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TEKSTI LAURA TORVINEN / KUVITUS JA TAITTO ADA HELENIUS

M

aapallo on pahassa jamassa. Ilmasto lämpenee vauhdilla pätsiksi, sademetsiä
hakataan säälimättömästi joka hetki, viattomat eläin- ja kasvilajit pyyhkiytyvät unohduksiin ja Tyynellämerelläkin kelluu delfiininpoikaset tukehduttava
muovilautta. Mutta hetkinen, sinä kierrätät paperisi ja pyöräilet kauppaan
autolla huristelun sijaan. Sinun osuutesi on tehty. Harmi vain, ettei tämä riitä, hyvä graafikko. Ei alkuunkaan. Sinulla on mahdollisuus tehdä niin paljon enemmän. Olet
siinä onnellisessa asemassa, että suunnittelet, muotoilet ja tuotat tuotteita, mainontaa, palveluita,
informaatiota ja mediaa sen eri muodoissa. Toisin sanoen pystyt vaikuttamaan siihen, mitä ja
miten kanssaihmisesi kuluttavat, millaisia mainoksia he näkevät kadulla kävellessään, mikä kalapuikkopaketti houkuttelee supermarketissa ja minkälaiselle paperille Me Naiset tai Aku Ankka
painetaan. Mekin voimme toiminnallamme muuttaa maailman ekologisemmaksi paikaksi elää.
Mitä voit siis tehdä muuttaaksesi maailmaa?

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos aiheuttaa mm. äärimmäisiä sääilmiöitä, jotka jo nyt vaikeuttavat viljelyä eri osissa maapalloa. Arktisten alueiden lämpeneminen sulattaa jäätä ja lunta, jotka ovat elintärkeitä
alueiden faunan selviämiselle. Sulamisesta johtuva meriveden pinnan nousu taas hukuttaa alleen
matalimmat maa-alueet. Ilmiön syistä kiistellään, mutta ainakin osittain siihen vaikuttavat ihmiskunnan ilmakehään syytämät kasvihuonekaasut. Kaasuja syntyy mm. fossiilisten polttoaineiden
kärventämisestä.
Vaikuta: Vähennä ja järkeistä energiankäyttöä. Sammutatko tietokoneen lopettaessasi työskentelyn? Ok, se on hyvä alku. Nyt mieti suunnitteluprosessiin ja tuotteen valmistukseen tarvittavaa
sähköä. Käytätkö itse uusiutuvaa vai uusiutumatonta sähköä? Entä paino tai nettisivujen serveri?
Kuinka paljon ne käyttävät energiaa? Voiko tuotannon ja kuluttajan välimatkaa lyhentää ja näin
vähentää kuljetuksen päästöjä? Tarvitseeko fyysistä tuotetta lainkaan, vai saako saman informaation välitettyä kohderyhmälle sähköisesti?

Ylikulutus
Telluksen miljardit ihmiset käyttävät maapallon resursseja nopeammin, kuin ne uusiutuvat. Ylikulutuksen vaikutukset eivät suorasti näy Suomessa, koska tarvikkeiden tuotanto on keskittynyt
muualle, yleensä maailman köyhimmille alueille. Kaikenlaisen krääsän ja hilavitkuttimen tuotanto tuhoaa elinympäristöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttö vaikuttaa ilmastonmuutokseenkin.
Sademetsiä hakataan, kalakannat harvenevat ja alkuperäiskansojen oikeuksia poljetaan.
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Vaikuta: Ota jo tuotetta suunniteltaessa huomioon sen koko elinkaari: valmistuksessa käytetään
kestäviä tuotantomenetelmiä, tuotteen elinkaarta pidennetään ja se on elämänsä lopussa kierrätettävissä. Valitse ympäristöystävälliset raaka-aineet tuotteeseen, pakkaamiseen ja toimistoosi
sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattavat alihankkijat, esimerkiksi painot. Suunnittele
uudenlaisia tapoja muotoilla ja valmistaa tuotteet. Vältä hukkamateriaalia tai käytä se hyödyksi.
”Vihreä” tuote putoaa helpommin kuluttajan kauppakoriin, kun siitä tarkoituksella tehdään houkuttelevampi, kuin kilpailijan ympäristöntuhoaja. Kertomalla esimerkiksi tuotteen pakkauksessa,
miten tuote edistää ympäristönsuojelua, autat informaatioähkystä kärsivää kuluttajaa tekemään
ekologisia valintoja. Valista myös asiakasta, miten ekologisuus on myös yrityksen etu.

Kumpi on ekologisempi, painettu vai digitaalinen tuote?
Asia ei ole ihan niin yksioikoinen, kuin ensin ajattelisi – vaikka digitaalisesta versiolla ei aiheudu raaka-aine- ja kuljetuspäästöjä, sen suunnitteluun, tuottamiseen, ylläpitoon ja käyttämiseen
tarvitaan paljon sähköä. Sen hiilijalanjälkeä arvioitaessa on suunnittelijan tietokoneen, toimiston
lämmityksen, tulostimen, kahvinkeittimen ja valaistuksen käyttämillä energioilla suuri vaikutus.
Laitteet muodostavat myös pois heitettyinä suuren ympäristöriskin, jos niitä ei kierrätetä oikein.
Toisaalta painon ympäristövaikutuksia täytyy arvioida koko paperiteollisuuden laajuisesti. Mistä paperiin tulevat puut hakataan, miten ja kuinka kauas ne kuljetetaan? Kuinka suuria
energiasyöppöjä paperikoneet ovat? Mitä kemikaaleja
tehtaassa käytetään? Mitä musteita, liimoja ja liuottimia paino käyttää? Miten se käsittelee jätteensä? Aiheeseen vakavasti suhtautuvat yritykset, niin painot
kuin elektroniikkavalmistajatkin, ilmoittavat nettisivuillaan ympäristökäytännöistään. He osaavat neuvoa, miten saat tuotteesi vihertämään kuin maakravun
ulapalla.

Metsäkato
Entisten trooppisten metsien paikalla kasvaa nykyään
kaivoksia, teitä, karjalaitumia ja viljelyksiä, joilta kerätään mm. palmuöljyä sekä soijaa karjan rehuksi. Puut
päätyvät huonekaluiksi ja paperiksi. Ilmastonmuutos
kiihtyy, kun ei ole enää kasveja sitomassa hiilidioksidia
itseensä, ja elinympäristöjen katoamisen seurauksensa
eläin- ja kasvilajit häviävät osan jäädessä meille kokonaan tuntemattomiksi. Alkuperäisväestöt menettävät
elinkeinonsa ja asuinpaikkansa.
Vaikuta: Tähänkin kuumeeseen tepsii aiemmin hehkutettu troppi: kestävän kehityksen oppien seuraaminen ja kulutuksen vähentäminen. Erilaiset merkinnät
ja sertifikaatit auttavat sinua löytämään esimerkiksi kestävästi tuotetun paperin julisteeseesi.
On totta, että graafisessa suunnittelussa ei olla yhtä paljon fyysisten materiaalien kanssa tekemisissä kuin esimerkiksi teollisessa muotoilussa, mutta se ei estä meitä tekemästä ekologisia valintoja omassa työssämme. Itsensä kouluttaminen ei edes ole niin vaikeaa; siihen tarvitsee vain pari
hyvää nettisivua ja keskustelua vaikkapa painon kanssa. Ympäristön huomioon ottaminen lisää
sekä fyysisen että digitaalisen tuotteen arvoa, niin kuluttajan ja asiakkaan kuin kollegoidenkin
silmissä. Enää tarvitaan vain halua toimia maapallon hyvän puolesta – mitä siis odotat?

Lähteet, tutustu ainakin näihin:
Vähennä toimiston kasvihuonepäästöjä WWF:n avulla.
re-nourish.com
Sivusto antaa ohjeita ”vihreän” suunnitteluprojektin
aloittamiseen.
Designereille suunnattu info- ja ohjepläjäys. Käy
tutustumassa DesignCanChange-lupaukseen ja allekirjoita!
Käytännön neuvoja ympäristöstä huolehtivalle graafikolle.

