
CIRCUS HELSINKI – YMPÄRISTÖSUUNNITELMA  

(versio 29.10.2019) 

 

Circus Helsinki pyrkii huomioimaan ympäristöasiat esimerkillisellä tavalla omassa 

toiminnassaan ja tekemissään hankinnoissa. Lisäksi pyrimme levittämään 

vastuullisuusajattelua henkilökunnallemme, kävijöillemme, yhteistyökumppaneillemme 

ja kaikille, jotka muulla tavoin tavoitamme. Teemme ympäristöystävällisyydestä 

tiloissamme mahdollisimman helppoa ja hauskaa. 

 

 

1. Jätteen määrän vähentäminen ja kierrätys 

• kierrätyspisteet aulassa, keittiössä ja toimistossa, kierrätyksen huomioiminen myös 

tapahtumissa 

• kestoastioiden käyttö kertakäyttöisten sijaan 

• jos kertakäyttöastioita pakko käyttää, biohajoavien/kierrätettävien vaihtoehtojen 

käyttö muovisten sijaan 

• saniteettitiloissa pyyherullien tai pestävien pyyhkeiden käyttö 

• käytöstä poistettujen tarvikkeiden myyminen, lahjoittaminen eteenpäin tai 

kierrättäminen 

• ostoksilla kesto-ostoskassien käyttäminen 

• löytötavaroiden kierrättäminen säännöllisesti 

• kestokylmäpussien suosiminen kertakäyttöisten sijaan 

 

2. Ruoka 

• kasvisruuan sekä kotimaisten, vastuullisten ja luonnonmukaisten tuotteiden 

suosiminen mahdollisuuksien mukaan 

• ruokahävikin välttäminen antamalla ylijäänyt ruoka eteenpäin 

 

3. Vastuulliset hankinnat 

• tarvikkeiden hankinta kierrätettynä, jos mahdollista 

• tarvikkeiden lainaaminen, jos tarve vain hetkellinen 

• uusia tarvikkeita hankittaessa huomion kiinnittäminen tuottajan vastuullisuuteen 

sekä materiaalien ekologisuuteen ja kotimaisuuteen mahdollisuuksien mukaan 

• aineellisten joululahjojen vaihtaminen ympäristöystävällisiin tekoihin ja hankintoihin 

o esim. lahjoitus ikimetsän suojelemiseksi 

 

4. CH:n toimisto 

• sähköisen viestinnän suosiminen paperisen sijaan 

o ilmoittautuminen, laskutus, infokirjeet jne. sähköisesti 

o todistusten lähettäminen sähköisesti 

• tulostuspaperina vastuullisesti tuotetun paperin käyttö 

• kaksipuolisen tulostamisen suosiminen 

• hukkatulosteiden hyödyntäminen muuhun toimistokäyttöön 

• tietokoneiden energiasäästöasetuksien käyttöönotto 

• sähkölaitteiden sammuttaminen virtakytkimestä, jos pidempään käyttämättä (esim. 

näytöt kiinni yöksi) 

• etätyö mahdollisuuksien mukaan 



 

5. CH:n tilat 

• ympäristöystävällisten siivousaineiden ja saippuan käyttö 

• sähkönkulutuksen vähentäminen 

o energiasäästölamppujen käyttö 

o esitysvalojen uusiminen energiaystävällisempiin vaihtoehtoihin sitä mukaan, 

kun vanhoja poistetaan käytöstä 

o sähkölaitteiden ja valojen turhan päällä olon välttäminen 

o saunasta luovuttu ja tila remontoitu oleilukäyttöön 

o ympäristöystävällisen sähkön käyttö 

• pesukoneessa eko-ohjelman suosiminen ja telineellä kuivattaminen (ei käytetä eikä 

hankita kuivausrumpua) 

 

6. Liikkuminen 

• kävelyyn, pyöräilyyn ja julkisten kulkuvälineiden käyttöön kannustaminen 

• kävelyn, pyöräilyn ja julkisten kulkuvälineiden suosiminen työasioilla liikkuessa 

• sirkuksen laatikkopyörän suosiminen pakettiauton sijasta keikoilla 

• junan tai bussin suosiminen lentämisen sijasta 

• kimppakyyteihin kannustaminen 

• CH:n lentojen päästöjen kompensointi, vähintään 15 % lentojen hinnasta 

lahjoitetaan kompensaatiohankkeisiin 

 

7. Viestintä ja vaikuttaminen 

• ympäristösuunnitelmasta ja siihen liittyvistä ympäristöasioista viestiminen 

• osallistuminen ympäristökampanjoihin 

o esim. Ilmastoveivi 2019 

 

 

Lähteitä/vinkkejä: 

-Keke-koutsi: 

https://www.olympiakomitea.fi/keke-koutsi-vinkit-ymparistovastuulliseen-

seuratoimintaan/ 

-Ekokompassi 

https://ekokompassi.fi/ 

-WWF Green Office -sertifikaatti 

https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/greenoffice/mika-green-office/ 

-Ilmastolaskuri 

http://www.ilmastolaskuri.fi/fi 

-Kulutustapamittari 

https://goquestionnaire.wwf.fi/goquestionnaire/survey2/index.php/34985?lang=fi 

-YK Sustainable development goals 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/ 

-WWF Suomalaisen vaikuttavimmat ilmastoteot 

https://wwf.fi/mediabank/1882.pdf 
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