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IHME HELSINGIN KESTÄVÄT TOIMINTAMALLIT JA EKOLOGISUUS 
 
Ympäristölupauksensa mukaisesti IHME Helsinki on sitoutunut: 

 Tuottamaan taiteen kautta mahdollisuuksia käsitellä ympäristökriisiin liittyviä tunteita ja 
tietoa 

 Seuraamaan toimintansa hiilijalanjälkeä ja vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen 
 Vähentämään liikkumisesta, energiankulutuksesta, tarjoilusta ja hankinnoista sekä 

jätehuollosta aiheutuvia ilmastopäästöjä ja kompensoimaan jäljelle jääneet päästöt 
 Valitsemaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä palveluja ja kehittämään 

ympäristöystävällisiä toimintamalleja yhteistyökumppanien kanssa 
 Jakamaan tietoa ympäristötoimistaan 

 
IHME noudattaa Ekokompassi-ympäristöohjelmaa ja IHMEellä on Ekokompassi-sertifikaatti. 
 
Hiilikädenjälki ja hiilijalanjälki 
 
Hiilikädenjälki tarkoittaa (lähde: sitra.fi) tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli 
päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. Sitä voi luoda niin valtio, yritys, yhdistys kuin yksittäinen 
ihminen. Kun esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö tuottaa hiilikädenjälkeä asiakkaalleen tai 
yleisöilleen, asiakas pystyy alentamaan omaa hiilijalanjälkeään. Hiilikädenjälki korostaa myönteisiä 
päästövaikutuksia tulevaisuudessa, kun taas hiilijalanjälki keskittyy kielteisiin päästövaikutuksiin 
nyt. Tulevana vuonna 2022 keskitytään selvittämään hiilijalanjälkiennakoinnin ohella, miten 
hiilikädenjälkeä voidaan mitata ja todentaa erityisesti IHME Helsingin toiminnan yhteydessä. 
 
IHMEen toiminnassa kaikki päästöt punnitaan siitä näkökulmasta, mitä niillä saadaan aikaan. 
IHMEen taideteostuotannot tähtäävät kestävyysmurroksen tukemiseen taiteen kautta. Tutkimme 
toiminnassamme sitä miten säätiö toteuttaa tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla samalla 
etsien toteutustapoja, jotka säästävät luonnovaroja ja helpottavat yleisöjemme osallisuutta 
kestävyysmurrokseen. Taide on mahdollisuus, joka tarjoaa kokijalleen tilaisuuden testata uusia 
ajatuksia ja tehdä asioita toisin.  IHMEen tavoitteena on vähentää yhteiskunnassa tulevaisuudessa 
syntyviä päästöjä. Tätä varten IHME joutuu tuottamaan jonkin verran päästöjä nyt. 
 
Nykytaiteen monenlaiset metodit ja ilmenemismuodot luovat tilan ja ajan erilaisillle kriisiajan 
tunteiden kokemiselle: pelon, surun, ahdistuksen, mutta myös toivon, ilon ja lohdun jaetuille 
kokemuksille. Taide on tila oppia uutta, testata erilaisia ajattelumalleja, vaihtaa näkökulmaa, 
mietiskellä, meditoida ja kysyä kysymyksiä. Millaista on olla ihminen tässä ajassa ja paikassa, 
entäpä tulevaisuudessa? Millaista on kasvaa planetaariksi, ihmiseksi jonka huolenpidon piiri 
ulottuu kaikkiin lajeihin, ekosysteemeihin ja muihin ihmisiin, joihin tekomme kuluttajina ulottuvat? 
Miten planetaarin elämässä määrittyvät hyvinvointi ja edistys? Taide yhdistää ihmisiä eri puolilla 
planeettaamme ennemminkin kuin erottaa, koska sillä on kyky puhutella universaalin ihmisyyden 
tasolla. Miten voimme tallentaa, todentaa, mitata  ja välittää näitä taiteen kautta koettavia 
myönteisiä päästövaikutuksia tulevaisuudessa? 
 



 
Kestävät toimintamallit 
 
IHME Helsingissä toimitaan seuraavien ekologisesti kestävien periaatteiden mukaisesti: 
 
Teostuotanto 
 
Teostuotannon hiilijalanjälkeä ohjataan seuraavin periaattein: 

 kuunnellaan taiteilijan lähtökohtia ja näkemyksiä 
 tuetaan kestäviä valintoja ja luodaan olosuhteet niiden tekemiselle 
 edellytetään lentojen raportointia 

 
Eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset (erityisesti hiilijalanjälki) arvioidaan etukäteen 

 vaihtoehtoiset tavat toteuttaa IHME-teos 
 lennot 
 kuljetukset 
 majoitukset 
 etäyhteydet ja digitaaliset palvelut 

 
Tilan valinta 

 Suositaan olemassa olevia tiloja, joita ei tarvitse erikseen rakentaa. 
 Suositaan tiloja, joissa käytetään uusiutuvaa energiaa (tuuli, aurinko, maalämpö) 
 Suositaan tiloja, joilla on ympäristösertifikaatti 
 Suositaan energiatehokkaita tiloja 
 Jos kyseessä on tila, jota käytetään pitkään (useita päiviä tai viikkoja), ekokoordinaattori 

arvioi eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ennen valintaa 
 
Liikkuminen 

 Arvioidaan liikkumistarve 
 Punnitaan eri vaihtoehtoja asioiden hoitamiseen 

o fyysiset tapaamiset myös lentäen yhteistyösuhteen alussa 
o säännölliset tapaamiset videopuheluin 
o asioiden päivittäinen hoitaminen ja kirjalliset yhteenvedot sähköpostitse 

 Fyysinen matkustaminen 
o vältetään lentämistä 
o minimoidaan henkilöautoilu 
o matkustetaan mahdollisuuksien mukaan junalla, kävellen tai pyörällä, bussilla tai 

muilla julkisilla kulkuneuvoilla 
o kun matkustetaan, yhdistetään samaan matkaan useiden asioiden hoitaminen 

 
Majoitus 

 Suositaan energiatehokkaita majoitusvaihtoehtoja 
 Suositaan majoitustiloja, joilla on ympäristösertifikaatti 
 Kannustetaan tilojen tarjoajia selvittämään majoituksen hiilijalanjälki 

 
Yleisön matkat: 



 Kysytään palautelomakkeessa yleisön saapumistapa: 
o kulkuneuvo 
o matkan pituus 

 
Teoskuljetukset 

 minimoidaan kuljetustarve 
 käytetään kuljetusliikkeitä, joilla on ympäristösertifikaatti 
 Ekokoordinaattori arvioi eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ennen valintaa 

 
Hankinnat ja alihankinnat 

 Ekokoordinaattori ylläpitää hankintalistaa, joka sisältää suosituksia tiettyjen tuotteiden tai 
palveluntarjoajien käytöstä 

 Suositaan tuotteita ja palveluja, joilla on ympäristösertifikaatti 
 Suositaan energiatehokkaita tuotteita ja palveluja 
 Jos palveluihin liittyy kuljetuksia, tehdään hankinnat mahdollisimman läheltä ja pyydetään 

alihankkijoita raportoimaan kuljetusten kilometrit ja kuljetusmuoto 
 Suurten hankintojen yhteydessä ekokoordinaattori arvioi eri vaihtoehtojen 

ympäristövaikutukset, jos mahdollista 
 
Ruoka 

 Suositaan ympäristösertifioituja tai hiilineutraaleja palveluja 
 Tarjotaan vegaanista ruokaa 
 Minimoidaan hävikki (esim. kahvi)   

 
Jätteet 

 Ekokoordinaattori tekee  julkisen teoksen jätehuoltosuunnitelman 
 

Tapahtumatuotanto 
 
Tilan valinta 

 Harkitaan tapahtuman järjestämistä etäyhteyksin 
 Suositaan olemassa olevia tiloja, joita ei tarvitse erikseen rakentaa. 
 Suositaan energiatehokkaita tiloja (energialuokka A – C) 
 Suositaan tiloja, joissa käytetään uusiutuvaa energiaa (tuuli, aurinko, maalämpö) 
 Suositaan tiloja, joilla on ympäristösertifikaatti 
 Ekokoordinaattori arvioi eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ennen valintaa 
 Jos tilaa käytetään pitkään (useita päiviä tai viikkoja), ekokoordinaattori arvioi eri 

vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ennen valintaa 
 
Yleisön matkat: 

 Kysytään palautelomakkeessa yleisön saapumistapa: 
o kulkuneuvo 
o matkan pituus 

 
Ruoka 

 Suositaan ympäristösertifioituja tai hiilineutraaleja palveluja 



 Tarjotaan vegaanista ruokaa 
 Minimoidaan hävikki (esim. kahvi)   

 
Jätteet 

 Ekokoordinaattori tekee tapahtuman jätehuoltosuunnitelman 
 
Yhteistyö muiden muiden järjestämissä tapahtumissa 

 Selvitetään, onko tapahtumalla tai sen järjestäjällä ympäristöohjelma tai -sertifikaatti 
 Kysytään tapahtuman hiilijalanjälkeä 
 Kysytään tapahtuman jätehuoltosuunnitelmaa 

 
 
Toimisto 
 
Toimistolla 

 Huomioidaan toimiston lämpötila 
 Huomioidaan ikkunoiden tiivistys ja ilmanvaihdon toimivuus 
 Kannustetaan vuokraisäntää ja taloyhtiötä tekemään energiatodistuksen suosittama 

ikkunaremontti 
 
Ruoka 

 Tarjotaan vegaanista ruokaa satokausi huomioiden 
 Minimoidaan hävikki (esim. kahvi)   

 
Hankinnat ja alihankinnat 

 Ekokoordinaattori ylläpitää hankintalistaa, jossa suosituksia tiettyjen tuotteiden tai 
palveluntarjoajien käytöstä 

 Suositaan tuotteita ja palveluja, joilla on ympäristösertifikaatti 
 Suositaan energiatehokkaita tuotteita ja palveluja 
 Selvitetään, miten ekologiset näkökulmat on huomioitu palvelujen tuottamisessa (siivous, 

käännökset, verkko-operaattorit ym.) 
 Ekokoordinaattori ylläpitää hankintalistaa, joka sisältää suosituksia tiettyjen tuotteiden tai 

palveluntarjoajien käytöstä 
 
Jätehuolto 

 Toimistolla ja tapahtumapaikoilla jätteet lajitellaan kiinteistön lajitteluohjeiden mukaan 
(paperi, pahvi ja kartonki, biojäte, muovi, metalli, sekajäte/poltettava jäte) 

 Ekokoordinaattori toimittaa asianmukaisesti muut jätelajit (SER-romu, vaarallinen jäte) 
jätteenkeräykseen 

 Ekokoordinaattori ylläpitää toimiston jätehuoltosuunnitelmaa 
 

 
Kemikaalit 

 Ekokoordinaattori ylläpitää toimiston kemikaaliluetteloa 


