
Museot ideoivat kestävämpää kokoelma- ja näyttelytyötä  
 
Museoalan Teemapäivien jälkilöylyissä Kansallismuseolla 6.11.2019 koottiin konkreettisia toimenpide-
ehdotuksia kestävään kokoelmien hoitoon ja näyttelytyöhön. Kansallismuseon järjestämässä keskustelussa 
pohdittiin yhdessä eri museoiden edustajien kanssa, miten kokoelmien hoidon ja näyttelytuotannon 
ympäristökuormaa voidaan hillitä ja samalla vaikuttaa kestävyyskriisiin. 
 
Nykyisenä kestävyysmurroksen aikana toimintatapojen muuttamiseen tarvitaan selkeitä päämääriä ja 
toimia. Museoilla on vastuu ja mahdollisuus näyttää esimerkkiä ja muuttaa toimintatapoja totutuista uusiin. 
Yksi keskeinen lähtökohta on selvittää museon energiankulutus ja seurata sitä. Mitattua tietoa tarvitaan 
tavoitteiden asettamiselle.  

 
Keskusteluissa päädyttiin seuraaviin konkreettisiin ratkaisuihin ja toimenpide-ehdotuksiin, joilla 
kokoelmien hoidon ja näyttelytuotannon ympäristökuormaa voidaan hillitä:  

Kestävä kokoelmien kartuttaminen 

1. Poistojen hiilijalanjäljen minimointi ja poistojen ympäristökuorman laskenta.  
2. Kartuttamisen määrän laskemisen ja raportoinnin sijaan kokoelmien vaikuttavuuden ja merkityksen 

mittaaminen ja raportointi – onnistuu kokoelmien läpikäynnillä, arvottamisella, seulomisella ja 
avaamisella (digitointi). Määrän sijasta olennaista laatu. On kehitettävä tavat raportoida laadusta 
vaikuttavuuden mittarina.  

3. Haaste kaikille museoille vuoden ajaksi: miten kartunnassa ja jo olemassa olevissa kokoelmissa 
mitataan kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys. Kenen tarinaa kerrotaan? 

Kestävä kokoelmien säilyttäminen ja konservointi  

1. Energiankulutus ja hiilijalanjälki seurantaan ja nämä sidotaan osaksi valtionosuusjärjestelmiin. 
2. Kehitetään ekologisesti kestävämpiä materiaaleja yhteistyössä esim. yliopistojen ja 

tutkimuslaitosten kanssa. 
3. Höllennetään olosuhdevaatimuksia. Mitä esineet oikeasti tarvitsevat? 
4. Maailmalla tekeillä sustainability-työkalupakkeja, KM:n museon konservointi perehtyy näihin ja 

jalkauttaa Suomeen.  

Kestävä näyttelytyö  

1. Hidastaminen 
Näyttelyt pidempikestoisiksi, jotta säästetään henkilöresursseja ja materiaalia. Uudesta 
käytännöstä tehdään koko alan sisällä sopimus.  
Näyttelykalenterin avaaminen ja tiedon jakaminen museokentällä. Avoimuus näyttelykentällä, jotta 
vältetään päällekkäisyyksiä ja saadaan synergiaetuja. Näyttelyiden kierrättäminen eri museoissa. 

2. Elinkaari-ajattelu 
Ekoasiantuntija. Suuremmalla taholla työskentelevä esim. museoliitto, museoille yhteinen 
asiantuntija. 
Ekoasioiden ymmärtäminen myös yksilötasolla, eli perustietovalmius kaikille työntekijöille. 
Yhteistyö materiaalitoimittajien kanssa. Hankitaan ekologisia, kestäviä, kierrätettäviä materiaaleja. 
Museoalan roinaränni- kierrätetään materiaaleja ja rakenteita. Materiaalihankinnat yhteistyössä eri 
museoiden kanssa. Näyttelyrakenteiden yhteiskäyttö ja -yhteisvarastointi. 

3. Näyttelyt ja sisältö: Panos ja tuotos   
Otetaan käyttöön mittarit, esim. energian kulutus, materiaalimenekki, kierrätysprosentti. 
Sertifikaatti hyvästä ekologisuudesta. Hankitaan laadukkaita ja pitkäkestoisia tuotteita.    



 


