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Taide ja taiteellinen toiminta synnyttävät ekologisia jalanjälkiä.
Myös ekologinen kädenjälki on merkittävä niiden edesauttaessa
ekologisesti kestävää kehitystä. Lukuisat taiteen ja kulttuurin
toimijat kannustavat ympäristövastuullisuuteen omalla
esimerkillään. Taiteen ja taiteellisen toiminnan keinoin
kiinnitetään ihmisten huomiota ympäristön ilmiöihin, tuotetaan
oivalluksia ja tehdään ympäristötiedosta helpommin lähestyttävää
ja puhuttelevaa. Ympäristöhankkeet ja –haasteet hyötyvät luovien
näkökulmien mukaantulosta. Taide, taiteellinen toiminta ja
kulttuuriperintökohteet tukevat ympäristön säilymistä
kanavoimalla ihmisten kulutusta ja toimintaa kohti kestävämpiä
tapoja nauttia elämästä.
Vaikutukset
yhteisöissä

Vaikutukset
yhteiskunnassa

1 Ympäristövastuullisuus

Taiteen ja kulttuurin alan ympäristöohjelma

Taide ja taiteellinen toiminta kuormittaa ympäristöä kuten muukin
inhimillinen toiminta: se kuluttaa luonnonvaroja ja aiheuttaa
päästöjä sekä jätteitä vähintään sivuvirtoina silloinkin,
kun itse lopputuote on aineeton.

Arts Council England toteutti yhdessä kulttuurialan ympäristökehitysorganisaatio Julie’s Bicycle:n kanssa vuosina 2012-2018
ympäristöohjelman, jossa kokeiltiin ensimmäisenä maailmassa
yhdistää taiteen ja kulttuurin julkiseen rahoitukseen ekologisen
kestävyyden tavoitteita. Rahoitusta saavilta organisaatioilta
edellytettiin vuosittaista hiilijalanjäljen mittausta, ympäristöpolitiikan määrittelyä ja toimenpiteiden toteutussuunnitelmaa.

Taiteen ja kulttuurin toimijoiden mahdollisuuksia vähentää
ympäristökuormitusta ovat esimerkiksi
• eettinen ja ekologinen design: ympäristöystävälliset ja
myrkyttömät tuotantotavat, menetelmät ja materiaalit,
• energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen: toimitilojen ja
tapahtumapaikkojen tietoinen suunnittelu tai uudistaminen
ympäristöystävällisemmiksi,
• jätteiden vähentäminen: materiaalien käytön kokonaismäärän
vähentäminen, materiaalien kierrätys ja uusiokäyttö sekä
kompostointi,
• liikenteen päästöjen vähentäminen: kuljetusten ja matkustamisen
minimointi sekä oman toiminnan että yleisön osalta,
• digitaalisuuden hyödyntäminen: virtuaalisuuden,
verkkoviestinnän ja sosiaalisen median hyödyntäminen
kulttuurisessa vuorovaikutuksessa, tuotannossa ja jakelussa,
• asenteiden, toimintatapojen ja johtamisen uudistaminen omassa
toiminnassa: ympäristökuormitusta aiheuttavien
välttämättömien ja ei-välttämättömien tarpeiden erottaminen
toisistaan.

Sinfonia Lahden kansainvälisesti palkitussa Hiilivapaa–
hankkeessa selvitettiin, mistä orkesterin hiilijalanjälki
muodostuu. Yli 80% aiheutui liikenteestä, ja tästä 59%
yleisön matkustamisesta. Tutkimus osoitti myös yleisön
tuen orkesterin pyrkimykselle hiilineutraaliuteen: yli
puolet kyselyyn vastanneista oli halukas maksamaan
konsertistaan enemmän, jos hinnalla kompensoitaisiin
päästöjä.

3 Kulttuuriperinnön vaaliminen
Elinvoimaiset kulttuuriperintökohteet ovat tutkimusten mukaan
lähialueidensa luonnolle voimavara. Paikallisten ihmisten ja
matkailijoiden kiinnostus kulttuuriperintöä kohtaan vahvistaa halua
kulttuurisesti arvokkaan luonnon ja maiseman säilyttämiseen sekä
liikakulutukselta varjelemiseen. Kulttuuriperintökohteiden ylläpito
ennaltaehkäisee samalla päästöjä, jätteiden syntymistä ja materiaalinkulutusta, kun purkamista ja uutta rakentamista ei tarvita.

Ohjelman pitkäaikaiseuranta toteutui 136 organisaation osalta.
Näiden organisaatioiden osalta todettiin, että niiden
• hiilipäästöt vähenivät yhteensä 35%, ja
• suora energiankulutus väheni yhteensä 23%.
Ympäristövaikutusten lisäksi
• energiankulutuksen vähennykset tuottivat organisaatioille
yhteensä 16,5 M£ säästöt,
• 78% piti ympäristöpolitiikkaansa hyödyllisenä toiminnan
suunnittelulle, ja
• 70% koki henkilöstönsä hyvinvoinnin parantuneen.

2 Kestävämpi vaihtoehto kulutukseen
Globaalin tietoisuuden kasvu kestävän kehityksen tarpeesta on
johtanut eettisen ja ekologisen kulutuksen lisääntymiseen. Taide ja
kulttuuri tarjoavat mahdollisuuksia kestävämpään kulutukseen:
Suomessa toteutetun ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan
palveluilla ovat yleensä tavaroita pienempi hiilijalanjälki ja varsinkin
kulttuuripalvelut ovat hiilitehokkaita.
Taide ja kulttuuri tarjoavat kestävämpiä kulutusmahdollisuuksia
myös kulutuksen motiivien näkökulmasta. Tutkimusten mukaan
kulutus lisääntyy jatkuvasti käytettävissä olevien tulojen
lisääntymiseen mukaan. Tulojen kasvu ja aineellinen kulutus eivät
kuitenkaan paranna elämänlaatua sen jälkeen kun peruselintaso on
saavutettu. Materiaalisen kuluttamisen sijaan suurinta onnellisuutta
ihmisille on todettu tutkimuksissa syntyvän mahdollisuudesta
uppoutua henkisesti tai fyysisesti haastavaan tekemiseen, jossa voi
saavuttaa jotain itselleen merkityksellistä. Taide ja kulttuuri tarjoavat
paljon toiminnan alueita, jossa ”flow”-tiloja voi saavuttaa.

Esimerkiksi Marylandissa Yhdysvalloissa laskettiin
säästyneen 387 000 tonnia kaatopaikkajätettä 12
vuodessa, kun historiallisia kohteita ei purettu vaan
kunnostettiin.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö
Kultur- och konstområdets centralorganisation

4 Ympäristötiedon ymmärrettäväksi tekeminen
Tutkimusten mukaan taiteen ja taiteellisen toiminnan avulla voidaan
parantaa ympäristötiedon viestimistä: kiteyttää, käsitteellistää ja
välittää monimutkaista tieteellistä informaatiota ympäristön tilasta,
ongelmista ja ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden seurauksista. Taiteen ja taiteellisen toiminnan avulla myös abstrakti tieto ja
käsityskyvyn ylittävät mittakaavat on mahdollista tarinallistaa ja
tehdä ymmärrettäviksi. Taiteen synnyttämä tunneulottuvuus
parantaa tiedon vastaanottamista ja tukee toimijuuden syntymistä.

HighWaterLine on alun perin New Yorkissa vuonna
2007 toteutettu julkinen taideteos, jonka tavoitteena on
kohdistaa huomiota, virittää keskustelua ja vahvistaa
toimijuutta ilmastonmuutokseen rannikkokaupungeissa.
Näkyvin osa teosta on sininen, paksulla katuliidulla
kaupunkiin vedetty viiva, joka osoittaa veden pinnan
ennustettua sijaintia ilmastonmuutoksen seurauksena.

6 Ympäristöratkaisujen tukeminen
Luovuuden ja taiteellisen näkökulman hyödyntämisen kautta on
mahdollista tuottaa ratkaisuja ja ratkaisumalleja ekologisesti
kestävään kehitykseen. Tutkimusten valossa luovan ja taiteellisen
osaamisen hyödyntämisellä ympäristöhankkeissa voidaan
• lisätä ymmärrystä sidos- ja kohderyhmien laajan osallistamisen
tärkeydestä,
• synnyttää osallisuuden kokemuksia,
• tuottaa yhteenkuuluvuuden ja tuen kokemuksia menetyksen tai
sivuutetuksi tukemisen kokemuksen sijaan,
• tuottaa konkretiaa ja kosketeltavuutta abstraktiin kehitykseen,
• luoda malleja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön,
• luoda tilaa kokeellisuudelle ja riskinotolle,
• tehdä kokeiluja yhteisöjen päätöksenteon, oppimisen ja uuden
tiedon luomisen tueksi, sekä
• uudelleenarvioida kaupunkirakenteita ja tukea vihreän
infrastuktuurin kehittymistä.
Taiteen ja luovien alojen osallisuutta poikkitieteellisessä ekologisessa
tutkimus- ja kehitystyössä on lisätty ympäri maailmaa. Luovan
ulottuvuuden mukaantulon on koettu parantavan onnistumista
tuomalla mukaan esimerkiksi uteliaisuutta, yllätyksellisyyttä, uusia
näkökulmia ja tapoja lähestyä asioita.

Teatteria on käytetty kanavana ilmastonmuutoksen
viestin välittämiseen ympäri maailmaa, myös Suomessa.
Esimerkki teatterin ja ilmastokoulutuksen yhdistämisestä
oli Globen uupuneet -kiertue, joka kiersi Suomen
yläkouluissa ja lukioissa vuosina 2010-2012. Esityksen
lisäksi kiertueeseen sisältyi ilmastolähettiläiden koulutus.

5 Ympäristömyönteisyyteen innostaminen
Taide ja taiteellinen toiminta tukee ympäristömyönteisyyden
syntymistä. Tutkimusten mukaan taide ja taiteellinen toiminta voi
• kohdistaa huomiota, näyttää tuttuja ilmiöitä uudessa valossa ja
synnyttää oivalluksia
• tarjota areenan ilmiöiden heijastamiselle ja keskustelulle uusista
näkökulmista ja kysymyksistä,
• shokeerata ja poistaa tyytyväisyyden vallitsevaan tilanteeseen,
• tehdä omakohtaisiksi abstrakteja, ristiriitaisia ja vaikeasti
sanoitettavia kokemuksia,
• luoda jaettua huolta,
• luoda ainutlaatuista paikan tunnetta (sense of place),
• vaikuttaa ympäristömyönteisiin uskomuksiin, arvoihin ja
asenteisiin,
• auttaa muodostamaan ympäristömyönteisen minäkuvaa ja
sosiaalisia normeja,
• auttaa muuttamaan pinttyneitä tapoja,
• osallistaa yhteisöä ympäristömyönteisiin toimiin,
• auttaa vähentämään rajoitteita ja fyysisiä esteitä ympäristömyönteisen käytöksen omaksumiseksi, sekä
• juhlistaa ja voimistaa ihmisten luontosuhdetta.

Land Art Generator Initiative (LAGI) tekee yhteistyötä kaupunkien kanssa ympäri maailmaa ja toteuttaa
kilpailuja paikallisista puhtaan energiantuotannon ratkaisuista, jotka ovat
samalla laajan mittakaavan julkista
taidetta. Uusin teknologia toimii
alustana nykytaiteen teoksille,
jotka karkoittavat ennakkoluuloja
ja osoittavat ilmastonmuutoksen
ratkaisujen voivan olla
houkuttelevia ja kauniita.
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