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Museoiden 
ilmastolupaus



Varsinais-Suomen museoiden 
ilmastolupaus -hanke
• Hankkeessa 13 varsinaissuomalaista ammatillista museota kehittää 

toimintaansa ekologisen kestävyyden näkökulmasta

• Museot ovat sitoutuneet toteuttamaan vähintään yhden osatoteutuksen, 

joka joko pienentää museon ilmastokuormaa (hiilijalanjälki) tai jolla on 

positiivinen ympäristövaikutus (ekologinen kädenjälki)

• Hanke on saanut alkunsa varsinaissuomalaisten ammatillisten museoiden 

yhteiskehittämisryhmän toiminnan tuloksena ja se on saanut rahoitusta 

Museovirastolta

• Hanke päättyy 31.12.2023

• Ekokompassi on toinen Turun museokeskuksen osatoteutuksista 

hankkeessa



Kohti ympäristö-
järjestelmää



Museot ilmastotoimijoina

• Museoiden yhteiskuntavastuu ulottuu kestävän kehityksen kaikille osa-

alueille

– Museoissa tehdään ilmasto- ja ympäristötyötä enemmän kuin äkkiseltään ajattelisi

• Museoihin kohdistuu yhä enemmän yhteiskunnallisia odotuksia 

kulttuuripoliittisten tavoitteiden ulkopuolelta

– Museoiden tehtävä on omalta osaltaan vastata esimerkiksi ilmasto- ja 

ympäristöpoliittisiin kysymyksiin



Turun museokeskuksen ilmastotyö 1/2

• Vuonna 2021 ekologisuuden teema nousi esille samanaikaisesti useissa eri 

yhteyksissä

– Varsinais-Suomen ammatillisten museoiden yhteistyöverkostona toimiva Varsinaiset 

kehittäjät –ryhmä alkoi suunnitella yhteistä hanketta museoiden ympäristötoimijuuteen 

liittyen

– Turun kaupungin ilmastotiimi kutsui museokeskuksen mukaan 1,5 asteen elämä –

kampanjaan

– Visit Turku esitti museokeskukselle toiveen liittyä Sustainable Travel Finland –

merkkijärjestelmään; STF edellyttää jäsenorganisaatioilta käytössä olevaa 

ympäristösertifikaattia



Turun museokeskuksen ilmastotyö 2/2

• Esille nousi ajatus ekologisuuden teeman huomioimisesta 

museokeskuksen toiminnassa aiempaa jäsentyneemmin

• Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto lisää ymmärrystä toiminnan 

hiilijalanjäljestä ja auttaa löytämään keinoja sen pienentämiseksi

– Turun kaupungin ilmastosuunnitelman johdonmukainen toteuttaminen Turun 

museokeskuksen strategian mukaisesti

• Turun kaupungin ilmastosuunnitelma

– ”Turun kaupunginvaltuusto päätti strategiasta 16.4.2018. Kaupunkistrategian 

mukainen ilmastopolitiikan päätavoite on hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 

mennessä.”



Ympäristöjärjestelmän 
hyödyt 1/2

• Johdonmukaisuus

– Sisäisen koordinaation parantuminen, eri 

alueilla tapahtuvan sisäisen 

ympäristötoiminnan kokoaminen yhteen

• Priorisointi

– Mahdollisuus valita kehittämistoimenpiteet 

ajankohtaisten tarpeiden ja mahdollisuuksien 

mukaisesti

– Valinta perustuu yhteiseen päätökseen

Kuva: Turun museokeskus



Ympäristöjärjestelmän 
hyödyt 2/2

• Ajanmukaisuus

– Erilaiset ympäristösertifioinnit ovat uusi 

normaali organisaatioiden 

ympäristötoiminnassa

• Viestintä

– Sertifiointi on keino kertoa asiakkaille 

organisaation arvoista ja niiden eteen 

tehtävästä työstä

– Asiakkaat odottavat enenevissä määrin 

konkreettisia vastuullisuustoimenpiteitä ja 

läpinäkyvää vastuullisuusviestintää

Antti Laitinen: Broken Landscape VII, 2019. Kuva: Antti Laitinen.



Suunnaksi 
ekokompassi



Ympäristöjärjestelmän valinta

• Turun museokeskus teki tammikuussa 2022 päätöksen ryhtyä toteuttamaan 

ekokompassia kuluvan vuoden aikana

• Miksi juuri ekokompassi?

– soveltuu organisaatioille toimialasta ja koosta riippumatta

– on käytännönläheinen ja konkreettisiin toimenpiteisiin keskittyvä ympäristöjärjestelmä

– pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin sekä vastaaviin 

pohjoismaisiin järjestelmiin

– on käytössä lähes 400 organisaatiossa, joiden joukossa myös museoita

– ekokompassin taustayritys on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama



Ekokompassin kriteerit
1. Alkukartoitus ja ympäristövaikutusten pisteytys

2. Ympäristövastaava

3. Ympäristölainsäädäntö

4. Sisäinen koulutus

5. Jätehuoltosuunnitelma

6. Vaarallisten jätteiden käsittelyn suunnitelma

7. Kemikaalien käsittelysuunnitelma

8. Ympäristöohjelma

9. Ympäristölupaus

10. Ylläpito ja raportointi



Kokemuksia matkan 
varrelta



Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen

Kuva: ekokompassi



Ajankohtainen tilanne

• Museokeskuksella on järjestetty henkilökunnan infohetki ekokompassissa 

ja muodostettu vapaaehtoisista koostuva ryhmä, joka rakentaa 

ympäristöjärjestelmää

• Nyt ajankohtaisena sisäinen koulutus marraskuisen henkilöstökokouksen 

yhteydessä sekä ympäristölupauksen laatiminen

• Jätehuoltosuunnitelma, kemikaaliluettelo ja ympäristölainsäädännön 

läpikäynti työn alla

• Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ja sertifiointi vuoden 2023 aikana



Haasteita
• Monipaikkaisuus: museokeskukseen kuuluu 

lukuisia toimipisteitä, jolloin vaadittujen 

tietojen kokoaminen on työlästä

• Kaikki kohteet ovat vuokratiloja: energian ja 

veden kulutuksen seuranta haasteellista, 

koska tietoja ei ole aina helppo saada

• Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi ei ole 

aina helppoa

• Jätehuoltosuunnitelman laadinnassa 

haasteeksi on osoittautunut kaupungin 

kilpailutukset: tietojen saaminen, 

vastuuhenkilöt, muutosten toteuttaminen

• Museotoiminnan monialaisuus Kuva: Joonas Mäkivirta, TMK



Hyötyjä
• Ympäristöjärjestelmän myötä kokonaistilanne 

selkeytyy ja toiminnan vaikutusten arviointi 

helpottuu

• Matka kohti vähähiilisempää museota on 

johdonmukainen, kun valitut toimenpiteet 

voidaan perustaa ympäristövaikutusten 

arviointiin

• Toimipistekohtaiset kemikaalilistat ovat jo 

olemassa ja nyt ne saadaan koottua yhteen

• Asiantuntija-apu ohjaa ympäristöjärjestelmän 

rakentamista

Kuva: Ania Padzik, TMK



Kiitos!


