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Tiivistelmä
Tämä kandidaattitutkielma tarkasteli ekologisesti kestävää kuvataidekasvatusta. Tutkimuskysy-
myksenä oli, millaisia ekologisesti kestäviä toimintatapoja kuvataideopettaja voi noudattaa työs-
sään. Aihe oli ajankohtainen, sillä kestävän kehityksen teemat olivat tutkielman tekohetkellä vah-
vasti esillä kasvatuskeskustelussa ja Opetussuunnitelmassa.

Tutkielma oli luonteeltaan laadullinen kirjallisuustutkielma ja lähestyi aihetta fenomenologisella 
tutkimusotteella. Aineisto muodostui merkittävistä kestävää kehitystä, ympäristökasvatusta ja ku-
vataidekasvatusta käsittelevistä teoksista ja artikkeleista.

Tutkielman alussa eriteltiin aineistoon nojaten ekologisen kestävän kehityksen mukaisia yleisiä toi-
mintamalleja. Tämän jälkeen toimintamalleja sovellettiin kuvataidekasvatuksen kontekstiin. Tut-
kielma sivusi myös taiteen tekemiseen liittyviä ekologisia ja ympäristöeettisiä kysymyksiä. 

Tutkielman tuloksena syntyi kolmisivuinen lista kuvataideopettajalle ekologisesti kestävistä toimin-
tatavoista. Listassa on eritelty erilaisia toimintatapoja, joiden avulla kuvataidekasvattaja voi pienen-
tää opetuksessa syntyvää hiilijalanjälkeä. Lista pohjautuu aineistosta löytyneeseen, ns. kuuden r-
kirjaimen (reduce, redesign, remove, reuse, recycle, recover) periaatteeseen ja keskittyy erityisesti 
kuvataidekasvatuksen materiaaliseen ulottuvuuteen. Listan tarkoituksena on innostaa kuvataide-
opettajaa ekologisempiin toimintamalleihin työssään. Lista on laadittu ajatellen peruskoulun ja lu-
kion kuvataidekasvatusta, mutta on sovellettavissa myös muihin taidekasvatuksen osa-alueisiin.

Avainsanat ympäristökasvatus, kuvataidekasvatus, kestävä kehitys, ekologinen kestävyys, laadul-
linen tutkielma, kirjallisuustutkielma
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1. Johdanto
Opetusharjoittelussa 2016 eräässä helsinkiläisessä koulussa havahduin ensimmäistä kertaa 

ajattelemaan, miten paljon roskaa monet taiteen tekemisen menetelmät oikeastaan tuottavat. 
Kahdenkymmenenviiden seitsemäsluokkalaisen paletit pinossa roskakorissa oli näky, joka 
konkretisoi minulle ensimmäistä kertaa kuvataidetunneilla syntyvän jätteen määrän. Roskaa 
syntyi koko korin täydeltä siitäkin huolimatta, että oppilaita oli ohjeistettu ottamaan vain sen 
verran maalia paletille kuin he tarvitsivat. Ohjaava opettaja oli ympäristötietoinen ja ohjeisti 
oppilaita heittämään maalit sekajätteeseen eikä huuhtomaan ylijääneitä maaleja viemäriin: 
akryylimaali on muovia, joten sen laskeminen vesilaitokselle olisi ollut varsin ajattelematon-
ta. Tilanne jäi elävästi mieleeni, ja synnytti kipinän ympäristöystävällisyyden näkökulman 
huomioimiseen taiteen tekemisessä ja erityisesti kuvataideopetuksessa.

Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat tällä hetkellä ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja 
kouluopetuksessa. Uudistuneen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 
(Opetushallitus 2014) yhtenä arvopohjana on kestävän elämäntavan välttämättömyys: ”Pe-
rusopetuksessa tunnistetaan kestä vä n kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen vä lttä mä ttö -
myys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestä vä n elä mä ntavan omaksumiseen.” 
(Opetushallitus 2014.)

Ympäristökasvatus on Suomessa tullut ensimmäisenä osaksi perusopetuksen opetussuun-
nitelmaa nimenomaan kuvaamataidon osa-alueena (Pohjakallio 2016, 58). Siitä huolimatta 
minulla on ollut sellainen tunne opintojeni aikana, että ympäristökasvatus kuvataideopetukses-
sa helposti mielletään pelkästään harmittomiksi puuhasteluksi, metsäretkiksi tai ympäristötai-
deprojekteiksi, ja varsinainen ekologinen näkökulma, hiilijalanjälki ja kestävä kehitys, jätetään 
muiden oppiaineiden huoleksi. Minua kiinnostaakin selvittää, miten kuvataideopettaja voi 
käytännössä toteuttaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvopohjan ideaaleja 
sortumatta tuloksettomaan viherpiipertämiseen.

Tavoitteenani kandityössäni on laatia käytännön ohjelista toimintatavoista, joilla kuvataide-
opettaja voisi arjen valinnoilla tehdä konkreettisia ekologisia tekoja. Tutkimuskysymyksenäni 
on, millaisia ekologisesti kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja kuvataideopettaja voisi 
noudattaa työssään. Aloitan selvittämällä, millaisia ovat kestävän kehityksen mukaiset yleiset 
toimintamallit. Tämän jälkeen pohdin, miten malleja voisi soveltaa kuvataidekasvatuksessa. 
Sivuan tutkielmassani myös taiteen tekemiseen liittyviä ekologisia kysymyksiä.

Tutkielma on luonteeltaan laadullinen kirjallisuustutkielma ja lähestyn aihetta fenomenologi-
sella tutkimusotteella. Aiheesta ei ole juurikaan kirjoitettu aikaisemmin kuvataidekasvatuksen 
kontekstissa, joten tutkielmalleni on selvä tarve alallamme. 
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2. Tietoperusta
2.1 Ympäristökasvatus

Näen tutkielmani olevan ensisijaisesti osa ympäristökasvatusta, joten aloitan määrittelemällä, 
mitä ympäristökasvatus oikeastaan on. Kysymys ei olekaan ihan yksiselitteinen. Taidepeda-
gogiikan professori Pirkko Pohjakallion (2016) mukaan ympäristökasvatuskeskustelu juuttuu 
usein käsitteellisiin sekaannuksiin, koska sana ympäristö voidaan ymmärtää niin monin tavoin. 
Asioiden nimiä muutetaan usein, kun sanat muuttavat alkuperäistä merkitystään tai yleistyvät 
tarkoittamaan mitä tahansa (Pohjakallio 2016, 57). Siksi onkin erityisen tärkeää ympäristö-
kasvuksesta keskustellessa tai kirjoittaessa määritellä käsitteet huolellisesti sekaannuksien 
välttämiseksi.

Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran perustajajäsenen Lili-Ann Wolffi n mukaan ympäris-
tökasvatuksella tarkoitetaan:

 ”—elinikäistä oppimisprosessia, jossa ihmiset tulevat tietoisiksi ympäristöstä ja ympäristö-
kysymyksistä ja myös omista rooleistaan ympäristön hoitajina ja säilyttäjinä” (Wolff 2004, 19). 

Ympäristökasvatuksen tehtävänä on välittää tietoa ympäristöön vaikuttavista tekijöistä, 
erityisesti ihmisen toiminnan seurauksista ympäristöön ja globaalista eriarvoisuudesta, mutta 
sen tarkoituksena ei ole pelkästään välittää tietoa, vaan myös kehittää lähestymistapoja, jotka 
johtavat kestävämpään suuntaan (Wolff 2004, 18). Käsitän ympäristökasvatuksen hyvin pitkälti 
Wolffi n määritelmän mukaiseksi. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvopohjan määrittelyssä ei puhuta ympä-
ristökasvatuksesta vaan ekososiaalisesta sivistyksestä. Se merkitsee ymmärrystä erityisesti il-
mastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi, luoden kulttuuria joka vaalii 
luonnon uusiutumiskykyä ja rakentaa pohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle (Opetushallitus 
2014). Käytännössä ekososiaaliseen sivistykseen päästään siis ympäristökasvatuksen kautta; 
ekososiaalinen sivistys on ympäristökasvatuksen tavoite. 
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2.2 Ympäristökasvatus kuvataidekasvatuksen kontekstissa
Ympäristökasvatus on Suomessa ensimmäisenä tullut osaksi perusopetuksen opetussuun-

nitelmaa nimenomaan kuvaamataidon osa-alueena (Pohjakallio 2016, 58), joten historiallises-
ta näkökulmasta meillä kuvataidekasvatuksen edustajilla on hyvinkin perusteltu asema paitsi 
taide- myös ympäristökasvattajina. 

Kuvaamataidon opettajien koulutuksen parissa otettiin 1990-luvulla käyttöön käsite taiteeseen 
perustuva ympäristökasvatus (Pohjakallio 2008, 57). Käsitteen synnyn taustalla vaikutti paitsi 
väsyminen uhkakuvia ja ongelmia korostaneeseen 1970-luvun pedagogiikkaan ja myös 
herääminen siihen, että luonnontieteisiin perustuva ympäristökasvatus ei ollut saanut aikaiseksi 
muutosta ihmisten elämäntavoissa. (Pohjakallio 2016, 57-58.) 

Taiteeseen perustuva ympäristökasvatus on luonteeltaan esteettisesti ja eettisesti puhuttelevaa, 
moniaistista, kokemuksellista, yhteisöllistä, taiteellisen tekemisen kautta tapahtuvaa kasvatusta. 
Taiteeseen perustuva ympäristökasvatus on kytkeytynyttä aikaan, paikkaan ja toimijoihin 
(Pohjakallio 2016, 60-61). Kriitikoiden mukaan se keskittyy liikaa kokemuksiin ja sivuuttaa 
materiaalisen kulttuurin kriittisen tarkastelun (Vira 2015, 125). Olen Viran kanssa osittain samaa 
mieltä; näen, että taiteeseen perustuvalla ympäristökasvatuksella on silti paikkansa kuvatai-
dekasvatuksen sisällöissä ja oppilaan luontosuhteen syventäminen taiteen avulla on tärkeää, 
mutta mielestäni taidekasvatuksessa tulisi aina ottaa myös materiaalinen näkökulma huomioon.

Haluan laajentaa kestävän kehityksen mukaisten ajattelutapojen koskemaan myös itse 
taiteellista työskentelyä. Väitän, että taiteelliseen prosessiin tulisi liittyä itsestäänselvänä osana 
myös välineistä huolehtiminen ja sen pohtiminen, mitkä materiaalit ovat paitsi ilmaisun myös 
ympäristön kannalta kaikkein perustelluimmat. Tutkielmassa pohdin, miten kuvataideopetuk-
sen sisältöjä voisi laajentaa niin, että ne sisältäisivät myös materiaalisen kulttuurin näkökulman; 
tutkielmani ote on luonnontieteellisempi näkökulma ympäristökasvatukseen kuvataidekasva-
tuksen sisällä.

Taideperustaisen ympäristökasvatuksen käsitteen luoja Meri-Helga Mantere mainitsi 
materiaalisen todellisuuden tärkeyden tekstissään ”Milloin taidekasvatus on ympäristö-
kasvatusta?” jo vuonna 1994 kuvatessaan ihanteellista kestävän kehityksen mukaista 
koulutoimintaa: ”Materiaalivalinnoissa oltaisiin tarkkoja, energiavuodot tukittaisiin, muhevana 
höyryävä komposti koulun pihalla olisi itsestäänselvyys ja epäorgaaninenkin jäte saatettaisiin 
kierrätykseen.” (Mantere 1994, 113.) Kuitenkaan taideperustaiseen ympäristökasvatuk-
seen tämä aspekti ei oleellisesti liittynyt, luullakseni siksi, että 1990-luvun taidekasvatuksen 
paradigma ja maakasvatus korostivat esteettisyyttä ja luontosuhteen tärkeyttä varsinaisten 
ekologisten tekojen sijaan. 
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2.3 Ekologisesti kestävä kehitys
Ympäristökasvatuksessa puhuttaessa törmätään lähes aina myös kestävyyden käsitteeseen, 

joka on myös oleellinen tutkielmani kannalta. Yksi tutkielmani päälähteistä on kestävään 
kehitykseen perehtyneen Margaret Robertsonin teos Sustainability Principles and Practise 
(2014). Käytän lähteenä myös Cambridgen yliopistossa materiaalien ympäristövaikutuksiin 
perehtyneen emeritusprofessori Michael Ashbyn tuotantoa.

Kestävyyden käsite on hieman ongelmallinen. Englannin kielen sana sustainability yleensä 
liitetään nimenomaan ekologiseen kestävyyteen, mutta sana itsessään on hämäävä, sillä se 
voidaan liittää mihin tahansa merkitysyhteyteen. Kestävä kehitys (sustainable development) 
sen sijaan on selkeämpi käsite. (Ashby ym. 2016, 28.) 

Kestävä kehitys edellyttä ä , että  ihmisten toiminta sovitetaan luonnon asettamiin ekologisiin 
reunaehtoihin (Nikodin, Kokkonen, & Viberg 2013). Edelleen ajankohtainen ääritelmä kestävälle 
kehitykselle on Brundtland-raportissa Yhteinen tulevaisuutemme (1988) ilmaistu seuraavasti: 
”kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta 
mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa” (Wolff 2004, 20). Toisin sanoen, kestävä kehitys 
tarkoittaa sitä, että emme käytä ympäristömme resursseja nopeammin kuin mitä ne uusiutuvat 
(Robertson 2014, 5). 

Kestävän kehityksen periaatteet voidaan Robertsonin (2014) mukaan tiivistää kolmeen 
englannin kieliseen sanaan: environment (ympäristö), economics (talous) ja equality (yhden-
vertaisuus/tasa-arvo). Suomeksi yleensä puhutaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti 
kestävästä kehityksestä. Ekologisella kestävyydellä viitataan maapallon erilaisten elinympä-
ristöjen säilyttämiseen terveinä ja elinkelpoisina. Taloudellisella kestävyydellä tavoitellaan 
sellaista taloussysteemiä, joka täyttää inhimilliset tarpeet kaikkialla maailmassa. Sosiaalisella 
(joskus suomeksi puhutaan myös kulttuurisesta) kestävyydellä taas tarkoitetaan kaikille ihmisille 
tasa-arvoista oikeutta elää hyvää elämää riippumatta kulttuuritaustasta. (Robertson 2014, 5-6.) 

Tutkielmassani rajaan näkemykseni kestävästä kehityksestä koskemaan lähinnä ekologista 
kestävyyttä: kun puhun materiaalien kestävyydestä, tarkoitan sillä nimenomaan materiaalien 
ympäristövaikutuksia. Todellisessa maailmassa tulisi aina huomioida myös sosiaalisen ja 
taloudellisen kestävyyden aspektit, mutta tutkielmassani rajaan näkökulman vain ekologiseen 
kestävyyteen.

Kestävän kehityksen käsitettä on myös kritisoitu. Goughin (2002) väittää Wolffi n mukaan, että 
kestävän kehityksen määäritelmään kuuluva kolmijako palvelee jo olemassavia järjestelmiä ja 
pönkittää siten vanhanvaikaista ajattelutapaa. Useimmat ongelmista ovat hyvin monitahoisia, 
eikä niitä voi pelkistää vain kolmeen aspektiin; lisäksi usein tavoitteet voivat olla keskenään 
ristiriidassa, sillä taloudelliset ja ekologiset intressit saattavat olla toisilleen vastakkaisia. (Wolff 
2004, 26.) Käytän tutkielmassani kestävän kehityksen, erityisesti ekologisen kestävyyden 
käsitettä, tiedostaen käsitteeseen kohdistuneen kritiikin.
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2.4 Tutkielman suhde käytännön luokkahuonetyöskentelyyn
Käsitykseni käytännön kuvataideopetuksen luokkahuonetyöstä rajoittuu omiin empiirisiin 

havaintoihin opetusharjoittelussa vuonna 2016, Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteisiin 2014 ja käyttämääni kirjalliseen aineistoon. 

Rajaan luokkahuonetyöskentelyyn viitatessani luokka-asteet yläkouluun ja lukioon, sillä ku-
vataidekasvatuksen koulutusohjelmassa saamme pätevyyden nimenomaan yläkouluun ja 
lukioon ja niistä luokka-asteista minulla on jonkin verran käytännön kokemusta. Silloin, kun 
tarkoitan jotain tiettyä luokka-astetta, olen erikseen sen maininnut, mutta muuten kouluarjesta 
puhuessani tarkoitan yleistettynä sekä yläkoulun että lukion käytännön arkea. 

Tutkielmani perustuu sille oletukselle, että konkreettiset ympäristöteot luokkahuoneessa ovat 
oleellinen osa ympäristökasvatusta. Jokapäiväiset ympäristöteot vahvistavat oppilaan omaa 
ajattelua ja kannustavat häntä itsenäiseen toimintaan (Nordström 2004, 137). Arjen valinnoilla 
on siis paljonkin merkitystä ympäristötietoisemman ajattelun kehittymisessä; niillä on myös 
konkreettista vaikutusta, sillä 12 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä syntyi vuonna 2015 
kotitalouksien päästöistä (Suomen virallinen tilasto 2015). 

Väitän, että lapsena tai nuorena saatu kokemus ympäristötietoisten valintojen tekemisestä 
auttaa aikuisena näkemään, että teoista on konkreettista hyötyä. Opettajalla onkin suuri rooli 
kulutustottumusten muutoksen aikaansaajana. Koulussa opitut toimintamallit parhaassa 
tapauksessa siirtyvät oppilailta heidän nykyisiin ja tuleviin perheisiinsä. 
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3. Tutkimusmenetelmä
Tarkastelen tutkielmassani kuvataideopettajan mahdollisuuksia tehdä ympäristötekoja 

työssään. Aiheeni osuu taide- ja ympäristökasvatuksen leikkauspisteeseen. Se ei kuulu taide-
perustaisen ympäristökasvatuksen käsiteen alle, sillä en keskity kokemukselliseen ympäristö-
oppimiseen vaan lähestyn asiaa pikemminkin ympäristötieteellisestä ja kestävän kehityksen 
tutkimuksen (sustainability studies) näkökulmasta, jonka jälkeen liitän ympäristökysymyksiin 
kuvataidekasvatuksellisen näkökulman. 

Tutkielmani on luonteeltaan laadullinen ja tutkimusotteeni on fenomenologinen. Fenomenologia 
sanana viittaa ilmiöiden tutkimukseen: latinan kielen sana fainomenon tarkoittaa ilmiötä ja logos 
oppia. Tutkittavan ilmiön tulisi avautua tutkijalle monipuolisena, ja sitä tarkastellaan useista 
näkökulmista. Menetelmänä fenomenologia ei edellytä lukkoon lyötyjä teorioita tai käsityksiä, 
vaan korostaa tutkijan omaa havainnointia ja kokemusta. (Anttila 1997, 286.) 

Näen ilmastonmuutoksen ja siihen liittyen ympäristökasvatuksen meidän ajassamme ennen 
kaikkea ilmiönä, joten fenomenologinen lähestymistapa on perusteltu. Pyrin suhtautumaan 
tutkittavaan aiheeseen avoimesti ja ilman ennakko-oletuksia, ja luotan omaan havainnointiini 
tutkimusta tehdessäni (Anttila 1997, 286).

Työni alkaa kirjallisuuskatsauksella, jossa selvitän mitä aiheesta on kirjoitettu ympäristökasva-
tuksen, kestävän kehityksen tutkimuksen ja kuvataidekasvatuksen kirjallisuudessa. Kirjallisuus 
muodostaa minulle ikkunan tutkimustodellisuuteen, fenomenologiselle tutkimukselle tyypillisen 
oivaltavan havainnoimisen vaiheen (Anttila 1997, 286), jonka aikana pyrin sanallistamaan 
lukijalle kuvan ilmiöstä. Aloitan tutkielmani kuvailemalla, millaista on kestävä kehitys ja kestävän 
kehityksen mukainen ympäristökasvatus tällä hetkellä kirjallisen aineistoni mukaan.  

Fenomenologiselle tutkimukselle tyypillisesti kuvailuvaiheen jälkeen seuraa yleistämisen 
vaihe (Varto 1992, 85-92). Kirjallisuuskatsauksen perusteella pyrinkin päättelemään, miten 
voisin yleistää ekologisesti kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen periaatteita niin, että 
niitä voisi soveltaa kuvataidekasvatuksen kontekstiin. Löytämäni tietojen perusteella kokoan 
lopuksi kuvataideopettajalle suunnatun listan, joka ohjaisi opettajaa mahdollisimman ympäris-
töystävällisiin toimintatapoihin ja materiaalivalintoihin. 



10

4. Ekologisesti kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat
Esittelen tässä luvussa erilaisia ekologiseen kestävyyteen liittyviä toimintatapoja, jotka olen 

jaotellut alalukuihin teemoittain. Teemat olen poiminut Ashbyltä, Robertsonilta, Mannisen 
& Verkkan tekstistä Suunnittelu ja arviointi ympäristökasvatuksessa sekä Opetushallituksen 
vuonna 2003 julkaisemasta oppaasta Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit.

Kestävän kehityksen mukaista toimintaa tarvitaan, sillä jos ihmiskunta jatkaa tiellä jolla se 
on nyt, maapallon kantokyky tulee vastaan, ja pahimmillaan elämiseen tarvittavia oleellisia 
resursseja kuten vettä ja ruokaa ei riitä kaikille ihmisille (Robertson 2014, 6). Kierrättäminen ja 
vähemmän myrkyllisten tuotteiden suosiminen on tärkeää, mutta jos keskitytään vain olemaan 
”vähemmän paha”, se ei vielä ole kestävän kehityksen mukaista toimintaa (Robertson 2014, 5). 

Syväekologinen ajattelu – ihmisen näkeminen osana luontoa – haastaa länsimaisessa 
kulttuurissa vallitsevan näkemyksen ihmisestä luonnon herrana. Syväekologia yhdistää huolen 
ympäristöstä haluun muuttaa yhteiskuntaa. Ei-inhimillinen elämä nähdään saman arvoisena 
kuin ihmiselämä, eikä ihmisillä ole oikeutta riistää luontoa turhaan, ainoastaan välttämättömien 
tarpeiden tyydyttämiseksi. (Palmer 1998, 86.) 

Syväekologinen ajattelumalli ohjaa oikeasti kestävien valintojen tekemiseen paremin kuin 
näennäisen vihreät kulutusvalinnat. Ekologisesti kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat 
ovatkin toimivimpia silloin, kun ne yhdistetään syväekologiseen ajatteluun, eikä mitään 
hankintoja tehdä ”turhaan.” Naukkarinen (2003, 105-106) toteaa, että nimenomaan meidän 
tavallisina pitämämme toimintatavat ovat volyyminsa takia monien merkittävimpien ympäris-
töongelmien takana, joten muuttaaksemme ympäristön tilaa, meidän tulisi muuttaa sitä, mitä 
pidämme normaalina.

4.1 Materiaali
Ekologisen kestävyyden ja kuvataideopetuksen kannalta yksi olennaisimmisita asioista on 

materiaali. Kaikki kuvataideopetuksessa käytettävät fyysiset materiaalit (maalit, paperit, savi 
jne.) on hankittava jostakin, ja puhun niistä tässä alaluvussa paitsi materiaaleina myös tuotteina. 
Manninen & Verkka (2004, 99) korostavat, että koulun kaikissa materiaalihankinnoissa tulisi 
huomioida ympäristönäkökulmat aina kuin mahdollista.

Kaikki materiaalit, orgaaniset ja synteettiset, syntyvät luonnossa olevista resursseista. 
Ashbyn (2009) mukaan materiaaleilla on oma elinkaarensa (life cycle). Elinkaari alkaa siitä 
kun raaka-ainetta tuotetaan; esimerkiksi mineraalien kohdalla siitä kun mineraalia kaivetaan 
kaivoksista. Raaka-aine valmistetaan tuotteeksi, jota käytetään tuotteen käyttöiän ajan. Käytön 
jälkeen tuote heitetään pois tai kierrätetään – tai joskus harvoin käytetään uudelleen raaka-
aineeksi. Jokaisessa tuotannon vaiheessa kuluu energiaa tuotantoon, kuljetuksiin ja tuotannon 
eri vaiheissa tuotteeseen lisättäviin raaka-aineisiin, ja lopputuloksena kaikissa elinkaaren 
vaiheissa syntyy päästöjä. (Ashby 2009, 39-41.)
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Jokaisella tuotteella on siis vaikutuksia ympäristöönsä. Ympäristövaikutusten arviointi ei ole 
ihan yksinkertaista, malleja ja mittareita siihen on olemassa monia. Ashby esittelee strategian 
ekologisen materiaalin valintaan, joka perustuu kokonaisenergiantarpeen minimoimiseen: LCA 
(Life Cycle Assesment) eli suomeksi elinkaariarvioinnin. Elinkaariarviointi on varsin holistinen 
malli ympäristövaikutusten arviointiin. Ashbyn mukaan elinkaariarviointi ottaa huomioon 
tuotteen koko elinkaaren aikana kuluvan energiamäärän: materiaalin hankkimiseen, tuotteen 
valmistukseen, kuljetukseen ja tuotteen käytössä kuluvan energianmäärän. Lisäksi jokaisessa 
elinkaaren vaiheessa arvioidaan ympäristövaikutusten eri osa-alueita: niitä ovat Ashbyn mukaan 
mm. ilmaston lämpenemisen potentiaali, otsonikerroksen oheneminen, resurssien ehtyminen, 
myrkyllisyys ihmisille, hapokkuus ja vesistöjen rehevöityminen. Lopuksi elinkaariarvioinnissa 
arvioidaan tuotteen hävittämisestä aiheutuvat haitat. (Asby 2009, 39-56.) 

Materiaalin hankkimisen ympäristövaikutusten arvioinnin kohdalla selvitetään materiaalista 
aiheutuvat hiilipäästöt, materiaalin määrä, ja materiaaliin sitoutunut energia (Ashby 2009, 55). 

Materiaaleja ei tulisi tuhlata, vaan niitä tulisi käyttää harkiten vain sen verran kuin on tarpeen. 
Manninen & Verkka nostavat esille, että tärkeimpien materiaalien kulutusta tulisi seurata 
(Manninen & Verkka 2004, 99). Kulutuksen seuraaminen mahdollistaa materiaalin määrän 
tarpeen realistisen arvioimisen; mistä materiaalihankinnoista on mahdollista säästää?

Uuden materiaalin tuottaminen kuluttaa aina paljon luonnon raaka-aineita ja siten myös paljon 
energiaa. Osittain tai kokonaan kierrätetystä materiaalista valmistettujen tuotteiden suosiminen 
on siis myös hyvä tapa vähentää päästöjä, sillä vaikka kierrätettyjen materiaalien käyttäminen 
kuluttaa energiaa, tuotteen valmistuksessa tarvitaan vähemmän raaka-aineita kuin kokonaan 
uudesta materiaalista valmistettaessa (Robertson 2014, 275). 

Tuottamisvaiheessa ympäristövaikutuksia lisäävät tuottamiseen kuluvan energian laatu ja 
hiilidioksidipäästöt (Ashby 2009, 55): fossiilisella polttoaineella tuotetut tuotteet aiheuttavat 
enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin uusiutuvalla energialla tuotetut. 

Kuljetuksessa syntyviin päästöihin vaikuttaa kuljetuksen määrä, pituus ja kuljetuksen 
muoto (Ashby 2009, 55); kuljetuksen tarvitsemaa energiaa voidaan siis vähentää esimerkiksi 
suosimalla mahdollisimman lähellä tuotettuja materiaaleja. 

Tuotteen käyttämiseen liittyvät ympäristövaikutukset koskevat lähinnä tuotteita, jotka 
kuluttavat energiaa ja siten aiheuttavat päästöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi sähkölaitteet tai 
sellaiset tuotteet, jotka vaativat esimerkiksi erityisen alhaisen tai korkean säilytyslämpötilan 
(Ashby 2009, 52-55). Myös tuotteen käyttöikä vaikuttaa; mitä kauemmin jotakin tuotetta voidaan 
käyttää, sitä vähemmän määrällisesti tuotteita tarvitsee tuottaa. Monesti tuotteen käyttöikää 
voidaan parantaa asianmukaisella huollolla. Huollettavien tuotteiden suosiminen kertakäyttöis-
ten sijaan on ympäristövastuullista toimintaa (Manninen & Verkka 2004, 99).   

Elinkaariarvioinnin viimeisessä vaiheessa, hävittämisessä, huomion keskipisteeksi nousevat 
myrkyllisten aineiden välttäminen ja uudelleenkäytettävien tai kierrätettävien materiaalien 
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suosiminen (Ashby 2009, 55). Palaan hävittämiseen tarkemmin jätteenkäsittelyä koskevassa 
seuraavassa alaluvussa.

Kaikkien näiden aspektien huomioimiseksi ja elinkaariarvioinnin helpottamiseksi on laadittu 
kansainvälisen standardisointijärjestön ISO:n 14040-sarjan standardit (Ympäristöministeriö 
2013), eli ns. ympäristömerkit. Ympäristömerkityt tuotteet ohjaavat opettajaa ympäristöystäväl-
lisempien materiaalivalintojen tekemisessä. (Manninen & Verkka 2004, 99). Ympäristömerkke-
jä on lukuisia erilaisia, ja niiden luotettavuus vaihtelee: osa merkeistä on kolmannen osapuolen 
tiukin kriteerein valvomia, osa valmistajan itsensä lisäämiä, joskus epämääräisiäkin merkintöjä 
kuten ”biohajoava”. Robertsonin (2014, 265) mukaan parhaat ympäristömerkit ovat kolmannen 
osapuolen valvomia, ja niissä otetaan kestävän kehityksen kaikki aspektit huomioon.

Kuva 1. Pohjoismainen 
ympäristömerkki 
Joutsenmerkki.

Suomessa monille tuttuja kolmannen osapuolen valvomia luotettavia 
ympäristömerkkejä on esimerkiksi Pohjoismainen ympäristömerk-
ki Joutsenmerkki ja Euroopan ympäristömerkki Kukkamerkki. 
Molempien merkkien kriteereihin kuuluu, että ne myönnetään vain 
ympäristön kannalta parhaille tuotteille ja palveluille, jotka huomioivat 
ympäristövaikutukset tuotteen koko elinkaaren ajalta. Joutsenmerkki 
on käytössä hyvin laajalle tuoteskaalalle: yli 70 eri tuoteryhmää 
kuuluu sen piiriin, kun taas Kukkamerkki kattaa noin 30 tuoteryhmää. 
(Ympäristöministeriö 2013a.) 

Onko sitten olemassa jo valmiiksi ekologisesti kestäviä materiaaleja? Vaihtoehtoja ei ole 
kovinkaan monia. Itsestäänselviä vastauksia Ashbyn (2009, 240) ovat luonnonmateriaalit, 
kuten puu ja luonnonkuidut, kuten juutti, hamppu ja puuvilla. Näiden materiaalien kutsuminen 
ekologisesti kestäviksi vaatii kuitenkin sen, että niitä on tuotettu kestävillä menetelmillä: 
esimerkiksi puiden kohdalla niin, että puita ei kaadeta nopeammin kuin ne ehtivät kasvaa 
takaisin. (Ashby 2009, 240.)  

4.2 Jätehuolto
Kestävän kehityksen mukaisista toimintatavoista toisena tärkeänä huomionkohteena on 

jätehuolto. 

Opetushallituksen (2003) oppaassa Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit painotetaan 
jätehuollon osalta nimenomaan kierrätystä: oppaan mukaan kierrätettävät ja hyödynnettävät 
jakeet tulisi lajitella ja toimittaa käsittelyyn kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti ja 
jätemääriä tulisi seurata (Manninen & Verkka 2004, 99-100).

Kierrättäminen on jätteenkäsittelyn muoto, jossa tuote käsitellään niin, että se voidaan käyttää 
uudelleen (Robertson 2014, 272). Kierrätetyn materiaalin käyttäminen tuotteen valmistuksessa 
kuluttaa vähemmän vettä ja energiaa, vapauttaa vähemmän saasteita ja tuottaa vähemmän 
hiilidioksidipäästöjä kuin uuden raaka-aineen käyttäminen (Robertson 2014, 275). 
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Robertsonin (2014, 275) mukaan kierrättämisen kaikkein tärkein etu on, että se lisää 
tietoisuutta ympäristöstä huolehtimisesta: monille ihmisille ympäri maailmaa kierrättäminen on 
ensimmäinen kontakti siihen, että heidän toiminnallaan on vaikutusta ympäristöön. Kierrätys 
kouluissa on siis paitsi ekologisesti kestävää toimintaa, myös suoraan kasvatuksellinen teko. 
Kierrättämisen tulisi olla järjestetty mahdollisimman helpoksi, kierrätysastioiden tulisi olla lähellä, 
sillä kierrättämisen into vähenee jos astioille joutuu kävelemään pitkän matkan (Robertson 
2014, 274).

Kierrättäminen ei ole autuaaksi tekevä asia, joka vapauttaisi vastuusta. Kierrättämiseenkin 
kuluu kuitenkin aina energiaa, eikä mitään materiaalia pystytä kierrättämään sataprosenttisesti. 
Materiaali usein myös kuluu kierrätettäessä; esimerkisi paperin kuidut lyhenevät joka kerta kun 
paperia kierrätetään ja kierrätysmateriaalista valmistetusta paperista tulee heikkolaatuisempaa 
kuin uudesta. (Robertson 2014, 272.) Oleellisempaa kuin oikeaoppinen kierrättäminen olisi 
pohtia, miten voisimme ylipäätään lopettaa jätteen tuottamisen (Robertson 2014, 280).

Jotta jätekuormaa voitaisi todella vähentää, tarvitaan ajattelutapojen muutosta. Jätettä ei 
tulisi nähdä roskana vaan pikemminkin resurssina, joka on väärässä paikassa. Syväekologi-
sesta ajattelusta ammentavaan Zero Waste -ideologiaan kuuluu ajatus, että kaikki materiaalit 
voidaan käyttää uudelleen joko biologisten hajoamisprosessien kautta tai sitten uusiokäyttä-
mällä tekniikassa. (Robertson 2014, 281.) 

Kuvataidekasvatuksessa on paljon hyviä mahdollisuuksia soveltaa Zero Waste-ideologi-
aa. Kotitalouksissa syntyvää jätettä voidaan hyvin käyttää taidetyöskentelyn materiaalina, 
esimerkiksi romutyöpaja-tyyppisessä työskentelyssä kaikki materiaalit ovat peräisin jätteestä, 
jolloin tuotteen elinkaari pitenee.

Jätteen syntymistä voi välttää esimerkiksi seuraamalla jätteen määriä. Jätemäärien havain-
nollistaminen konkreettisesti oppilaille ja opettajille, graafi sten esitysten tai taiteen keinoin, voi 
olla vavahduttava kokemus ja kannustaa jätteen syntymisen ehkäisemisessä. 

Toinen hyvä tapa ennaltaehkäistä jätettä saattaa tuntua itsestäänselvältä: huomion 
kiinnittäminen materiaalin kulutuksen määrään. Materialia ei tulisi käyttää enempää kuin on 
tarpeen, esimerkiksi maalia ei tulisi ottaa enempää kuin sitä aikoo työhönsä käyttää. Materiaalin 
säännöstely kouluissa on siis useimmiten perusteltua.
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4.3 Haitalliset aineet
Aivan kaikkea jätettä ei kuitenkaan voidan kierrättää energiaksi tai uudelleen käytettäväksi ihan 

yksinkertaisesti. Haitallisista aineista puhutaan sellaisten aineiden yhteydessä, jotka aiheuttavat 
saasteita ilmaan, vesistöön ja muuhun ympäristöön. Haitalliset aineet ovat myrkyllisiä paitsi 
ympäristölle, usein myös ihmiselle. Osa ihmiselle ja luonnolle myrkyllisistä aineista esiintyy 
harmittomana luonnossa, mutta on myrkyllistä vasta kun ainetta esiintyy suurina määrinä. Osa 
taas on myrkyllistä jo hyvin pieninäkin määrinä. (Robertson 2014, 139.)

Robertsonin (2014, 155) mukaan haitalliset aineet ovat siitä kiusallisia, että niitä on usein 
vaikea hävittää ilman, että jäljelle jäisi saasteita. Käytön vähentäminen onkin ensisijainen keino 
vähentää kemikaaleista aiheutuvia saasteita. 

Suomen ympäristökeskuksen (2013) mukaan Suomen kemikaalilaissa todetaan: ”kemikaalin 
käyttäjän on arvioitava, onko mahdollista korvata haitallinen kemikaali muulla kemikaalilla tai 
menetelmällä” (SYKE 2013). Olisi siis paitsi ympäristön, myös lain kannalta oleellista punnita 
haitallisten aineiden käytön tarpeellisuutta erityisen tarkasti. 

Mikäli haitallisia aineita on pakko käyttää, niitä tulisi mahdollisuuksien mukaan kohdella 
samoin kuin materiaalejakin: aineita tulisi käyttää moneen kertaan ja kierrättää, jos mahdollista. 
Vasta viimeinen keino on hankkiutua haitallisesta aineesta eroon. (Robertson 2014, 155.) 
Haitallisten aineiden hävittämisen kohdalla vastuunjaon tulisi olla selvä, ja oppilaitoksissa tulisi 
olla ajantasainen kirjanpito ongelmajätteeseen päätyvistä kemikaaleista (Manninen & Verkka 
2004).

Vaarallisten aineiden kohdalla aineiden käyttäjän vastuu korostuu. Kouluissa vaarallisten 
aineiden kanssa toimiville henkilöille, henkilöstölle ja oppilaille, tulisikin aina antaa riittävä 
perehdytys aineisiin liittyvistä turvallisuusasioista. Oppilaitosten tulisi myös säilyttää aineiden 
käyttöturvallisuustiedotteet tiloissa, joissa ainetta käsitellään ja varastoidaan. (Manninen & 
Verkka 2004, 100.)

Pienhiukkaset ovat yksi teollistuneiden maiden pahimmista terveysuhkista (Robertson 2014, 
138). Taiteen tekemisessä käytettävien aerosolien käytössä syntyy pienhiukkasia, jotka leviävät 
nopeasti kaikkialle, minne ne pääsevät. Määrät eivät ole taiteen tekemisessä yhtä suuria kuin 
esimerkiksi liikenteen päästöt, mutta pienetkin määrät ovat ympäristölle haitallisia (Naukkarinen 
2003, 121). 

Ilmateitse haitallisia yhdisteitä levittävien taidetarvikkeiden käytön haitallisuudesta ihmiselle 
on olemassa kirjallisuutta. Kuvataiteilijan työsuojeluopas (1994) neuvoo miten taiteilijan tulisi 
suojautua liuotinhöyryiltä tai vaarallisilta aineilta oikeaoppisella varustuksella ja ilmanvaihdolla 
(Naukkarinen 2003, 121-122). Ympäristön suojelemiseen työnsuojeluopas ei kuitenkaan ota 
juurikaan kantaa (Naukkarinen 2003). Edelleen vuonna 2018 vaikuttaa siltä, että taidetarvikkei-
den ympäristövaikutuksista on hankalaa löytää tarkkaa, tutkittua tietoa. Jos jonkin aineen turval-
lisuudesta ympäristöä kohtaan ei ole varmuutta, olisi kestävän kehityksen mukaista mieluummin 
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Kuva 2. Kemikaalien varoitusmerkinnät. Yläpuolella 
Ympäristölle haitallinen-merkki, alapuolella 
Terveyshaitta, Vaarallinen Otsonikerrokselle-merkki.

”katsoa kuin katua” ja valita sellainen aine, joka on tutkitusti turvallinen. (Robertson 2014, 155.)

Tarkempien koottujen tutkimustietojen 
puuttuessa erilaiset pakkausmerkinnät tulevat 
tarpeeseen. Vaaralliseksi luokitellut aineet tulee 
EU:n CLP-asetuksen mukaan merkitä ennen 
niiden markkinoille saattamista (Tukes 2015). 
Merkinnöistä ympäristön kannalta ehkä selkein 
on Ympäristölle vaarallinen-merkki, jossa kuollut 
kala makaa puun vieressä. Myös huutomerkin 
symboli, ”Terveyshaitta, Vaarallinen otsoniker-
rokselle”-merkki, varoittaa ympäristövaikutuk-
sista. Näillä merkinnöillä kuvattujen tuotteiden 
päätymistä ympäristöön tulisikin välttää aina 
kun mahdollista. Mainittuja tuotteita olisikin hyvä 
pyrkiä käyttämään mahdollisimman vähän. 

Joskus haitallisia aineita saatetaan käyttää taiteen tekemisessä vanhasta tottumuksesta, 
vaikka vähemmän myrkyllisiä vaihtoehtoja olisi olemassa. Esimerkiksi öljyvärimaalaukses-
sa on perinteisesti käytetty tärpättiä ohenteena ja puhdistusaineena. Tärpätissä on haihtuvia 
yhdisteitä, jotka ärsyttävät hengitystä ja ovat haitallista ympäristölle. Tärpättiä olisi helppo välttää 
käyttämällä siveltimien puhdistuksessa ruokaöljyä ja mäntysuopaa. Markkinoilla on myös ollut 
jo vuosia vesiohenteisia öljyvärimaaleja, joiden ohentaminen ei vaadi tärpätin käyttöä. Kuva-
taideopettajan tulisi päivittää tietojaan uusien materiaalien tullessa markkinoille ja ottaa uudet, 
ympäristölle vähemmän haitalliset tekniikat avoimesti vastaan. 

4.4 Muovi
Nostan muovin erikseen omaksi alaluvukseen, sillä viime vuosina muovin aiheuttamat ympä-

ristöongelmat ovat olleet yhä useammin esillä. Muovin tuotanto on kasvanut nopeasti viimeisten 
vuosikymmenten aikana, joten myös ympäristöön, erityisesti meriin, päätyvän muovin määrä 
on noussut (Fjäder 2016, 3). Merkittävimpiä muoviroskien päästölähteitä ovat huonosti hoidetut 
kaatopaikat, jätevedepuhdistamot, hulevedet, roskaantuminen sekä roskien dumppaus rannikon 
läheisyyteen (Fjäder 2016, 3). 

Mikromuoviksi kutsutaan yleensä alle 5mm:n kokoista muoviroskaa (Fjäder 2016, 3). Muovit 
itsessään saattavat sisältää haitallisia yhdisteitä, mutta huolestuttavampaa on niiden kyky 
sitouttaa erilaisia ympäristömyrkkyjä (Fjäder 2016, 32). Erityisesti mikromuovit vauhdittavat 
tulokaslajien, taudinaiheuttajien sekä haitallisten orgaanisten yhdisteiden liikkumista, sillä 
pienet muovipartikkelit mahdollistavat suuren sitoutumispinta-alan haitallisille ympäristökemi-
kaaleille (Fjäder 2016, 32). Kaikkein pienimpien muovipartikkeleiden, alle 0,001 mm:n kokoisten 
nanomuovien aiheuttamia terveyshaittoja eläimille ja ihmisille ei tunneta vielä kovin hyvin. 
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Arvellaan, että nanomuovi voi päätyä eliöiden kudoksiin ja aiheuttaa näin merkittäviä haittoja 
eliöstölle (Fjäder 2016, 15).

Taiteen tekemisessäkin jotkin menetelmät synnyttävät muoviroskaa. Akryyli on muovilaatu, 
jota käytetään paljon erilaisten maalien ja tussien valmistuksessa. Akryylipohjaiset maalit ovat 
ennen kuivumistaan vesiliukoisia, joten välineet usein huuhdellaan juoksevan veden alla. 
Näin maalissa käytetty akryylimuovi päätyy vedenpuhdistamolle. Suomessa 90 prosenttia 
mikroroskasta saadaan poistettua vedenpuhdistamoilla (Mikkonen 2018), mutta loput kymmenen 
prosenttia päätyy vesistöihin. Akryylimaalin päätymistä viemäriin tulisi näin ollen välttää.

Kuten muunkin jätteen, erityisesti muovin kohdalla paras ympräistöteko on ennaltaeh-
käistä jätteen syntymistä. Mikromuovien se on kohdalla erityisen tärkeää, sillä mikromuovin 
poistaminen vesistöistä on tällä hetkellä lähes mahdotonta (Fjäder 2016, 45). Muovia tulisikin 
välttää silloin kun se on mahdollista ja suosia luonnonmukaisia tuotteita esimerkiksi pesuaineissa 
ja kankaissa (Mikkonen & Kivimäki 2018). Silloin kun muoville ei ole vaihtoehtoa, mikromuovin 
syntymistä voi ehkäistä huolehtimalla siitä, että muoviroskat, kuten pakkaukset, päätyvät asian-
mukaisesti kierrätykseen (Mikkonen & Kivimäki 2018).

4.5 Energia
Kaikki elollinen on riippuvaista energiasta. Kasvit tarvitsevat kasvaakseen valoa, vettä ja 

ravinteita; eläimet ja ihmiset käyttävät kasveja ja toisia eläimiä energianlähteinään. Lisäksi 
ihmiskunta on kehittänyt infrastruktuurin, joka vaatii toimiakseen valtavan määrän energiaa. 
Suurin osa ihmiskunnan käyttämästä energiasta tulee fossiilisten polttoaineiden käytöstä. 
(Roberston 2014, 158.)

Energiatehokkuus tulisi ottaa kaikessa toiminnassa huomioon. Kaikkein tehokkain tapa on 
vähentää energian kokonaiskulutusta esimerkiksi sulkemalla valot ja laitteet silloin kun niitä ei 
tarvita; lämmitystä on turhaa pitää päällä silloin kun huonetta ei käytetä (Robertson 2014, 87). 
Koko koulun tasolla energiankulutusta tulisi Mannisen & Verkan (2004, 99) mukaan seurata ja 
tilastoida, sekä vikojen sattuessa tulisi olla selvää, kenellä on vastuu ilmastointi- ja lämmitys-
järjestelmistä.  

Myös energian laadulla on myös merkitystä. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu energia aiheuttaa 
paljon kasvihuonepäästöjä, toisin kuin uusiutuva energia. (Robertson 2014, 87.) Uusiutuvilla 
energianlähteillä, esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettujen tuotteiden suosiminen on yksi 
tapa vähentää energiankulutuksesta aiheutuvia päästöjä.  

Viime vuosina fyysisiä materiaaleja, kuten paperia, on alettu kouluissa korvaamaan digitaalisilla 
välineillä mm. sillä perusteella, että on ekologisempaa tehdä töitä tietokoneella kuin esimerkiksi 
käyttää pinokaupalla paperia. On kuitenkin muistettava, että myös digitaalisten laitteiden käyttö 
kuluttaa energiaa ja siten aiheuttaa päästöjä. Sähköä käyttävien laitteiden hankinnoissa on 
mahdollista suosia tuotteita, jotka kuluttavat vähän energiaa ja jotka on mahdollisesti jopa 
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tuotettu uusiutuvin menetelmin (Robertson 2014, 87). 

Kuvataideopetuksessa on myös ei-digitaalisia menetelmiä, joissa vaaditaan paljon energiaa. 
Esimerkiksi saviuunien käyttö vie paljon sähköä, sillä lämpötilan tulee olla jopa yli 1000°C, 
joskus useamman päivän ajan. Tulisikin pohtia, onko esimerkiksi kaikkien savitöiden polttaminen 
tarkoituksenmukaista. Poltetut savityöt eivät myöskään maadu, toisin kuin polttamattomat: 
energian kulutuksen savitöiden polttamisessa lisäksi syntyy siis myös jätettä. 

4.6 Vesi
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n mukaan Suomessa ei ole pulaa juomavedestä, 

mutta vastuullinen kuluttaja ajattelee etenkin lämpimän veden käytön energiakustannuksia. 
Jokainen voi helposti pienillä teoilla vaikuttaa omaan vedenkulutukseensa. Vettä säästäviä 
toimenpiteitä ovat esimerkiksi tulpan käyttö astioita pestäessä ja veden juoksuttamisen 
vähentämien. (HSY, 2017.) Lisäksi oppilaitoksissa vedenkulutusta tulisi seurata (Manninen & 
Verkka 2004, 99). 

Veden kohdalla huolenaiheena ei oikeastaan ole se, että vesi loppuisi kesken; ongelmana 
on, että ihmiskunta kuluttaa vettä veden kiertokulusta nopeammin kuin se puhdistuu. Lisäksi 
ihmisten toiminta saastuttaa vettä niin ettei sitä ole paikoin turvallista käyttää (Robertson 
2014, 95). Haitallisten aineiden päätymistä vesistöön tulisikin erityisesti välttää, sillä monet 
haitalliset aineet liukenevat veteen; ne eivät siis katoa ympäristöstä, vaan saastuttavat vesistöt. 
Saastunutta vettä on erityisen vaikeaa ja kallista puhdistaa. (Robertson 2014, 141.) 

Suomen Ympäristökeskuksen (2013) mukaan kunnalliseen viemäriin tulee runsaasti erilaisia 
kemikaaleja kotitalouksista. Osa näistä kemikaaleista päätyy puhdistettujen jätevesien 
mukana vesistöihin, sillä  jätevedenpuhdistamoita ei ole suunniteltu poistamaan kemikaaleja 
jätevedestä. (SYKE 2013.) Esimerkiksi tärpätin laskeminen viemäriin olisi sama asia kuin sen 
kaataisi suoraan Itämereen. 

4.7 Liikenne
Liikenne aiheuttaa merkittävän osan hiilidioksidipäästöistä nimenomaan fossiilisten 

polttoaineiden kulutuksen vuoksi (Robertson 2014, 87). Monet tuotteet valmistetaan kaukana 
sieltä mistä niiden raaka-aineet ovat lähtöisin: tämä lisää tuotteiden valmistuksessa syntyviä 
päästöjä (Ashby 2009, 113). 

Päästöjä syntyy paitsi tavaroiden, myös ihmisten liikkuessa paikasta toiseen. Kouluissa 
liikenteen aiheuttamia päästöjä on mahdollista vähentää kannustamalla henkilökuntaa ja 
oppilaita kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttöön kodin ja oppilaitosten välillä tehdyillä 
matkoilla (Manninen & Verkka 2004, 100). Käytännölle on selkeät perustelut, sillä yksittäisten 
ihmisten henkilöautolla tekemien matkojen vähentäminen vähentää päästöjä jo merkittävästi 
(Robertson 2014, 87, 218-219). 
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4.8 Kuusi r-kirjainta
Kaikissa edellä esittelemissäni toimintatavoissa on paljon keskenään yhteistä. Eri osa-alueissa 

toistuvat samat teemat kuten kulutuksen vähentäminen, kierrättäminen ja tiettyjen tuotteiden 
välttäminen. Roskaantumisen hillitsemiseksi ja ympäristön suojelemiseksi voidaan noudattaa 
kuuden ns. R:n periaatetta (Fjäder 2016, 55). 

Kuusi r-kirjainta tulevat englannin kielen sanoista reduce (vähennä), redesign (suunnittele 
uudelleen), remove (poista), re-use (käytä uudelleen), recycle (kierrätä) ja recover (ota 
talteen, hyödynnä). Vähentämisellä tarkoitetaan yleisesti kulutuksen vähentämistä ja erilaisten 
materiaalien kulutusta; uudelleensuunnittelulla taas ympäristöystävällisempien tuotteiden 
suunnittelemista ja uusien toimintatapojen kehittämistä. Poistaminen viittaa tiettyjen haitallisten 
asioiden poistamista käytöstä, esim. turhien mikromuovien poistamista. Käytä uudelleen on 
nimensä mukaisesti tuotteiden käyttöiän pidentämistä ja tuotteiden uudelleenkäyttöä. Kier-
rättämisellä tarkoitetaan kierrättämisen tehostamista ja hyödyntämisellä sitä, että käytetään 
syntyneet jätteet lopulta energiana, mikäli niitä ei voida muuten tehokkaasti ja ympäristöystä-
vällisesti muuten käyttää. (Fjäder 2016, 55.)

Kuuden r-kirjaimen periaate perustuu syväekologiseen ajatteluun ja kiertotalouden 
käyttöönottoon. Sitä voi soveltaa kaikkiin elämän osa-alueisiin. Sovellan periaatetta kuvataide-
kasvatuksen sisältöihin luvussa 5, erityisesti alaluvussa muistilista kuvataideopettajalle.
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5. Soveltaminen kuvataidekasvatukseen
5.1 Taiteen ympäristövaikutukset

Taide on ekologisesti kestävän kehityksen kannalta kiinnostava ilmiö sikäli, että taidetta 
on vaikeaa pelkistää vain tuotteeksi, mutta taiteella voi olla silti huomattavia vaikutuksia 
ympäristöön. Taiteella ei ole ympäristömerkintöjä, jotka ohjaisivat ympäristövastuullisemman 
taiteen tekemisen pariin. 

Ossi Naukkarinen pohtii kirjassaan Ympäristön taide (2003) taiteen ympäristövaikutuksia. 
Hän luokittelee taiteen ympäristövaikutukset suoriin ja välillisiin. Suorilla ympäristövaikutuksilla 
Naukkarinen tarkoittaa sellaisia ympäristövaikutuksia, joita voidaan mitata samalla tavalla kuin 
minkä tahansa muun tuotteen, eli selvittämällä mm. teokseen käytettyjen materiaalien määrän, 
materiaalien ja valmiin teoksen kuljettamisesta aiheutuvat päästöt, teoksen säilytykseen kuluva 
energia kuten lämmityskulut, teoksen hävittäminen tai kierrättäminen jne. (Naukkarinen 2003, 
120-128.) 

Välilliset ympäristövaikutukset ovat sen sijaan vaikeammin arvioitavissa. Niillä tarkoitetaan 
taiteen herättämiä vaikutuksia ihmisten suhtautumisessa ympäristökysymyksiin; voidaan siis 
oikeastaan puhua myös taiteen ympäristöviesteistä. (Naukkarinen 2003, 132-133). Suurin osa 
taiteesta on väliinpitämätöntä ympäristökysymysten suhteen (Naukkarinen 2003, 133), mutta 
osalla on ympäristön kannalta vaikutuksia.

Hyviä ympäristövaikutuksia voisi katsoa olevan teoksilla, jotka herättelevät ajatuksia ympäris-
töasioista. Parhaimmillaan teos saattaa tehdä vastaanottajaansa niin suuren vaikutuksen, että 
teos voi jopa muuttaa yksittäisen ihmisen ajattelu- ja toimintatapoja. Toisaalta, taiteen monitul-
kintaisuudesta johtuen ympäristöviestejä yhdelle kertova teos ei välttämättä välitä niitä toiselle 
(Naukkarinen 2003, 136). 

Huonoja välillisiä ympäristövaikutuksia on Naukkarisen (2003, 134) mukaan teoksilla, 
jotka innostavat ympäristölle haitalliseen toiminaa. Naukkarinen erittelee tällaisiksi teoksiksi 
esimerkiksi luonnonvaroja suruttomasti kuluttavat teokset, joissa saatetaan jopa mässäillä 
tuhlailulla. Ei ole kuitenkaan ihan yksiselitteistä, milloin jokin teos voidaan todellisuudessa 
katsoa ympäristölle haitalliseksi: joskus ensin ympäristölle haitalliselta vaikuttava teos voikin 
kritisoida esitettyä ilmiötä esimerkiksi ironian kautta (Naukkarinen 2003, 134-135).

Naukkarinen (2003, 134) toteaa, että myös muutkin kuin ympäristökysymykset ovat taiteessa 
tärkeitä, ja on taiteen kohdalla tulisi pohtia, milloin tämä näkökulma on mielekkäin. Onko taide 
siten ympäristöajattelun ulkopuolella silloin, kun teos ei ota kantaa ympäristökysymyksiin? 
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5.2 Ympäristövastuu taiteellisessa toiminnassa
Ympäristömuutoksen kulttuurisiin merkityksiin perehtyneen tutkijan Suvielise Nurmen (2016) 

mukaan ympäristöfi losofi assa pohditaan tällä hetkellä paljon löyhien ryhmien vastuuta. Taustalla 
on kysymys: kuka on vastuussa vahingosta, joita kukaan yksilö ei edes voisi saada aikaan 
yksin, vaan se syntyy pitkällä aikavälillä suurten massojen toimiessa tietyllä tavalla? (Nurmi 
2016.)

Nurmi (2016) esittää, että ryhmävastuun teorian mukaan jokaisella on vastuu paitsi omasta 
toiminnastaan, myös siitä, miten he vaikuttavat ryhmissä. Löyhän ryhmävastuun mukaan jo 
osallistuminen ns. sivustakatsojana jotakuta ihmistä nyt tai tulevaisuudessa vahingoittavaan 
yhteistoimintaan tuottaa moraalisen vastuun. Yksilön vastuulla voidaan siis katsoa olevan 
kolme aspektia: vastuu omista ratkaisuistaan, vastuu siitä mitä hän tekee osana ryhmää ja 
siitä, millaisia ryhmien organisoitumisia toiminta saa aikaan. Kaikilla näillä eri toiminnoilla syntyy 
ympäristövaikutuksia, ja yhdessä vaikutukset muodostavat yksilön ympäristövastuun. (Nurmi 
2016.)

Tämä johtaa siihen, että yhteisöllisten käytäntöjen kautta yksilön ratkaisuilla on suurempi 
vaikuttavuus. Esimerkiksi jatkuva kuluttaminen on ongelma vasta kun sitä tekevät miljoonat 
ihmiset ympäri maailmaa. Ympäristöllisesti vahingollisten käytäntöjen hiljainen hyväksyminen 
ei siten ole moraalisesti kestävää (Nurmi 2016). Jotta ympäristöön liittyvät suuret kysymykset, 
ilmastonmuutos ja maapallon kantokykyyn liittyvät ongelmat saataisi ratkaistua, ympäristöajat-
telun tulisi läpäistä kaikki ihmisen toiminnan aspektit. 

Jos ympäristövastuu näin kuuluu kaikkeen ihmisen toimintaan, ei taiteen voida katsoa olevan 
ympäristöajattelun ulkopuolella. Taiteelliseen prosessiin tulisi liittyä itsestäänselvänä osana 
esimerkiksi välineistä huolehtiminen ja sen pohtiminen, mitkä materiaalit ovat paitsi ilmaisun, 
myös ympäristön kannalta kaikkein perustelluimmat. Silloin, kun päädytään käyttämään jotakin 
ympäristön kannalta arvelluttavaa materiaalia tulisi valinnan olla harkittu, ja taiteen tekijän tulisi 
huolehtia ympäristöhaittojen minimoinnista esimerkiksi asianmukaisella teoksen hävittämisellä, 
kun teos päätyy elinkaarensa loppuun.

Taiteen ja ympäristövastuullisuuden liitto ei automaattisesti tarkoita kaiken ”kivan” kieltämistä 
ja rajoittamista. Ekologisen näkökulman ei ole tarkoitus kahlita luovuutta vaan lisätä sitä. 
Kyseessä on pohjimmiltaan normin muutoksesta, jossa ympäristövastuu liitetään niin itsesään-
selväksi osaksi jokapäiväistä toimintaa, ettei sitä tarvitsisi tulevaisuudessa jatkuvasti miettiä.

Kuvataidekasvattajilla on suuri rooli ajattelun muutoksen aikaansaajina, sillä tulevien ympä-
ristökasvattamiselle vastaanottavaisimpia ovat teini-ikäiset (Robertson 2014, 308).  Ympäristö-
kasvatukselliset tavoitteet, eettisesti ympäristökysymykset tiedostavien, ekologisesti kestävän 
elämäntavan arvot omavien ja niiden puolesta toimivien kansalaisten kasvattaminen (Nordström 
2004, 136-137), ovat kestävää tulevaisuutta ajatellen hyviä tavoitteita myös tuleville taiteen 
tekijöille.
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Kaikken oleellisinta ekologisesti kestävän kuvataidekasvatuksen antia ei ole teoria, vaan teot 
ja toiminta. Robertsonin (2014, 66) mukaan kaikkien tietojen ja uhkakuvien valossa kasvattajan 
tulisi valaa oppilaisiinsa ei pelkoa, vaan uskoa parempaan tulevaisuuteen. Uhkakuvat tulisikin 
kääntää mahdollisuuksiksi, sillä vasta unelmien kautta tekevässä ilmapiirissä on mahdollista 
saada aikaiseksi konkreettisia tekoja. Kaikkea mahdollista tietoa muuttuvasta ilmastosta tai kan-
nattavimmista toimintamalleista emme voi ikinä saada, joten on parempi toimia nyt kuin jäädä 
odottamaan. Toiminan kautta lopulta myös itse tiedon määrä lisääntyy (Robertson 2014, 67).

5.3 Muistilista kuvataideopettajalle
Seuravaaksi esittelen kirjallisuuskatsauksen pohjalta luomani listan kuvataideopettajalle, jonka 

tarkoituksena on nostaa esiin ekologiseen kestävyyteen kannustavia toimintatapoja. Lista ei ole 
missään nimessä ehdoton, mutta sen tarkoituksena on herättää ajatuksia ja antaa konkreettisia 
työkaluja opettajalle. Monet osa käytännöistä onkin kokemukseni mukaan käytössä monissa 
kouluissa. Opetuksessa olisi tärkeää tehdä ympäristönäkökulma näkyväksi, esimerkiksi 
pohtimalla oppilaiden kanssa yhdessä, miksi jokin materiaalivalinta tai tekemisen tapa on 
ekologisempi kuin toinen. 

Muistilistassa ns. ”epäekologisina esimerkkeinä” käyttämäni taiteen tekemisen tekniikat eivät 
ole suinkaan ainoita taiteen tekemisen metodeja, jotka kuluttavat paljon energiaa tai ovat muuten 
ympäristön kannalta arvelluttavia. Tarkoituksenani ei ole kieltää mitään yksittäistä tekniikkaa, 
vaan nostaa esille yksittäisiä esimerkkejä tekstin konkretisoimiseksi. Kaikkien taiteen tekemisen 
tapojen yhteydessä tulisi aina pohtia, ovatko tekniikat tarkoituksenmukaisia, ja onko olemassa 
jotakin ekologisempaa tapaa, jolla pääsisi samoihin ilmaisullisiin tavoitteisiin.
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Teema Ohje yleisellä tasolla Esimerkkejä

REDUCE - VÄHENNÄ

M
at

er
ia

al
i /

 J
ät

eh
uo

lto

Vähennä materiaalin kulutusta. - järkevä säännöstely: materiaaleja saa ottaa 
vain sen verran kuin työhön tarvitsee

Valitse ekologisin mahdollinen materiaali. - uusiutuvalla energialla valmistetut materiaalit
- biohajoavat materiaalit
- mahdollisimman vähän prosessoidut materiaa-
lit
- ympäristömerkit ohjaavat valinnassa, esim. 
Joutsenmerkki, EU:n kukkamerkki, FSC

Ve
si

Vähennä vedenkulutusta. - käytä tulppaa astioita, kuten vesikuppeja ja pa-
letteja pestäessä
- vettä ei juoksuteta turhaan
- lämmintä vettä ei käytetä turhaan

H
ai

ta
lli

se
t 

ai
ne

et

Vähennä ympäristölle haitallisten aineiden käyt-
töä.

- vältä esim. aerosoleja harkitsemalla, milloin on 
tarpeellista fi ksata työ
- kemikaalien varoitusmerkinnät ohjaavat tunnis-
tamaan ympäristölle haitalliset aineet

E
ne

rg
ia

Vähennä energian käyttöä - savitöiden polttamatta jättäminen esim. silloin, 
kun oppilas ei ole kiinnostunut teosta säilyttä-
mään
- uusia hankintoja tehdessä laitteiden valitsemis-
kriteereinä vähäinen energiankulutus
- sulje laitteet silloin kun niitä ei käytetä

M
uo

vi Vähennä muovia sisältävien tuotteiden käyttöä. - akryylimaalit, guassimaalit

Vähennä turhien pakkausten määrää. - hankinnoissa sellaisten välineiden suosiminen, 
jotka eivät tarvitse muovipakkauksia

Li
ik

en
ne

Vähennä liikenteestä aiheutuvia päästöjä. - suosi mahdollisimman lähellä tuotettuja tuottei-
ta, esim. Avainlippu-tuotteet ovat varmasti koti-
maisia.
- koulun retkien yms. toteuttaminen mahdollisim-
man lähelle, mielellään kävellen jos mahdollista. 
- pidemmillä matkoilla mahdollisimman ympäris-
töystävällisen kulkuvälineen valitseminen, esi-
merkiksi junan. 
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Teema Ohje yleisellä tasolla Esimerkkejä

REDESIGN - SUUNNITTELE UUDELLEEN
M

at
er

ia
al

i

Suosi uusiutuvia materiaaleja. - luonnonkuidut

Hyödynnä aineettomia taiteen tekemisen muotoja 
opetuksessa.

- performanssi
- installaatio
- tarinallisuus
- digitaalisuus
- konseptuaalinen taide; esim. veistoksen toteut-
taminen ideana tai 3D-mallinnoksena, ei fyysise-
nä objektina

M
at

er
ia

al
i /

 J
ät

eh
uo

lto

Pohdi, voisiko käytössä olevia materiaaleja ja te-
kemisen tapoja vaihtaa ympäristöystävällisempiin, 
biohajoaviin tekemisen tapoihin.

- pehmeät (luonnonkuituiset) veistokset
- ympäristötaide
- elintarvikkeiden käyttö maaleissa
- biotaide

Teoksen työstäminen niin, että hävitettäessä eri 
materiaalista olevat osat on mahdollista kierrättää.

- vältä esim. eri materiaalien sulattamista yhteen, 
suosi liitoksia jotka on mahdollista irrottaa teosta 
hävitettäessä

M
uo

vi Mieti, voisiko muovia sisältäviä tuotteita korvata 
toisilla.

- esim. luonnonmateriaaliset siveltimet synteet-
tisten sijaan

REMOVE - POISTA

H
ai

ta
lli

se
t a

in
ee

t Poista haitalliset aineet tarvikkeista. - korvaa liuotinohenteiset maalit vesiliukoisilla

Käyttäjien perehdyttäminen oikeaoopisiin toimin-
tatapoihin

- haitallisten aineiden säilyttäminen lukituissa ti-
loissa, joihin pääsee vasta perehdytyksen käy-
tyään

E
ne

rg
ia Poista turha energian kulutus. - laitteiden sulkeminen silloin, kun niitä ei käytetä

M
uo

vi

Poista mikromuovin syntymisen mahdollisuus. - älä päästä muovia sisältäviä materiaaleja, 
esim. akryylimaaleja, veteen. Muovia sisältävät 
maalit voi pyyhkiä paperiin ja heittää paperin se-
kajätteeseen.

Ve
si Vältä viemäriin sinne kuulumattomien aineiden 

laskemista

- periaatteena se, että viemäriin ei lasketa muuta 
kuin vettä
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Teema Ohje yleisellä tasolla Esimerkkejä

RE-USE - KÄYTÄ UUDELLEEN

M
at

er
ia

al
i

Maksimoi välineiden käyttöikä. - vältä kertakäyttöisiä tuotteita, hanki mieluum-
min vähän kalliimpi ja pitkäikäisempi
- välineiden huoltaminen
- välineiden uudelleenkäyttö

Maksimoi valmiiden teosten ”käyttöikä” - valmiiden töiden kunnioittaminen
- esillepano
- asennekasvatus: töitä ei heitetä roskiin, jos niis-
tä voi joku nauttia

Näe jäte resurssina, ja teetä töitä kierrätysmateri-
aalista.

- saven uusiokäyttö
- paperin valmistaminen itse
- romutyöpaja-työskentely
- kotitalousjätteen hyödyntäminen välineissä, 
esim. maitotölkin käyttö palettina, jugurttipurkki 
vesikippona

M
uo

vi Kierrätä oikeaoppisesti - maalit pyyhitään pois siveltimistä ja heitetään 
roskakoriin, ei viemäriin
- muovipakkaukset muovinkeräykseen

H
ai

ta
lli

se
t 

ai
ne

et

Silloin kun haitallisia aineita on pakko käyttää, pyri 
käyttämään aineet moneen kertaan.

- esim. tärpätin käyttäminen useampaan kertaan

RECYCLE - KIERRÄTÄ

Jä
te

hu
ol

to

Kierrättämisen tekeminen helpoksi.  - jäteastiat on selkeästi merkitty ja niitä on tar-
peeksi monta, tarpeeksi lähellä
- oppilaita on ohjeistettu kierrättämiseen

Lajittele tunnilla syntyvät jätteet kierrätykseen. - kaikki tunneilla syntyvä jäte (käyttökelvottomat 
välineet, roskat, poisheitettävät teokset) lajitel-
laan oikeaoppisesti

M
at

er
ia

al
i /

 
jä

te
hu

ol
to Suosi kierrätettäviä materiaaleja. - paperi, pahvi, metalli, kierrätettävät muovit jne.

RECOVER - HYÖDYNNÄ ENERGIANA

Jä
te

hu
ol

to

Kierrätä sekajätteet. - sellaiset jätteet, joita ei voida käyttää uudelleen 
tai kierrättää, hyödynnetään energiana. Esim. 
Helsingissä kaikki sekajäte menee energiaksi; 
muissa kaupungeissa energiajae voi olla erik-
seen.
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6. Lopuksi
Tutkimuskysymyksenäni oli, millaisia ekologisesti kestävän kehityksen mukaisia toimintamal-

leja kuvataideopettaja voisi noudattaa työssään. Kysymykseen vastatakseni perehdyin ensin 
ekologiseen kestävyyteen ja ekologisesti kestäviin toimintamalleihin, jonka jälkeen yleistin 
löytämiäni teemoja kuvataidekasvatuksen kontekstiin. Sivusin myös taiteen tekemiseen liittyviä 
ekologisia kysymyksiä. Tutkielmani tuloksena syntyi konkreettinen lista opettajalle ekologisesti 
kestävistä toimintatavoista kuvataidekasvatuksessa. 

Tutkielmani aikana syvensin tietämystäni ekologiasta ja ympäristöystävällisemmistä toimin-
tatavoista, mutta tuntuu että olen vasta raapaissut pintaa. Vaikka työni onkin ajateltu kuvatai-
dekasvattajille käytännön opetustyöhön, tutkielmani lähestyi aihetta niin teoreettisesti, etten 
pysty mitenkään luotettavasti arvioimaan, onko siitä oikeasti käytännön hyötyä. Konkreettisen 
listan kokoaminen löytämäni tiedon pohjalta osoittautui paljon vaikeammaksi kuin olin kuvitellut. 
Koen, että olisin tarvinnut listan laatimisen tueksi enemmän tietoa koulujen nykyisistä ympäris-
tökäytännöistä; nyt näkökulma on auttamatta suppeampi kuin mitä se olisi jos olisin esimerkiksi 
haastatellut tällä hetkellä kentällä työskenteleviä opettajia. Olisikin mielekästä toteuttaa 
esimerkiksi maisterityö samasta aihepiiristä kehittämistutkimuksena niin, että käytännön 
näkökulma tulisi vahvemmin esiin. Tällöin tutkimuksen aikana olisi mahdollista tuottaa oikeasti 
uutta tietoa käytäntöä varten.

Osa tutkielmani aikana löytämästä aineistosta ja ohjeistuksesta kestäviin toimintatapoihin 
tuntui itsestäänselvyyksiltä. Se, että monet toimintatavoista olivat tuttuja entuudestaan, sai minut 
tuntemaan itseni ympäristövastuulliseksi kansalaiseksi. Toisaalta aloin miettiä, tulisiko meidän 
kasvattajien kehittää radikaalimpia toimintatapoja, jos nykyiset tuntuvat jo moneen kertaan 
käsitellyiltä. Ympäristökasvatus ja ekologisesti kestävä toiminta ovat kehittyviä tieteenaloja, ja 
pitäisikin jatkuvasti pyrkiä vieläkin parempaan toimintaan ja kehittää uusia tapoja ajatella ja 
toimia.

Tutkielmani edetessä aloin myös pohtia yhä enemmän, tarvitseeko taidekasvatuksen itsessään 
ylipäätään olla toimintatavoiltaan ekologisesti kestävää. Onko tärkeämpää, että oppilaat 
oppivat kuvataidekasvatuksen parissa ajattelemaan itsenäisesti ja kriittisesti ympäristöasioista, 
että heille muodostuu taideperustaisen ympäristökasvatuksen parissa arvostava luontosuhde, 
vaikka he mahdollisesti käyttävät välillä oman itsensä toteuttamisessa ei-ympäristöystävällisiä 
materiaaleja? Kärjistäen ilmaistuna minussa heräsi kysymys: pyhittääkö tarkoitus keinot? 

Kysymys on eettisesti arvottava, eikä siihen ole yksiselitteistä vastausta. Ideaalimaailmas-
sa toteutuisi tietenkin molemmat tavoitteet: taideperustaisen ympäristökasvatuksen mukainen 
luontosuhteen vaaliminen ja myös ekologisen kestävyyden kannalta tärkeät materiaali- ja 
toimintatapavalinnat. Luokkahuonetodellisuus kuitenkin usein asettaa omat reunaehtonsa, 
opettajilla on rajalliset resurssit huolehtia esimerkiksi materiaalien ympäristövaikutuksista kun 
heidän tulee suunnitella myös sisällöllisesti ehyet opintokokonaisuudet. Niin kauan kuin ei ole 
olemassa luotettavia ja vertailun mahdollistavia sertifi ointijärjestelmiä taidetarvikkeille ja ku-
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vataideopetuksessa tarvittaville muille välineille, ekologisten tuotteiden valitseminen voi olla 
opettajalle todella aikaavievää. Arjessa opettaja joutuu tekemään tätä arvottamista jatkuvasti, 
eikä valmiita vastauksia kysymykseen ole.

Ympäristökasvatuksen tehtävänä on paitsi välittää oppilaille toimivia toimintamalleja 
tulevaisuutta varten, myös kannustaa oppilaita kehittämään olemassaolevia toimintatapoja 
ja luomaan uusia, parempia ratkaisuja tulevaisuudessa. Minkään yksittäisen säännön 
orjallinen noudattaminen tuskin tuottaa haluttuja tuloksia: se vain lukitsee oppilaiden toiminnan 
noudattamaan samaa kaavaa kuin ennenkin. Ympäristökasvatus parhaimmillaan toteutuukin 
kuvataidekasvatuksen kontekstissa taideperustaisen ympäristökasvatuksen ja ekologisen 
kestävyyden kasvatuksen liittona. Molempiin osa-alueisiin kiinnitetään huomiota oppilaiden 
ajatusten herättämiseksi ja kestävien toimintamallien pohjan luomiseksi. On opettajan henki-
lökohtaisen harkinnan varassa millaisen painoarvon kullekin sisällölle opetuksessaan antaa.
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