joita toimijat voivat kopioida. 

• Tarjoiluiden kehittäminen ympäristöystävällisempään suuntaan.

• Lisää tietoa eri valintojen vaikutuksista vastuullisuuden näkökulmasta ja tietoa vastuullisuuden mahdollisesti tuomasta 

taloudellisesta säästöstä ja kustannustehokkuudesta. 

• Yhteisen tietokannan perustaminen vastuullisen toiminnan ohjeille. Tietokannan perustamiseen toivottiin mukaan 

myös kunnat, alueen omistajat, kiinteistöjen vuokraajat ja muut yhteistyökumppanit.

Kuva: Mikko Raskinen



69

Esiselvitys luovien alojen ekologista kestävyysmurrosta palvelevasta toiminnasta ja menetelmistä Suomessa

Viitteet
1 Kuusisto K. ja Sahlsted M. (2021). Tapahtumateollisuus vuonna 2021. Selvitys suomalaisesta tapahtumateollisuudesta, sen erityispiirteistä, 

nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. s.4. Pdf-tiedosto. Viitattu 6.10.2022. https://www.tapahtumateollisuus.fi/wp-content/

uploads/2021/09/Tapahtumateollisuuden-toimialaselvitys-2021.pdf

2 Nuora, K. ja Tuovinen T. (2022) Kestävyydestä kasvua luoville aloille. Business Finland. s.19.

3 Tapaus Oy (n.d) Tapahtumine co2 -laskuri. Verkkosivu. Viitattu 11.10.2022. https://www.tapaus.fi/co2-laskuri

4 Tapaus Oy (n.d) Vinkkejä hiilifiksuun tapahtumaan - ja vähän elämäänkin. Verkkosivu. Viitattu 11.10.2022. https://www.tapaus.fi/oppaat/

vinkkeja-hiilifiksuun-tapahtumaan

5 Tapaus Oy (2021) Eettinen pelikirja. Pdf-tiedosto. Viitattu 11.10.2022. https://www.tapaus.fi/wp-content/uploads/2021/05/Tapauksen-

Eettinen-pelikirja-2021.pdf

6 Opetus- ja kulttuuriministeriö (2016) Taide- ja kulttuurifestivaalit– vahvistuva kulttuurinen voimavara. Esitys toimintaohjelmaksi vuosille 

2017–2025. s. 44–45. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:42.

7 Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (n.d) Hankkeet 2022. Verkkosivu. Viitattu 6.10.2022. https://www.kestavamusiikki.net

8 Helsingin tapahtumasäätiö (n.d.) Vastuullisuus Helsingin tapahtumasäätiössä. Verkkosivu. Viitattu 11.10.2022.  https://eventshelsinki.fi/

vastuullisuus-helsingin-tapahtumasaatiossa/

9 Meidän festivaali (n.d.) Ympäristö. Verkkosivu. Viitattu 6.10.2022. https://meidanfestivaali.fi/yhteystiedot/vastuullisuus/ymparisto/

10 Flow Festival (n.d.) Sustainable Flow. Verkkosivu. Viitattu 6.10.2022 https://www.flowfestival.com/festivaali/sustainable-flow/

11 Tampere-talo. (n.d.) Hiilineutraali Tampere-talo. Verkkosivu. Viitattu 11.10.2022  https://www.tampere-talo.fi/yhteiskuntavastuu/

hiilineutraali-tampere-talo/

12 Sakko A. (2020) Matkalla kohti kestävämpää festivaalia: Suomessa järjestettävien taide- ja kulttuuritapahtumien vastuullisuus. Pro gradu 

-tutkielma, Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316963

https://www.tapahtumateollisuus.fi/wp-content/uploads/2021/09/Tapahtumateollisuuden-toimialaselvitys-2021.pdf
https://www.tapahtumateollisuus.fi/wp-content/uploads/2021/09/Tapahtumateollisuuden-toimialaselvitys-2021.pdf
https://www.tapaus.fi/co2-laskuri
https://www.tapaus.fi/oppaat/vinkkeja-hiilifiksuun-tapahtumaan
https://www.tapaus.fi/oppaat/vinkkeja-hiilifiksuun-tapahtumaan
https://www.tapaus.fi/wp-content/uploads/2021/05/Tapauksen-Eettinen-pelikirja-2021.pdf
https://www.tapaus.fi/wp-content/uploads/2021/05/Tapauksen-Eettinen-pelikirja-2021.pdf
https://www.kestavamusiikki.net
https://eventshelsinki.fi/vastuullisuus-helsingin-tapahtumasaatiossa/
https://eventshelsinki.fi/vastuullisuus-helsingin-tapahtumasaatiossa/
https://meidanfestivaali.fi/yhteystiedot/vastuullisuus/ymparisto/
https://www.flowfestival.com/festivaali/sustainable-flow/
https://www.tampere-talo.fi/yhteiskuntavastuu/hiilineutraali-tampere-talo/
https://www.tampere-talo.fi/yhteiskuntavastuu/hiilineutraali-tampere-talo/
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316963


70

LuoTo -esiselvitys – Luovat alat kestävyyttä etsimässä

Työkaluja, 
laskureita 
ja oppaita

Kuvitus: Merle Karp
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Hiilijalanjälkilaskureita, ympäristöjärjestelmiä ja yleisiä ohjeita

Y-Hiilari

Järjestöille tarkoitettu Hiilifiksu-hiililaskuri

Hiilineutraali Suomi, laskurit

Ilmastodieetti

Ekokompassi 

WWF green office 

Julies Bicycle

Rakentamisen päästötietokanta Suomessa, myös esim. la-

vastemateriaalien CO2e-arvot

   

ISO 14000 family Environmental management

Kulttuuria kaikille- palvelu tarjoaa tietoa ja työkaluja kult-

tuuripalveluiden saavutettavuuden, moninaisuuden ja yh-

denvertaisuuden edistämiseen alan työntekijöille.

Kestävä kehitys lasten kulttuuritoiminnassa 

The Greening Arts Practice Guide

Digitaalisten teosten tai tapahtumien hiilijalanjälkilaskuri

Ecoinvent database, maksullinen ympäristödatatietokanta 

organisaatioille

GHG Protocol hiililaskuri

L-Acoustics Environmental Charter - ko. Firman äänika-

mojen ekologisesta jalanjäljestä 

IT-laitteiden ja palvelinsalien ympäristökriteerit 

Energiatehokas konesali 

Eettisen kaupan puolesta ry / Eettisempää elektroniikkaa 

-sivusto 

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari 
https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/  
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-fi/Tyokalut/Laskurit 
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/ 
https://ekokompassi.fi
https://wwf.fi/greenoffice/     
https://ig-tools.com/login
https://co2data.fi/ 
https://co2data.fi/ 
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html 
https://www.kulttuuriakaikille.fi
https://lastenkulttuuri.fi/hankkeet/liiton-hankkeet/lastenkulttuurin-kestava-kehitys/
https://www.chrysalisarts.com/resources/greening-arts-practice-guide 
https://thenetworkedcondition.com/ 
http://www.ecoinvent.org 
https://ghgprotocol.org/ghg-emissions-calculation-tool 
https://www.l-acoustics.com/wp-content/uploads/2021/04/210112_l-acoustics-environmental-charter_en-1.pdf 
https://www.l-acoustics.com/wp-content/uploads/2021/04/210112_l-acoustics-environmental-charter_en-1.pdf 
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki/it-_ja_toimistolaitteet/ymparistokriteerit 
https://www.motiva.fi/files/4828/Energiatehokas_konesali.pdf  
https://eetti.fi/vastuullinentekniikka/ 
https://eetti.fi/vastuullinentekniikka/ 
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Alakohtaisia ohjeita ja työkaluja

Arkkitehtuuri

Rakentamisen päästötietokanta Suomessa. 

ATL vastuullisuusopas

E-lukulaskuri 2.0

Ilmastokestävä kaavoitus -työkalu

Työkaluja ilmastovaikutusten arviointiin

OOPEAA JOKOTAI Material Impact Screener

Audiovisuaalinen ala

Ekosetti

Lapland production guide ja code of conduct

Ekologiset elokuvateatterit-opas

Saavutettavuusohje elokuvateattereille

Elokuva- ja TV-tuotantoalan työsuojeluopas

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän 

ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla

Ohjeistuksen intiimikohtausten tekemisestä 

kameratyöskentelyssä (2020) 

Ohjeistuksen läheisyyskoreografin 

kanssa työskentelyyn

The Pathfinder – guidelines for responsible 

filmmaking with the Sámi people and Culture. 

WIFT, tasa-arvo työkalu 

Good Energy Stories

Esittävä taide

The Theatre Green Book, Sustainable Production

The Theatre Green Book, Sustainable Buildings

The Theatre Green Book, Sustainable Operations

Eettinen toimintaohje tanssitaiteen tai 

sirkuksen parissa työskenteleville

Kirjastot

Kirjastojen oppaita

Kirjastot toteuttamassa ympäristö- ja 

ilmastotoimintaa nuorille – käytännön opas

Kustannus- ja media-ala

ClimateCalc-laskuri

Kuvataide

What can art organisations do? 

Earth, wind, but not much fire – the low-emission 

energy system of Mustarinda house

Ecological travel. Verkkosivu. Viitattu 12.10.2022. 

Gallery Climate Coalition

https://co2data.fi/ 
https://www.atl.fi/jasenpalvelut-jasenille/vastuullisuusopas/ 
https://puuinfo.fi/suunnittelu/mitoitustyokalu/e-lukulaskuri-2-0/ 
https://www.ymparisto.fi/KILVA 
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Kaavoituksen_eteneminen/Vaikutusten_arviointi_kaavoituksessa/Tyokalut_ilmastovaikutusten_arviointiin
https://oopeaa.com/research/tool-for-evaluating-sustainability/ 
Https://ekosetti.fi 
Https://www.lapland.fi/film/plan-your-production/code-conduct-production-guide/ 
Https://issuu.com/ladymov/docs/ekologiset_elokuvateatterit 
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2021/01/Saavutettavuusohjeet-elokuvateattereille-2021.pdf 
https://ttk.fi/julkaisu/elokuva-ja-tv-tuotantoalan-tyosuojeluopas/ 
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2020/10/Ohjeistus_seksuaalisen_hairinnaen_ehkaisyyn_elokuva-_ja_tv-alalla.pdf 
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2020/10/Ohjeistus_seksuaalisen_hairinnaen_ehkaisyyn_elokuva-_ja_tv-alalla.pdf 
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2020/10/Ohjeistus-intiimikohtausten-tekemiseen-kameratyöskentelyssä.pdf 
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2020/10/Ohjeistus-intiimikohtausten-tekemiseen-kameratyöskentelyssä.pdf 
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2021/09/Laheisyyskoreografin-kanssa-tyoskentely-SUOMI.pdf 
https://www.ses.fi/wp-content/uploads/2021/09/Laheisyyskoreografin-kanssa-tyoskentely-SUOMI.pdf 
Https://isfi.no/article/pathfinder-guidelines/ 
Https://isfi.no/article/pathfinder-guidelines/ 
Https://www.wift.fi/tasa-arvotyokalu 
https://www.goodenergystories.com/?fbclid=IwAR1Ie8IQpNXaYCqw1JxgwGVByNCj3wUSR9A3zWxf-r-zej5kUDcudC3Rk88 
https://theatregreenbook.com/book-one-sustainable-productions/ 
https://theatregreenbook.com/book-two-sustainable-buildings/
https://theatregreenbook.com/book-three-sustainable-operations/ 
https://www.teme.fi/wp-content/uploads/2020/10/tulostettava-versio-eettinen-ohje.pdf
https://www.teme.fi/wp-content/uploads/2020/10/tulostettava-versio-eettinen-ohje.pdf
https://www.kirjastot.fi/vihreakirjasto/oppaat-ja-viestintamateriaalit?language_content_entity=fi 
https://www.kirjastot.fi/vihreakirjasto?language_content_entity=fi 
https://www.kirjastot.fi/vihreakirjasto?language_content_entity=fi 
https://www.graafinenteollisuus.fi/climatecalc 
https://www.almaheikkila.net/the-list
https://mustarinda.fi/blog/mustarinda-energy-system
https://mustarinda.fi/blog/mustarinda-energy-system
https://www.hiap.fi/ecotravel/
https://galleryclimatecoalition.org/carbon-calculator/ 
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Muoti- ja tekstiiliala

USEtox

ECAP project, Resources

Finix, Shades of green

Tekstiilikuituopas

Sustainibility Guides

Vastuullisen vaatetuksen opas

Muotoilu

KISU - Muotoilijan opas

Muotoilun tietopankki

EcoDesign Sprint

Museot ja kulttuuriperintö

KEKE- Museot ja kestävä kehitys -opas

Museokauppakäsikirja, myös 

kestävästä kehityksestä

Ki Culture - oppaita ja vinkkejä museoille

Elävä perintö ja kestävän kehityksen kompassi 

Musiikki

Elävän musiikin digitaalinen tietopankki ELMA

Ohjeistus häirintään ja epäasialliseen 

kohteluun puuttumiseen

Pelit

Code of Conduct

Green Games Guide

Tapahtumat

Tapahtumajärjestäjien hiilijalanjälkilaskuri

Opas hiilifiksun tapahtuman järjestämiseen

Tapahtuma-alan eettinen pelikirja

Sustainable Events Guides with 

Manchester City Council

https://usetox.org 
http://www.ecap.eu.com/resources/
https://finix.aalto.fi/shadesofgreen/ 
https://www.stjm.fi/palvelut-ja-tietoa-yrityksille/tekstiilikuituopas/ 
https://greenstory.io/resources/sustainability-guides/ 
https://oppaat.ekokumppanit.fi/rakkaudesta-vaatteisiin/ 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/493752/LAB_2021_KISU.pdf?sequence=5 
https://www.designforum.fi/muotoilun-tietopankki/ 
https://www.designforum.fi/en/training/ecodesign-sprint/ 
Https://www.museoliitto.fi/index.php?K=12278
Https://museoliitto.fi/doc/Euro_enemman/Kauppakasikirja_2021.pdf 
Https://www.kiculture.org/ki-books/ 
Https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/artikkeli/kestavan-kehityksen-kompassi-ja-aineeton-kulttuuriperinto 
Https://www.elma.live 
Https://esiinnynedukseni.fi 
Https://esiinnynedukseni.fi 
Https://esiinnynedukseni.fi 
Https://esiinnynedukseni.fi 
https://neogames.fi/the-finnish-game-industry-code-of-conduct/ 
https://ukie.org.uk/sustainability 
https://www.tapaus.fi/co2-laskuri 
https://www.tapaus.fi/oppaat/vinkkeja-hiilifiksuun-tapahtumaan 
https://www.tapaus.fi/wp-content/uploads/2021/05/Tapauksen-Eettinen-pelikirja-2021.pdf 
https://juliesbicycle.com/resource/sustainable-events-guides-with-manchester-city-council/
https://juliesbicycle.com/resource/sustainable-events-guides-with-manchester-city-council/
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Haastateltavat
Anna Levonmaa   Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK

Anna-Kaisa Koski  Punos taide & tutkimus

Anne Puolanne   APFI, Audiovisual Producers Finland

Anniina Suominen  Aalto-yliopisto, Taidekasvatus

Annu Kemppainen  Suomen Taiteilijaseura

Antti Hosia   Teatterialan Ammattilaiset TAM

Anu Ahola   Kemut-verkosto

Asta Teräväinen   Baltic Circle -festivaali

Aura Pajamo   MUUAN Oy

Eero Merimaa   Turun ammattikorkeakoulu

Elina Levula   Kemut-hanke

Emmi Malmström  Vaatelainaamo Vaaterekki

Hanna Johansson  Taideyliopisto, Kuvataideakatemia

Hannele Kolsio   RaumArs taiteilijavierasohjelma  

Henna Helander   Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Idil Gaziulusoy   Aalto-yliopisto, Muotoilu

Inka Mäkiö   Turun ammattikorkeakoulu

Jaakko Kemppainen  Taiteen edistämiskeskus TAIKE

Kai Amberla   Finland Festivals ry

Kalle Euro   Arkkitehtitoimistojen liitto ATL

Karoliina Lummaa  BIOS-tutkimusyksikkö

Kati Uusi-Rauva   Taideyliopisto

Katja Von Alfthan  Factor Nova Oy

Ki Nurmenniemi  Punos Taide ja Tutkimus Oy

Kirsti Rantanen   Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Leena Janhila   Humanistinen ammattikorkeakoulu

Leena Marsio   Museovirasto

Maarit Mäkelä   Aalto-yliopisto, Muotoilu

Minna Santakari   Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry

Mitja Hokkanen   Turun ammattikorkeakoulu

Paula Toppila   IHME Helsinki

Kuvitus: Merle Karp
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Pauliina Kinanen  Museoliitto

Petri Salmi   Spolia Design Oy

Raija Koli   Frame Contemporary Art Finland

Reetta Kalajo   Espoon modernin taiteen museo EMMA

Saara Korpela   IHME Helsinki

Saara Lilja   Emergenssi Oy

Saara Saarela   Aalto-yliopisto, Elokuvaohjaus

Sanna Grönmark  Pori Jazz Festival

Sanna Särkelä   Kansallismuseo

Stiina Laakso   Musiikkiteatteri Kapsäkki

Taina Erävaara   Turun ammattikorkeakoulu

Tapio Säkkinen   Kansallisooppera ja -baletti

Timo Tuovila   Kansallisooppera ja -baletti

Tommi Saarikivi   Musiikin edistämissäätiö MES

Toni-Matti Karjalainen  Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia, Taidejohtaminen ja yrittäjyys

Tuuli Mattelmäki  Aalto-yliopisto, Muotoilu
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