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tämisen näkökulman antaessa tutkimukselle myös konkreettista pohjaa.  

Tutkimuksen tueksi on toteutettu kyselytutkimus kotimaisille tapahtumajärjestäjille. 
Kyselyn tarkoituksena on luoda kuva ekologisemman tapahtumajärjestämisen ny-
kytilasta ja vallitsevista asenteista. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuk-
sena. Tutkimuksen tuloksien tarkastelussa perehdytään eri osa-alueiden toteutu-
miseen ekologisesta näkökulmasta ja kokonaisuutta tutkitaan suuntaa-antavana 
otoksena.  
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tamiselle. 

Teoreettisen tietoperustan ja kyselytutkimuksen tulosten lisäksi tutkimuksessa ar-
vioidaan ekologisen kestävyyden tulevaisuutta osana tapahtumia ja pohditaan eri-
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Sisällöltään tutkimus palvelee kokonaisuutena tapahtuma-alan eri sektoreilla työs-
kenteleviä toimijoita ja alan opiskelijoita, hyödyntäen eniten ulkoilmatapahtumien 
parissa työskenteleviä tuottajia ja toimijoita. 
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Käytetyt termit 

Kestävä kehitys:  Kestävä kehitys on paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti 

ohjattua ja jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka ta-

voitteena on taata sekä nykyisille että tuleville sukupolville 

elämisen edellyttävät tasavertaiset olosuhteet ja mahdolli-

suudet. 

Ekologisuus:  Yksi kestävän kehityksen haaroista. Ekologisuudella tar-

koitetaan ekologista kestävyyttä, jonka periaatteena on 

turvata ekosysteemin toiminta, vaalia luonnon monimuo-

toisuutta ja suhteuttaa ihmisen toiminta luonnon kestoky-

kyyn. 

Ilmastonmuutos: Käynnissä oleva ihmiskunnan aiheuttama ilmiö, joka ai-

heutuu kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin (CO2) 

määrän lisääntymisestä ilmakehässä. Ilmastonmuutos ai-

heuttaa kasvihuoneilmiön tehostumista, joka nostaa ilma-

kehän keskilämpötilaa.  

Hiilijalanjälki:  Mittari, jolla määritellään jonkin tuotteen, palvelun tai toi-

minnan yhteydessä syntyvät tai siihen liittyvät kaikki kas-

vihuonepäästöt.  

Jätehuolto: Yhteiskunnan perushuoltoon kuuluva järjestelmä, jonka 

tarkoituksena on kerätä, kuljettaa, kierrättää, jatkokäsitellä 

tai hävittää yhteiskunnan toiminnoista syntyvät jätteet. 

Jätelaatu ja -jae: Määritelmä erilaisille jätteille, jotka hyödynnetään, kierrä-

tetään tai sijoitetaan toisistaan eroavilla tavoilla.  

Etusijajärjestys: Etusijajärjestys on jätelaissa määritelty järjestys, joka oh-

jaa jätehuoltoa. Etusijajärjestyksen mukaan jätteiden 

määrää tulee ensisijaisesti vähentää, toisena varmistella 

uudestaan käytettäväksi, kolmantena kierrättää, neljänte-
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nä hyödyntää energiana ja viimeisenä sijoittaa kaatopai-

kalle. 

Kierrätys: Materiaalien, jätteiden tai esineiden hyödyntäminen uu-

dessa yhteydessä, kuten jätteiden hyötykäyttö uusia tuot-

teita valmistaessa. Kierrättämiseen kuuluu keskeisesti 

myös lajittelu, joka tarkoittaa jätteiden sijoittamista oikei-

siin jätejakeisiin. 

Viherpesu: Viherpesulla tarkoitetaan näennäisten vihreiden arvojen 

taakse piiloutumista ja oman toiminnan vääristelyä tai lii-

oittelua. 

Tapahtuma(n)järjestäjä: Tarkoittaa tässä työssä tapahtuman järjestämisestä vas-

taavaa tai vastuussa olevaa yksityishenkilöä tai -henkilöitä 

tai organisaatiota.  
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1 JOHDANTO 

15 000 tieteentekijää jätti marraskuussa 2017 Bioscience -tiedejulkaisussa hätä-

huudon ihmiskunnan puolesta. ”Maailman tieteilijöiden varoitus ihmiskunnalle: toi-

nen huomautus” -niminen vetoomus varoittaa ihmisen vaarantavan koko ihmis-

kunnan tulevaisuuden ja maailman ekologisen kestävyyden kulutusyhteiskunnan 

vastuuttomalla ylläpitämisellä. (Mäkinen 2017). Kertakäyttöyhteiskunnan jatkuvaan 

talouskasvuun perustuva järjestelmä on saapunut pitkän matkan ja päätynyt nyt 

tienhaaraan, jossa punnitaan maapallon kestokykyä. Vaikka ekologisuus ja kestä-

vä kehitys ovat kuuluneet viimeisimpien kuluneiden vuosikymmenten kestotren-

deihin, ei muutos tunnu siirtyvän isoa kuvaa katsottaessa käytäntöön. Kulunut 

vuosi on uutisoitu olleen ilmaston ja ympäristön kannalta poikkeuksellisen huono, 

ja historiaa on tehty niin hiilidioksidimäärällä ilmakehässä, ennätyskorkeissa läm-

pötiloissa, sään ääri-ilmiöissä kun napajäätikköjen sulamisessakin (Hakkarainen 

2017).  

Myös ilmastopolitiikka koki takaiskun kesällä 2017. Yhdysvallat ilmoitti eroavansa 

Pariisin ilmastosopimuksesta (Rantanen & Tikka 2017) siitä huolimatta, että maa 

on Kiinan jälkeen suurin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja (CCPI 2016, 34). Yhdys-

valtojen presidentti Donald Trumpin mukaan sopimus on Yhdysvalloille epäreilu. 

En voi alleviivata tarpeeksi, kuinka vastenmielistä näin välinpitämätön asennoitu-

minen ja ympäristöön suhtautuminen pelkkänä kauppatavarana mielestäni on. Ky-

se ei ole kapitalistisesta hyödykkeestä, vaan meidän kaikkien yhteisestä elinympä-

ristöstämme. Me saamme ympäristöltämme ja luonnoltamme kaiken, mutta emme 

anna takaisin mitään muuta kuin saasteita ja tuhoa.  

Vastuun kantaminen yhteisestä ympäristöstämme ylettyy myös tapahtuma-alalle. 

Vaikka tapahtumien vaikutusta ympäristöön ei voidakaan verrata millään tasolla 

esimerkiksi teollisiin toimijoihin, myös tapahtumiin liittyy omat ympäristökuormituk-

sensa. Tapahtumat ovat maailmanlaajuisesti valtava ala, ja toteutuakseen niistä 

aiheutuu mittavia määriä päästöjä ja jätettä, joiden määrän monet tuntuvat sivuut-

tavan. Tapahtuma-alalla on onneksemme kuitenkin erinomaiset lähtökohdat oman 

osuutensa täyttämiseksi päästöjen vähentämisessä, koska monet vihreistä muu-

toksista eivät vaikuta negatiivisesti tapahtumien laatuun. 
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Opinnäytetyönäni toteutin tutkimuksen ekologisesta kestävyydestä osana tapah-

tumatuotantoa. Työssäni käsittelen ekologisuutta tapahtumakonseptissa ja pereh-

dyn tapahtumien eri osa-alueiden erityispiirteisiin. Työssäni keskityn esittämään 

keinoja ja toimintamalleja, joilla tapahtumajärjestäjät voisivat kehittää toiminnas-

taan ekologisempaa. Lisäksi paneudun myös ekologisuuden ongelmakohtiin, läh-

tökohtaisesti ekologisen ideologian kanssa ristiriitaisen tapahtumaympäristön reali-

teetteihin sekä ekologisemman tapahtumajärjestämisen tulevaisuuteen. Työni tu-

eksi toteutin lisäksi kotimaisille tapahtumanjärjestäjille kyselytutkimuksen, jonka 

tarkoituksena on kartoittaa ekologisen tapahtumajärjestämisen nykytilaa ja tämän 

hetken vallitsevia asenteita ekologisuudesta suomalaisten tapahtumanjärjestäjien 

keskuudessa.  

Valitsin opinnäytetyökseni tämän aiheen, koska aihe kiinnostaa itseäni sekä am-

matillisesti että omien henkilökohtaisten arvojeni puolesta. Kyseistä aihetta ei ole 

käsitelty millään tavalla osana opintojamme, joten tahdoin käyttää tilaisuuden 

oman ammatillisuuden suuntaamiseen ja tapahtumaympäristön ekologisen hallin-

nan juurruttamiseen osaksi omaa tuotanto-osaamistani. 

Olen pannut merkille sekä asiakkaana että työntekijänä ekologisuuden nousun 

viime vuosina yhä näkyvämmäksi osaksi tapahtumia. Matkaa on muutamia yksit-

täisiä tapahtumia lukuun ottamatta kuitenkin vielä paljon, vaikka suunta on käänty-

nyt oikeammaksi. Uskon, että yksi merkittävimmistä syistä ekologisuuden huomi-

oimatta jättämiselle on selkeän ja helposti käytännössä sovellettavan tiedon puute 

tai sen vaikea tai vaikeaksi koettu saatavuus. Aiheesta on olemassa valtavasti tuo-

tettua tietoa vieraskielisenä, mutta kokemani mukaan suomeksi tuotettua materi-

aalia on saatavilla hyvin rajallisesti. Tästäkin syystä haluan omalla toiminnallani 

luoda aiheesta edes hieman lisää uutta tutkimustietoa ja siten edistää ekologi-

sempien toimintamallien normalisoitumista osana tapahtumatuotantoa. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen katsaus tapahtumi-

en ympäristöön vaikuttaviin osa-alueisiin ja esittää ratkaisu- ja toimintamalleja toi-

minnan kehittämiseksi ekologisemmaksi. Aiheen laaja käsittely tarjoaa kattavan 

läpileikkauksen ekologisesta kestävyydestä osana tapahtumia ja tutkimus palvelee 

kokonaisuutena tapahtuma-alan eri sektoreilla työskenteleviä toimijoita ja alan 
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opiskelijoita, hyödyntäen eniten ulkoilmatapahtumien parissa työskenteleviä tuotta-

jia ja toimijoita.  

Kyselytutkimuksen tavoitteena on puolestaan luoda tutkimustietoa siitä, millainen 

on tämänhetkinen ympäristötyön ja ekologisuuden tila kotimaisissa yleisötapahtu-

missa. Tarkoituksena on kerätä tapahtumajärjestäjien näkökulmia ja mielipiteitä 

aiheeseen liittyen, sekä kartoittaa tärkeimpiä motivaattoreita ja esteitä ympäristö-

työlle. Kyselytutkimus avaa mahdollisuuden myös jatkotutkimukselle. 

Työni tärkeimpinä lähteinä käytin Meegan Jonesin (2010) Sustainable Event Ma-

nagement: A Practical Guide ja MASSA -hankkeen julkaisemaa Tapahtumatuotan-

to läpivalaisussa – alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena (2015) -

teoksia. Lisäksi tärkeinä lähteinäni toimi myös opinnäytetyöt Iina Maulan (2010) 

Kestävää kehitystä tapahtumatuotannossa: Vihreät haasteet ja tulevaisuus Pro-

vinssirock festivaalilla sekä Laura Koskisen (2011) Kestävä kehitys tapahtumatuo-

tannossa: Festivaalien ekologisuus tuottajan näkökulmasta -tutkimusta, jossa 

Koskinen haastatteli Flow Festivalin, Provinssin ja Ruisrockin tuottajia ekologisuu-

teen liittyen. Kyselytutkimusta laatiessani käytin apunani A Greener Festival Ltd. ja 

Green ’n’ Clean -järjestöjen omille jäsentapahtumilleen toimittamia kyselypohjia.  
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2 YMPÄRISTÖMME TILA 

2.1 Ihmisen vaikutus ympäristöön 

Huhtikuussa WWF (2017a) uutisoi, että Suomi on käyttänyt 3.4.2017 loppuun 

oman osansa koko vuodeksi tarkoitetuista luonnonvaroista. Tätä päivää kutsutaan 

ylikulutuspäiväksi, jolloin kulutuksemme ylittää laskennallisesti maapallon bioka-

pasiteetin, eli resurssin tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten 

polttoaineiden käytöstä syntyvät kasvihuonepäästöt (WWF b [viitattu 22.4.2017]). 

Ensimmäinen maailmanlaajuinen ylikulutuspäivä oli jo yli neljäkymmentä vuotta 

sitten tiistaina 21.12.1971, ja siitä lähtien ylikulutuspäivä on vuosi vuodelta vain 

aikaistunut (Earth Overshoot Day [viitattu 22.4.2017]).  

Lähes kaikki mitä ihminen tekee, kuluttaa luonnonvaroja aiheuttaen jätettä, pääs-

töjä tai luonnon resurssien hupenemista. Vuosittain aikaistuva ylikulutuspäivä ker-

too karua totuutta siitä, että nykyiset kulutustottumuksemme yhdistettynä väestön 

eksponentiaaliseen kasvuun ylittää planeettamme kapasiteetin moninkertaisesti. 

Tätä työtä kirjoittaessani, koko maailman populaatio on arviolta yli 7,6 miljardia 

ihmistä (United Nations 2017). Kattaaksemme nykykulutuksellamme tämän valta-

van väestön tarpeet, tarvittaisiin siihen noin 1,6 maapalloa (WWF 2016). Harmik-

semme käytössämme on kuitenkin vain yksi, eikä yhtään sen enempää. 

Kulutuksemme kasvulla ja lisääntyvän väestön tarpeiden kattamisella on hintansa. 

Ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiön tehostuminen, maa-alojen tuhoutuminen, luon-

non monimuotoisuuden, resurssien ja lajien häviäminen kuulostavat vain mahti-

pontiselta ja arkielämästämme kaukaiselta sanahelinältä, jonka vaikutukset tuntu-

vat enemmänkin vain mukavilta - eurooppalaisia hemmotellaan vuosi vuodelta 

lämpimämmillä kesillä ja Etelä-Suomessa hädin tuskin tulee talvisin lunta enää 

ollenkaan. Valitettavasti kovemman hinnan maksavat jotkut aivan muut - sään ää-

ri-ilmiöille herkemmät kehitysmaat ja köyhät alueet, missä seuraukset tuntuvat kui-

vuutena, satojen heikkenemisenä, tautien leviämisenä, arktisilla alueilla jäätiköiden 

sulamisena ja sekä ihmisten että eläinten elinympäristöjen katoamisena (Suomen 

YK-liitto [viitattu 5.5.2017]). Nämä ja monet muut kauhuskenaariot ovat meille kai-

kille kyllästymiseen asti tuttuja uutisista jo monien vuosien ajan, mutta saastutta-
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minen ja luonnonvarojen liikakäyttö vaan jatkuu jatkumistaan, jäätiköt jatkavat su-

lamistaan ja ylikulutuspäivät aikaistuvat vuosittain.  

2.2 Ympäristönsuojelu politiikassa 

Ilmaston ja ympäristön suojeluun on pyritty reagoimaan lähihistoriassa yhteisillä 

sopimuksilla. Ilmastonmuutos on kaikista ihmisen ympäristöön vaikuttavista toi-

minnoista ehkä parhaiten tunnettu, ja siihen onkin reagoitu kaikista ilmiöistä eni-

ten.  

Keskustelu ilmastonmuutoksesta pysyi pitkään tutkijoiden keskuudessa, kunnes 

ensimmäinen suuren yleisön noteeraama ilmastopoliittinen pelinavaus tehtiin Rio 

de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa (United Nations Confe-

rence on Environment and Development, UNCED) vuonna 1992 (Suomen YK-liitto 

2016). Rion kokouksessa luotiin monia kansainvälisiä ympäristösopimuksia, mu-

kaan lukien ilmastosuojelun puitesopimus eli YK:n ilmastosopimus (United Nations 

Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) (Suomen YK-liitto 2016). 

Sopimuksen keskeisenä tavoitteena oli rajoittaa ihmiskunnan vaarallinen vaikutus 

ilmastoon ja se velvoitti sopimuksen osapuolet ryhtymään toimenpiteisiin ilmas-

tonmuutoksen hidastamiseksi, valvomaan ja mittaamaan päästöjään sekä rapor-

toimaan toiminnastaan (United Nations 1992). Riossa solmittu ilmastosopimus on 

toiminut pohjana ehkä Rion sopimusta paremmin tunnetuille Pariisin ilmastosopi-

mukselle, jonka tarkoituksena on täydentää Riossa solmittua sopimusta (Ympäris-

töministeriö 2016).  

Pariisissa vuonna 2015 laadittu Pariisin ilmastosopimus on ensimmäinen kaikkia 

maailman maita velvoittava ja sitova ilmastosopimus (Suomen YK-liitto [viitattu 

5.5.2017]). Pariisin ilmastosopimus pyrkii siihen, että ilmaston lämpeneminen tul-

laan rajoittamaan alle kahden celsiusasteen ja tähän tavoitteeseen tulee kaikkien 

sopimusten osapuolten pyrkiä yhteisesti (Suomen YK-liitto 2017 [viitattu 

5.5.2017]). Marraskuussa 2017 pitkään ilmastosopimuksen ulkopuolelle kuulunut 

sodan runtelema Syyria ilmoitti viimeisenä maana allekirjoittavansa sopimuksen, 

jonka jälkeen kaikki maat ovat sitoutuneet Pariisin ilmastosopimukseen (Harvey 

2017). Näistä 197:stä maasta tätä työtä kirjoittaessani 170 on ratifioinut sopimuk-
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sen (UNFCCC [viitattu 20.11.2017]). Ratifiointi tarkoittaa sopimuksen lopullista 

hyväksymistä, vahvistamista ja voimaan saattamista (Suomisanakirja [viitattu 

20.11.2017]). Suomi liittyi sopimuksen ratifioineiden maiden joukkoon marras-

kuussa 2016 (Valtion ympäristöhallinto 2016). 

Kaikkien maiden sitoutuminen koki kuitenkin takaiskun kesällä 2017, kun Yhdys-

valtojen presidentti Donald Trump ilmoitti maan vetäytyvän sopimuksesta (Ranta-

nen & Tikka 2017). Irtisanoutumisprosessi tulee arviolta kestämään vuoteen 2020 

asti. Mikäli prosessi tullaan viemään loppuun, tekee se Yhdysvalloista ainoan 

maan, joka ei ole sitoutunut sopimukseen, maan merkittävästä roolista päästöjen 

tuottajana ja teollisena maana huolimatta (CCPI 2016). 

Valtioiden yhteisestä ja kunniallisen laajamittaisesta sitoutumisesta ilmaston ja 

ympäristön suojeluun huolimatta, ei vastuuta voida jättää yksin valtiolle tai vaikka-

pa teollisille toimijoille. Vastuu on yhteisesti jokaisella ja yhteisiin asetettuihin ta-

voitteisiin päästään vain, jos kansakunnat saadaan sitoutettua yhteisesti ympäris-

töämme suojelevaan toimintaan. Vastuu ympäristöstämme on kaikkien yhteinen. 

2.3 Kestävä kehitys 

Kestävä kehitys on merkittävässä roolissa ilmaston ja ympäristön suojelun periaat-

teessa. Kestävä kehitys sai ensimmäisen määritelmänsä vuonna 1987, kun Norjan 

ympäristö- ja pääministerinä toiminut Gro Harlem Brundtland (Ympäristöministeriö 

2013) sanallisti asian YK:n Brundtlandin komissiossa seuraavasti: 

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet vie-
mättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.  

Kestävä kehitys on paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti ohjattua ja jatkuvaa yh-

teiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on taata sekä nykyisille että tuleville 

sukupolville elämisen edellyttävät tasavertaiset olosuhteet ja mahdollisuudet (Ym-

päristöministeriö 2013). Tämä periaate on sittemmin antanut pohjan kestävän ke-

hityksen yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle ja politiikalle aina kansainvälisistä 

yhteyksistä kuntatasolle saakka, pyrkien huomioimaan päätöksenteossa ja toimin-

nassa yhdenvertaisesti ihmisen, talouden ja ympäristön (Ympäristöministeriö 
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2013). Tähän periaatteeseen jokaisen tulisi pyrkiä syntyperästä, elintasosta, toimi-

alasta tai olosuhteista riippumatta. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattami-

nen takaa eettisen arvopohjan myös ruohonjuuritasolla jokapäiväisessä arjessa. 

Kestävä kehitys voidaan jakaa kolmeen eri ulottuvuuteen:   

– Sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys 

– Taloudellinen kestävyys 

– Ekologinen kestävyys 

Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden keskeisin tavoite on taata edellytykset hy-

vinvoinnin toteutumiselle sukupolvelta toiselle. Köyhyys, koulutus, jatkuva väes-

tönkasvu, suku-puolten välinen tasa-arvo ja ruoka- ja terveydenhuolto ovat haas-

teita, jotka koettelevat sosiaalisen kestävyyden toteutumista globaalisti (Ympäris-

töministeriö 2013). Näiden haasteiden kohtaaminen ja niiden kitkeminen vaatii jat-

kuvaa panostusta sekä kansalaisilta, valtioilta että kansainvälisiltä toimijoilta. Kult-

tuurillinen kestävyys puolestaan takaa erilaisten kulttuurien yhdenvertaisen säily-

misen ja mahdollisuuden yksilölle elää vapaassa ja eettisessä ympäristössä.  

Taloudellinen kestävyys takaa kestävät ja tasapainoiset perusedellytykset yhteis-

kunnan toiminnalle. Kestävän talouden periaatteena on pyrkiä tasaiseen taloudel-

listen varantojen kasvuun ja välttää pitkällä aikavälillä velkaantumista tai varojen 

hävittämistä lyhyen ajan sisällä. Vakaalla pohjalla oleva talous tukee kansakuntaa 

ja auttaa yli vastaan tulevista haasteista, kuten ikääntyvän väestön myötä kasva-

vista sosiaali- ja terveyskuluista. Kestävä talous luo perustan kansallisen hyvin-

voinnin vaalimiselle ja lisäämiselle, sekä toimii edellytyksenä ekologiselle ja eten-

kin sosiaaliselle kestävyydelle. (Ympäristöministeriö 2013.)   

Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä, 

ekosysteemin toiminnan turvaamista, sekä ihmisten toimintojen suhteuttamista 

niin, ettei saastuttaminen tai luonnonvarojen liikakäyttö ylitä luonnon kestokykyä, 

jotta luonto ja sen varannot säilyisivät tuleville sukupolville (Ympäristöministeriö 

2013). Ekologisen kestävyyden toteutumisessa kansainvälinen yhteistyö on erityi-

sessä avainasemassa, koska luonto ei tunne ihmisen määrittämiä valtioiden rajoja. 

Luonnon voimavaroja ei tulisi koskaan käyttää itsekkäästi huomioimatta vaikutuk-
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sia muiden tai tulevien sukupolvien elinolosuhteisiin. Tämä pätee yksilötasolta tuo-

tantotalouden kautta valtioiden toimintaan. 

Nämä kaikki kolme ulottuvuutta ovat auttamattoman riippuvaisia toisistaan ja edel-

lyttävät keskinäistä tasapainoa toteutuakseen toivotulla tavalla. Mikäli esimerkiksi 

valtio on taloudellisesti epävakaa, on sen vaikea toteuttaa kansalaisille riittäviä 

sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat merkittävä osa sosiaalista kestävyyttä. Tä-

mä puolestaan asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan heikentäen vähempiosais-

ten mahdollisuuksia tasavertaiseen hyvinvointiin. Vastaavasti hyvin toteutunut so-

siaalinen kestävyys tukee kansakuntaa sen kohdatessa taloudellisia haasteita. 

(Ympäristöministeriö 2013.) 

Kestävä talous on edellytys ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden toteutumiselle. 

Nykypäivänä taloudellisen ja ekologisen kestävyyden välillä on tosin helppo havai-

ta keskinäistä ristiriitaa. Taloudellinen kestävyys on ratsastanut jo vuosikymmeniä 

ekologisen kestävyyden kustannuksella ylikuluttaen luonnonvaroja kapitalististen 

tarpeidensa tyydyttämiseksi asettaen talouden kehityksen etusijalle. Tämä ilmiö on 

saattanut meidät ylikulutuksen ja luonnon kapasiteettien tarpeettoman liikakäytön 

nykytilaan, joka tullaan maksamaan takaisin ekologisen kestävyyden jatkuvalla 

heikentymisellä. Tämä puolestaan tulee tekemään tulevaisuudessa talouden kehi-

tyksestä mahdotonta, mikäli sillä ei tule olemaan tarpeeksi luonnonvaroja käytettä-

väkseen (Ympäristöministeriö 2013; Maula 2010, 12-13). Kierre on loputon. 

Vaikka kestävän kehityksen toteutuminen edellyttää kaikkien kolmen ulottuvuuden 

tasapainoista huomioimista, tulen työssäni keskittymään ensisijaisesti ekologiseen 

kestävyyteen ja sen toteutumiseen tapahtumaympäristössä.  
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3 TAPAHTUMAT JA YMPÄRISTÖ 

Kuten kaikella muullakin ihmisen toiminnalla, myös tapahtumilla on omat vaikutuk-

sensa ympäristöön. Tapahtumat ovat tuotantotaloutta siinä missä muukin, ja tuo-

tannosta syntyy aina päästöjä. Siksi tapahtumajärjestäjien pitää tuntea ympäristö-

vastuunsa ja pyrkiä kestävämpiin ratkaisuihin toiminnassaan.  

Tapahtumat taistelevat jo lähtökohtaisesti luonteensa takia ekologista ideologiaa 

vastaan.  Ne ovat tilaisuuksia, joita varten hankitaan valtavat määrät kertakäyttöi-

siä materiaaleja, kuljetetaan tonneittain raskasta infrastruktuuria ja rakennetaan 

kokonaisia alueita, sähköverkkoja ja viemäröintejä täysin tyhjästä. Kun tämä on 

valmista, kokoontuu alueelle parhaimmillaan satatuhatpäisiä ihmismassoja aiheut-

taen raskaan kertaluontoisen kuormituksen pienelle alueelle. Jälkeensä nämä 

massat jättävät kuluneita maa-alueita ja tonneittain jätettä. Seuraavana viikonlop-

puna massat siirtyvät toiseen tapahtumaan, jossa sama kaava toistuu.  

 
Kuva 1. Glastonbury festivaali Iso-Britanniassa vuonna 2015 
(Hedges [viitattu 13.11.2017]).  

 
Iso-Britannian suurimpiin festivaaleihin kuuluva Glastonburyn kävijöiden uutisoitiin 

vuonna 2017 jättäneen jälkeensä niin mittavat määrät jätettä, että alueen loppusii-

vous kesti kuusi viikkoa ja kustansi järjestäjille yli 850 000€ (Vonow 2017). Glas-
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tonbury on tunnettu festivaalikävijöiden roskaamisesta ja kovasta ympäristökuor-

mituksesta, ja aluetta suojellakseen järjestäjäorganisaatio on suunnitellut järjestä-

vänsä tulevaisuudessa tapahtumaa joka viides vuosi vaihtoehtoisessa ympäristös-

sä, jotta alkuperäinen alue saisi palautua välissä (Rawlinson 2016). Kuva 1. ha-

vainnollistaa alueen roskaisuuden tapahtuman jälkeen vuonna 2015. 

Yhdestä tapahtumasta aiheutuvat päästöt voivat tuntua kertaluontoisina vähäisiltä, 

mutta kun katsomme kokonaiskuvaa, kuormitukset ovat huomattavia. Pienellä aja-

tusleikillä voi kuvitella mielessään kaikkien Suomen kesäsesongin tapahtumien 

päästöjen määrät ja jätevuoret. Entä mitä kaikkea koko Euroopan tapahtumat saa-

vat aikaan vaikkapa viidessä vuodessa? Määrät eivät tunnukaan yhtäkkiä enää 

kovin pieniltä. Lopputulosta ei pysty kiertämään - tapahtumateollisuus on valtava 

ala ja niin ovat myös siitä aiheutuvat päästöt. Koska tapahtumien vaatimia olosuh-

teita on vaikea muuttaa, tulisi sen sijaan keskittyä siihen, kuinka tehdä tämä kaikki 

ekologisemmin ja ympäristöä kunnioittaen. 

Tapahtumia, kuten muutakin toimintaa, mistä aiheutuu tai saattaa aiheutua ympä-

ristön pilaantumista, velvoittaa ympäristönsuojelulaki. 

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäris-
tön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei 
voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäi-
seksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympä-
ristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. (Ympäristön-
suojelulaki 527/2014, 2 luku 7 §.) 

Laissa ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan päästöjä, joista yksin tai yhdessä 

muiden päästöjen kanssa aiheuttaa mahdollisia terveyshaittoja, haittaa luonnolle, 

luonnonvarojen käyttämisen estymistä, ympäristön yleisen viihtyvyyden tai kulttuu-

riarvojen vähentymistä, ympäristön virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä 

ja vahinkoa tai haittaa omaisuudelle tai sen käytölle (Ympäristönsuojelulaki 

527/2014, 1 luku 5 §). Päästöillä puolestaan tarkoitetaan ihmisen toiminnasta ai-

heutuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, lämmön tai valon päästämis-

tä, johtamista tai jättämistä ilmaan, veteen tai maaperään (Ympäristönsuojelulaki 

527/2014, 1 luku 5 §). 
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Tapahtumateollisuus nauttii tällä hetkellä lisääntyvistä asiakasvirroista ja jatkuvas-

ta kasvusta. Viime vuosien ajan on saanut lukea toistuvasti uutisotsikoita, jotka 

toitottavat loppuunmyydyistä festivaaleista ja yleisöennätyksistä. Teosto ry:n 

(2015) julkaisusta käy ilmi, kuinka lukuisat Suomen festivaalit onnistuivat rikko-

maan kävijätavoitteitaan ja lisäämään asiakasmääriään. Tamperelainen puoles-

taan uutisoi 2016 kesänä, kuinka Pirkanmaan alueen festivaalien kävijämäärät 

nousivat vuodessa huimat 15 prosenttia (Rämö 2016). Samana kesänä aiheesta 

kirjoitettiin myös Helsingin Uutisissa (Tervo 2016), joka uutisoi lukuisten tapahtu-

mien saavuttaneen kyseisenä kesänä kaikkien aikojen kävijäennätyksensä tai -

tavoitteensa.  

Kulunut vuosi 2017 ei ole poikennut kaavasta, vaan yleisöennätykset paukkuivat 

jälleen (Vedenpää 2017). Kokonaan tai osittain loppuunmyytyjä kesätapahtumia 

ovat olleet mm. Ruisrock, Flow Festival, Ilosaarirock, Qstock, Ilmiö, Wanajafesti-

vaali, Guns ’n’ Roses Hämeenlinnassa, Suomipop Festivaali, Tuska Open Air Me-

tal Festival, Blockfest, Weekend Festival, Tikkurila Festivaali, Tammerfest, Tallship 

Races Music Festival…(Vedenpää 2017; Flow Festival 2017; Ilosaarirock 2017; 

Kangasniemi 2017; STT 2017; Uusitalo 2017; Tuska Festival 2017; Jokinen & 

Malmberg 2017). Lista jatkuu jatkumistaan. 

Tutkiessa myös kotimaisten tapahtumien kattojärjestö Finland Festivalsin vuosit-

tain julkaisemia käyntitilastoja ovat tapahtumien kävijämäärät jatkuvassa kasvus-

sa, eivätkä määrät ole laskeneet merkittävästi vuosiin. (Finland Festivals a; b; c; d 

[viitattu 19.5.2017]). Toisaalta, Finland Festivalsin jäsenfestivaaleissa on ollut 

pientä vaihtelua, joka vaikuttanee tilastoihin osaltaan. Mutta viesti on kuitenkin sel-

vä - kulttuuria kulutetaan ja tapahtumat kasvavat.   

Tapahtumien kasvun noususuhdanteisuuteen on monia syitä, joista yksi on var-

mastikin kasvava elämystalous. Elämystalous tarkoittaa markkinatalouden siirty-

mistä aikakauteen, jossa kauppatavaraan tai palveluun liitetään pysyvä kokemus, 

eli elämys. Ilmiö on luonnollinen jatkumo teollisesti valmistettujen tuotteiden siirty-

misestä palvelujen aikaan, joka puolestaan kokee nyt murrosta elämystalouteen 

(Karkulehto & Venäläinen 2016 15-16). Ilmiö tuo oman aspektinsa myös tapahtu-

miin, joissa muutoksen voi huomata vuosi vuodelta monipuolistuvasta sisällöstä, 

palvelujen laadun, alueiden vaikuttavuuden ja näyttävän esitystekniikan lisäänty-
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misestä. Myös nämä tuovat omat lisänsä kasvavaan tapahtumateollisuuteen ja 

kasvun myötä lisääntyviin ympäristörasitteisiin.  

Monissa tapahtumissa on herätty yhä lisääntyvissä määrin kiinnittämään huomiota 

tapahtumateollisuuden ympäristökuormituksiin ja useat tapahtumat ovat ryhtyneet 

tekemään työtä päästöjensä vähentämiseksi. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi 

norjalainen Øyafestivalen, joka on tehnyt perusteellista ympäristötyötä vuodesta 

2002 lähtien (Greener Events [viitattu 11.5.2017]) ja ehkä tunnetuimpana tanska-

lainen Roskilde, jonka vuonna 1994 tekemä asiakastutkimus sai organisaation 

heräämään omaan ympäristövastuuseensa (Niebuhr 2014). Suomessa tunne-

tuimpia pidemmän linjan ympäristötyön edelläkävijöitä ovat esimerkiksi joensuulai-

nen Ilosaarirock ja helsinkiläinen Flow Festival.  

Suomessa vauhtia ympäristöystävällisyyden ja tietoisuuden lisäämiseen on anta-

nut vuonna 2015 aloitettu Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen koordinoima 

Ekokompassi tapahtuma -hanke (Ekokompassi a [viitattu 10.5.2017]). Hankkeen 

tavoitteena on ollut luoda valtakunnallisia työkaluja ja toimintasuunnitelmia, ja pilo-

toida ne mukana olevissa tapahtumissa. Onnistuneesta ympäristötyöstä tapahtu-

mat saavat käyttöönsä Ekokompassi -sertifikaatin.  

Myös Opetus- ja kulttuuriministeriö nostaa kauden 2017-2025 toimintaohjelmaesi-

tyksessän esille ekologisuuden tärkeyden tapahtumissa. Esityksessä vedotaan 

muun muassa siihen, kuinka taide- ja kulttuurifestivaaleilla on mahdollisuus toimia 

kestävän kehityksen edistäjinä ja tärkeinä esimerkinnäyttäjinä yhteiskunnallisesti 

tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämisessä. Ministeriön auditioinnin läpäisseissä 

tapahtumissa on saatu hyviä tuloksia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 44-45.) 
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4 EKOLOGISEMPI TAPAHTUMA 

4.1 Lähtökohdat 

Oli kyse sitten keppihevoskilpailuista tai suurista musiikkifestivaaleista, jokainen 

tapahtuma voidaan tuottaa entistään ekologisemmin. Onneksemme, tapahtumate-

ollisuus on helppo ala päästöjen ja ympäristökuormitusten vähentämisen, koska 

valtaosa vihreistä valinnoista ei vaikuta negatiivisesti lopputuotteen laatuun. LED-

valot, alueella käytettävä sähkön laatu tai biohajoavat lautaset ruokamyyntipisteillä 

eivät tee tapahtumasta kokemuksena millään tavalla huonompaa - päinvastoin.  

Tapahtumilla on monenlaisia vaihtoehtoja ja menetelmiä omien ympäristörasit-

teidensa pienentämiseksi. Keskeisintä on keskittyä olennaisiin asioihin, tunnistaa 

oman tapahtumansa realiteetit ja toimintatapansa ja lähteä siltä pohjalta suunnitte-

lemaan, kuinka omasta toiminnastaan saisi kehitettyä ekologisempaa. Tässä osi-

ossa tulen käymään läpi tapahtumien eri osa-alueita ja esittämään erilaisia ratkai-

suja toiminnan muuttamiseksi ekologisesti kestävämmäksi. 

4.2 Energia 

Tapahtumat tarvitsevat toteutuakseen energiaa monenlaisiin tarkoituksiin. Esitys-

tekniikka, valaisu, ruoanvalmistus, lämmitys ja kylmätilat tarvitsevat kaikki sähkö-

energiaa, jota kuluu kokonaisuudessaan tapahtuman aikana helposti paljon. Niin 

paljon, että energian kulutus onkin tapahtumien yksi suurimmista päästöjen aiheut-

tajista. Green Festival Alliance UK (GFA) ([viitattu 21.11.2017], 4) tekemän tutki-

muksen mukaan energiankulutus kattaa jopa 70 prosenttia tapahtuman tuottamas-

ta suorasta hiilijalanjäljestä, mikäli epäsuorat vaikuttajat, kuten yleisön saapumi-

nen ja kuljetukset jätetään laskennan ulkopuolelle.  

Energian kulutuksesta syntyvät päästöt muodostuvat energian tuotannossa. Ener-

giankulutuksesta syntyviä päästöjä voi vähentää huomattavasti valitsemalla käyt-

töön uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvaa energiaa ovat energiantuotantomuodot, joi-

den lähteitä voidaan pitää loputtomina, eikä niistä vapaudu ilmaan kasvihuone-



 

 

22 

kaasuja. Tällaisia ovat mm. vesi-, tuuli- ja aurinkovoima, maakaasut, puu ja bio-

massat (Ilmasto-opas a [viitattu 10.5.2017]). Esimerkiksi Turussa järjestettävän 

Ruisrockin sähkö on vuodesta 2007 alkaen tuotettu tuulivoimalla, jonka ansiosta 

tapahtuman hiilidioksidipäästöjen arvioidaan pienentyneen noin seitsemän tonnia 

(Koskinen 2011, 28).  

Tapahtuma-alueelle tulevan sähköenergian laatu riippuu yleensä siitä, millainen 

sopimus maanhaltijalla alueelle on. Päästöjen vähentämiseksi onkin hyvä selvit-

tää, mitä energiaa alueelle tulee ja neuvotella maanhaltijan kanssa uusiutuvaan 

energiaan vaihtamisesta, mikäli sitä ei vielä käytetä tai ole alueella saatavissa. 

Uusiutuvan energiaan vaihtaminen lisää myös uusiutuvien energialähteiden mää-

rää kokonaiskulutuksessa, joka puolestaan lisää uusiutuvan energian kysyntää 

(Koskinen 2011, 27). Uusiutuvan energian tarjonta on lisääntynyt ja tulee lisään-

tymään ennestään lähitulevaisuudessa merkittävästi Suomen suurinvestointien 

ansiosta, ja uusiutuvan energian arvioidaankin tulevan fossiilisia energianlähteitä 

suuremmaksi jo ensi vuonna (Valtanen 2017). Uusiutuvan energian saatavuuden 

ei pitäisi olla ainakaan siis este energiamuotoa valittaessa. 

Niillä tapahtuma-alueilla tai alueen osissa, mistä ei löydy kiinteää sähköä tai se ei 

ole käytettävissä, käytetään energian saamiseksi dieselillä käyviä siirrettäviä ener-

gialähteitä eli aggregaatteja (Kumpulainen ym. 2015, 26-27). Näiden aggregaatti-

en käyttöä tulisi mielellään välttää, mutta kaikkialla se ei ole mahdollista. Silloin 

kannattaa selvittää, soveltuuko biodieselit tai -polttoaineet käytettäväksi aggregaa-

teissa (Maula 2010, 18). 

Käytettävän sähkön laadun tai energialähteen suhteen voi myös harkita käytettä-

väksi poikkeuksellisempia tai innovatiivisempia vaihtoehtoja. Esimerkiksi Helsinki 

International Horse Show’n sähkö tuotetaan vuonna 2017 sataprosenttisesti he-

vosenlannalla (Helsinki International Horse Show 2017). Tapahtuman energiatar-

peiden kattamiseksi tarvitaan 14 hevosen vuoden aikana tuottama lanta ja sähkö 

tuotetaan Fortumin Järvenpään voimalaitoksessa. Helsinki International Horse 

Show on ensimmäinen merkittävä hevosurheilutapahtuma, jonka sähkö tuotetaan 

kokonaan lannalla. (Helsinki International Horse Show 2017.)  
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Valaisussa ja esitystekniikassa tulisi suosia vähemmän energiaa kuluttavaa LED-

tekniikkaa. Monet esitystekniikkafirmat ovat ruvenneet korvaamaan konventionaa-

lista tekniikkaa vähemmän kuluttavalla LED-tekniikalla pitkän käyttöiän ja energia-

tehokkuuden takia, joten kannattaa painottaa halukkuuttaan LED-tekniikan suosi-

misesta. Esitystekniikan lisäksi on hyvä harkita, olisiko alueen valaisussa mahdol-

lista valita käyttöön LED-vaihtoehtoja. 

Kaikista yksinkertaisin tapa vähentää energiankulutuksesta syntyviä päästöjä on 

vähentää omaa energiankulutustaan. Kaiken sähköä tai energiaa tarvitsevien lait-

teiden osalta nyrkkisääntönä tulisi muistaa sulkea ne silloin, kun niitä ei tarvita 

(Jones 2010, 82). Esimerkiksi päiväsaikaan monet valot ovat aivan turhia. Jotkin 

valot voi myös korvata automaateilla, ajastetuilla valoilla tai liiketunnistimilla. Lait-

teiden energiatehokkuuteen ja yleiseen tarpeellisuuteen tulisi kiinnittää myös 

huomiota, sekä muistaa, että vähemmän energiaa kuluttavat ja energiatehok-

kaammat laitteet voivat maksaa itsensä takaisin pienentyneillä sähkölaskuilla 

(Maula 2010, 18). 

4.3 Kuljetukset ja rahdit 

Kuljetukset ja rahdit ovat kokonaisuutena isoin hiilidioksidipäästöjen tuottaja tapah-

tumissa (Jones 2010, 139). Yleisön, artistien ja henkilökunnan saapuminen, ruoan 

ja panimotuotteiden, infrastruktuurin ja tarvikkeiden tuominen ja pois vieminen ovat 

edellytyksiä tapahtuman toteutumiselle, joten hiilidioksidipäästöjen määrän vähen-

täminen on todellinen haaste järjestäjille.  

Kuljetuksista aiheutuviin päästöihin voi olla vaikeaa vaikuttaa, koska Suomi on 

maantieteellisesti vaikea maa, ja useat palvelut painottuvat Etelä-Suomeen (Maula 

2010, 21). Palveluita ja tarvikkeita hankittaessa kannattaisi aina tarkistaa, olisiko 

vastaavia saatavana lähiseuduilta, joka vähentäisi suoraan päästöjä. Yksi vaihto-

ehto rahtien vähentämiseksi on tehdä hankintayhteistyötä muiden tapahtumien 

kanssa. Tällöin tapahtumasta toiseen liikkuvista rahdeista jää paluukuljetus pois, 

joka vähentää päästöjä. (Maula 2010, 21.) Hankintayhteistyötä kannattaa tehdä 

erityisesti lähialueen toimijoiden kanssa.  
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Kuljetuksissa kannattaa pitää myös silmällä sitä, kulkeeko jotkin rahdit puolityhjinä. 

Tätä tulisi välttää. Täydet lastit ovat ekologisuuden lisäksi myös kustannustehok-

kaita. Mikäli samalta suunnalta tai matkan varrelta on saapumassa tapahtumaan 

useita kuljetuksia, ota selvää voisiko rahteja yhdistellä (Maula 2010, 21). Puolityh-

jiä rahteja kannattaa varoa myös omissa kuljetuksissaan, kuten varastolta alueelle 

tulevissa ajoissa, runnerien ajoissa ja unohtuneiden tarvikkeiden hakureissuissa. 

Työntekijöiden liikkuminen alueella voi tuntua vähäiseltä, mutta useista pienistä  

matkoista syntyy nopeasti paljon päästöjä. Hyvä tapa vähentää työntekijöiden liik-

kumisesta syntyviä päästöjä on tarjota polkupyöriä henkilökunnan käyttöön (Jones 

2010, 148-150). Sen lisäksi, että pyörillä liikkuminen on nopeaa ja ketterää, ei siitä 

synny päästöjä eikä se kuluta maa-alueita kuten työkoneet, autot ja mönkijät. 

Työntekijöiden saapumista tapahtumaan kannattaa ohjailla myös kannustamalla 

julkisten kulkuvälineiden käyttöön tai polkupyörällä alueelle saapumiseen. Yksi 

tapa voi olla vaikka maksaa matkakorvauksia vain julkisella kulkuvälineellä tai yh-

teiskuljetuksella saapuville. 

Ajoista syntyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämisen avainasemassa on suunni-

telmallisuus. Kun tuotannolliset ajot on mietitty ja ennakoitu mahdollisimman tark-

kaan etukäteen, turhalta edestakaisin sahaamiselta ja liiallisilta ylimääräisiltä ajoil-

ta voidaan välttyä tehokkaasti. Hyvin suunnitellut ajolistat ja työntekijöiden kanssa 

kuljetuksista neuvottelu tehostaa ajojen vähenemistä ja lisää töiden sujuvuutta.  

Tapahtumiin saapuvien artistien, esiintyjien ja esimerkiksi urheilutapahtumissa 

kilpailijoiden liikkuminen on osio, johon järjestäjän on ehkäpä vaikein vaikuttaa. 

Esiintyjien kanssa tulisi kuitenkin neuvotella käytettävistä kulkuvälineistä ja kehot-

taa kiinnittämään siihen huomiota (Jones 2010, 149). Kotimaiset esiintyjät voi esi-

merkiksi sitouttaa liikkumaan muilla kuin ympäristöä raskaasti kuormittavilla lento-

koneilla, vaikka niiden käyttö Suomen sisäisesti harvinaisempaa onkin.  

Ulkomailta saapuville esiintyjille lentomatkustaminen on usein välttämätön vaihto-

ehto, joka lisää merkittävästi tapahtumien päästöjen kokonaismääriä ja on ekolo-

gisuuteen pyrkiville tapahtumille todellinen haaste. Esimerkiksi Flow Festivalin 

vuoden 2010 Pöyry Groupin kanssa yhteistyönä lasketusta kokonaishiilijalanjäljes-

tä lähes 90 prosenttia koostui artistien lentomatkustamisesta (Koskinen 2011, 30). 
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Koskisen (2011, 29) tutkimuksessa lentomatkustamisen päästöjen arvioidaan tuot-

tavan edestakaisella lennolla säästöluokassa Lontoosta Hong Kongiin 3,4 tonnia 

hiilidioksidipäästöjä, joka vastaa noin 340 000 kertakäyttöisestä muovipussista 

aiheutuvia päästöjä. Lukujen muuttuessa konkretiaksi, määrät eivät tunnukaan 

yhtäkkiä enää kovin mitättömiltä. 

Yksi tehokas tapa pienentää omia polttoaineiden kulutuksesta syntyviä päästöjä 

on tehdä yhteistyösopimus jonkin vihreän kuljetusfirman tai biopolttoainetta tarjoa-

van öljynjalostusyhtiön kanssa (Jones 2010, 142-147). Esimerkiksi helsinkiläinen 

hiilineutraaliksi pyrkivä Flow Festival on tehnyt jo useamman vuoden yhteistyötä 

öljynjalostusyhtiö Nesteen kanssa uusiutuvien biopolttoaineiden käytöstä (Kam-

monen 2016). Yhteistyön myötä Flown kaikki aggregaatit toimivat ekologisemmalla 

biodieselillä, mutta uutisessa ei kerrota käytetäänkö polttoaineita myös autoissa ja 

työkoneissa. Neste kuitenkin kertoo nettisivuillaan, että heidän uusiutuvat biopolt-

toaineensa kelpaavat kaikkiin normaaleihin dieselmoottoreihin seoksina tai sellai-

senaan (Neste Oyj 2016), joten korvaamalla dieselkäyttöisten kulkuneuvojen polt-

toaineet ympäristöystävällisemmällä biodieselillä tai uusiutuvalla biodieselillä, voi 

hiilidioksidipäästöjä vähentää huomattavia määriä. Kannattaa siis selvittää, onko 

paikkakunnalla saatavilla biopolttoaineita sekä varmistaa sopivuus käytössä ole-

vaan kulkuneuvoon. 

Mikäli biopolttoaineisiin siirtyminen ei vielä ole mahdollista, kannattaa sitä kuiten-

kin harkita lähitulevaisuudessa. Biopolttoaineet ovat vasta hiljalleen kehittyviä ja 

yleistyviä, mutta esimerkiksi kansallisen energia- ja ilmastostrategian yhtenä kes-

keisenä tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä 2020-luvulla yli 50 pro-

senttiin ja nostaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus 40 prosenttiin vuo-

teen 2030 mennessä (Huttunen 2017, 26-27, 32). Tavoitteet perustuvat erityisesti 

bio- ja uusiutuvan energian tarjonnan lisäämiseen, sekä nestemäisten biopolttoai-

neiden ja biokaasun teknologian ja tuotannon kasvattamiseen.  

4.4 Yleisön saapuminen tapahtumaan 

Suuri osa kaikista hiilidioksidipäästöistä syntyy yleisön saapuessa tapahtumaan. 

Kymmentuhatpäisten massojen saapuminen ja poistuminen synnyttää lyhyen ajan 
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sisällä valtavat määrät päästöjä, joten siksi yleisön liikkumista tulisi ohjailla ekolo-

gisempaan suuntaan (Jones 2010, 151). 

Tapahtumajärjestäjän vastuulla on huolehtia asiakasvirtojen saapumisesta tapah-

tumakaupunkiin ja -alueelle, järjestettiin se missä tahansa. Näin ollen järjestäjän 

on viestittävä yleisönsä kanssa ja pidettävä huoli siitä, että tapahtumaan on help-

poa ja vaivatonta saapua kestävämpiä vaihtoehtoja suosien (Jones 2010, 151-

161, 167-168; Maula 2010, 21-22).  

Mikäli tapahtuma-alue sijaitsee kohtuullisella etäisyydellä tapahtumakaupungista, 

tulisi yleisöä kehottaa saapumaan kävellen tai polkupyörillä. Tämä vähentää sekä 

päästöjä että alueen ruuhkaisuutta. Hyvä kannustin on asianmukaisten, mielellään 

vartioitujen ja tarpeeksi suurten pyöräparkkien järjestäminen. Hyvät pyöräparkit 

vähentävät myös minne sattuu parkkeerattujen, kuten aitoihin lukittujen, pyörien 

määrää (Kumpulainen ym. 2015,  82-83). 

Yleisöä tulisi kannustaa myös julkisten kulkuvälineiden käyttöön antamalla selkeitä 

ohjeita siitä, miten tapahtuma-alue on saavutettavissa joukkoliikenteellä. Tapah-

tuma voi myös neuvotella julkisen liikenteen toimijoiden kuten VR:n, OnniBusin tai 

paikallisliikennöijän kanssa lisävuorojen järjestämisestä. Myös yhteistyösopimus 

voi olla järkevä vaihtoehto, ja siten mahdollistaa asiakkaille alennuksia julkisiin 

kulkuvälineisiin. Asiakkaille kannattaa järjestää myös jatkuva shuttle-kuljetus alu-

eelle tapahtumakaupungista. Yleisöä kannattaa houkutella shuttle-kuljetuksen 

käyttöön sen vaivattomuudella - se vie suoraan alueelle ja parkkipaikkojen etsiske-

lyltä ja ruuhkassa jumittamiselta vältytään. Tapahtuman luonteesta ja saavutetta-

vuudesta riippuen julkisella kulkuvälineellä tai polkupyörällä saapumisesta voi teh-

dä myös brändin.  

Mikäli tapahtuma tarjoaa asiakkailleen valvottuja parkkialueita, tulisi niiden olla 

maksullisia. Parkkialueen kapasiteettia kannattaa myös rajoittaa ja viestiä siitä 

yleisölle etukäteen. Asiakkaita tulisi kehottaa saapumaan täysillä autoilla ja kan-

nustaa tähän tarjoamalla jokaisen paikan täyttäneille etuja tai alennuksia parkista. 

Olisiko mahdollista luoda esimerkiksi porrastettu hinnasto, jossa hinta määräytyy 

matkustajamäärän mukaan? 
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Yksityisautoilijoita kannattaa kannustaa myös täyttämään tyhjiä paikkoja kimppa-

kyytiläisillä. Yksi tehokas tapa on luoda tapahtumalle oma kimppakyytiryhmä Fa-

cebookiin. Näin kyytiä etsivät ja tarjoavat löytävät toisensa helpommin, kuin ilmoi-

tukset eivät hautaudu muiden julkaisujen sekaan. Ryhmälle kannattaa luoda myös 

jonkinlaiset säännöt, jotta keskustelu säilyy selkeänä. Ryhmää kannattaa markki-

noida sopivilla ajankohdilla ennen tapahtumaa ja erityisesti tapahtuman loputtua.  

Facebookista löytyy jo nyt useita aktiivisia kimppakyytiryhmiä, joista isoimmassa 

on tämän työn kirjoitushetkellä yli 49 000 jäsentä (Kimppakyyti [viitattu 

26.11.2017]), joka kertoo suoraan omaa tarinaa näiden ryhmien tehokkuudesta.   

4.5 Jätehuolto ja kierrätys 

Tapahtumissa syntyvät jätteet ovat kaikista näkyvin osa ympäristörasitteista. Ta-

pahtumat ovat tilaisuuksia, joissa sadoista satoihin tuhansiin ihmisiin kerääntyy 

pienelle alueelle syömään, juomaan, juhlimaan ja kuluttamaan. Jätettä syntyy väis-

tämättä melkoisia määriä. Jätehuolto ja kierrättäminen ovat yksi isoimmista osiois-

ta, joihin tapahtumajärjestäjä voi itse vaikuttaa merkittävästi. Koskisen (2011, 21) 

tekemässä tutkimuksessa vastaajien keskuudessa jätemäärien vähentäminen ko-

ettiin yhdeksi tärkeäksi konkreettiseksi tavoitteeksi teoissa kohti ekologisempaa 

tapahtumaa.    

Jokaista tapahtumajärjestäjää velvoittavat jäte- ja ympäristönsuojelulaki sekä kun-

takohtaiset jätehuoltovaatimukset. Nämä määräykset velvoittavat kuitenkin toteut-

tamaan vain vähittäisen jätehuollon ja ekologisempaan lopputulokseen pääsee 

viemällä oman jätehuoltonsa määräyksiä pidemmälle.  

Tehokkaan jätehuollon ja kierrätyksen toteutumiseksi tulee laatia mahdollisimman 

laaja ja tarkka jätehuoltosuunnitelma. Perusteellisen suunnitelmallisuuden avulla 

voidaan pyrkiä monivuotisesti jätelaadun muokkaamiseen ja jätteiden kokonais-

määrän vähentämiseen (Maula 2010, 22). Jätehuoltosuunnitelmaa tehdessä on 

hyvä tehdä yhteistyötä jätehuoltoyhtiön ja ympäristöviranomaisen kanssa ja neu-

votella riittävistä resursseista ja käytettävistä menetelmistä (Kumpulainen ym. 

2015, 50-53, 56-58). Jätehuoltosuunnitelmaa tehdessä tulee huomioida myös 
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oman tapahtumansa luonne ja yleisön käyttäytyminen. Millainen viestintä ja moti-

vointi tehoaa omaan asiakaskuntaan? 

Suomen jätelaki velvoittaa jokaista jonka toiminnasta syntyy jätettä noudattamaan 

jätteiden käsittelyssä etusijajärjestystä (Jätelaki 17.6.2011/646 2 luku 8 §). Etusija-

järjestyksen mukaisesti jätteen määrää tulisi ensisijaisesti pyrkiä vähentämään. 

Jos jätettä kuitenkin syntyy, tulee se ensisijaisesti valmistella uudelleenkäytettä-

väksi ja toissijaisesti kierrättää omina jakeinaan uusiokäyttöön. Jatkojalostuksessa 

esimerkiksi biojäte voidaan kompostoida tai siitä voidaan jalostaa bioenergiaa 

(HSY c 2017), kierrätyskartongeista voidaan valmistaa hylsykartonkia (HSY d 

2017) ja metallit ja lasit käyvät raaka-aineeksi uusien tuotteiden valmistukseen 

(HSY b 2017; HSY a 2017).  

Joillain paikkakunnilla kierrätettyjen jätelaatujen palautus on myös edullisempaa, 

joten kierrättämisestä voi olla taloudellisiakin hyötyjä. Tutkiessani esimerkiksi 

HSY:n jätehuollon, Oulun jätehuollon ja PHJ - Päijät-Hämeen jätehuollon jätemak-

suhinnastoja, oli sekajätteen palautus ja käsittely jokaisella kalliimpaa kuin muiden 

yleisten, kuten energia-, bio-, lasi-, metalli- tai kartonkijätteen palautus ja käsittely 

(HSY 2016, 22; Oulun jätehuolto [viitattu 15.11.2017] 1; PHJ 2017). Hinnastot ovat 

tosin oletettavasti määritelty kotitalouksille ja lopulliset jätemaksut määräytyvät 

tapahtumissa kuitenkin jätehuoltoyhtiön kanssa tehtyihin sopimuksiin. 

Jos kierrättäminen ei ole mahdollista, tulee jäte käsitellä energiajätteenä. Energia-

jäte on jätettä, jota ei voi kierrättää uusiomateriaalina mutta joka soveltuu hyödyn-

nettäväksi energiantuotannossa (Jätelaki 17.6.2011/646 2 luku 8 §). Energiajäte 

on kuitenkin problemaattista, koska se käsitellään polttamalla, josta puolestaan 

syntyy haitallisia päästöjä, kuten tuhkaa ja savukaasuja (SLL 2009). Jos jätteen 

hyödyntäminen energiana ei ole mahdollista, tulee jäte hävittää (Jätelaki 

17.6.2011/646 2 luku 8 §). 

Tarvittavat jäteastiat voivat vaihdella tapahtumakohtaisesti, ja siksi tulee etukäteen 

tehdä arvio siitä, kuinka paljon mitäkin jätejaetta tapahtumasta arviolta syntyy 

(Kumpulainen ym. 2015, 52-53). Mikäli jotain jätettä syntyy arviolta tai tiedettävästi 

yli 50 kg, on tapahtuma keräysvelvollinen (Ekokompassi 2015).  Tapahtuma-

alueelta tulisi löytyä jäteastiat ainakin seka-, energia- ja biojätteelle, pahville ja kar-
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tongille, metallille ja lasille (Ekokompassi 2015). Rakennuksen ja purun aikana 

tulisi kerätä myös erikseen rakennus- ja puujäte, joita voi kertyä varsinkin isom-

missa tapahtumissa useita tonneja. Myös ongelmajätteet kuten paristot, öljy- ja 

maalipurkit ja kemikaalit, tulisi kerätä asianmukaisesti erilleen, etteivät ne päädy 

maaperään tai vääriin jäteastioihin. 

Jotta eri jätelaadut löytäisivät tiensä oikeisiin jäteastioihin mahdollisimman tehok-

kaasti, tulee suunnitteluvaiheessa huomioida oman asiakaskuntansa käyttäytymis-

tavat. Missä ja milloin asiakkaat sijaitsevat, mitkä alueet kuormittuvat, mitkä eivät? 

Jäteastioiden ja kierrätyspisteiden sijoittelu keskeisille paikoille ja isoille väylille 

helpottaa ja motivoi asiakasta kierrättämään, ja jäteastioiden säännöllinen tyhjen-

nys ja siisteys tekee siitä helposti lähestyttävämpää. Myös alueen eri ominaisuu-

det on huomioitava jäteastioiden sijoittelussa. Esimerkiksi ruokailualueet kuormit-

tuvat usein muita alueita enemmän, joten näille alueille on hyvä varata kalustoa ja 

oikeanlaisia jäteastioita riittävästi (Kumpulainen ym. 2015, 56). 

Asiakkaan opastaminen ja kierrättämisestä mahdollisimman helpoksi tekeminen 

ovat avainasemassa syntypaikkalajittelun toteutumisessa, koska juhlahumussa se 

ei ole monen ykkösprioriteetti, eikä asiakas välttämättä tiedä, mihin jäteastiaan 

jätteensä lajittelisi. Joissain isommissa tapahtumissa kierrätyspisteillä on talkoolai-

sia opastamassa asiakkaita, mutta kaikista olennaisinta on selkeästi merkityt jä-

teastiat ja ytimekkäät ohjeet (Jones 2010, 301, 327-330; Kumpulainen ym. 2015,  

52, 56). Tehokas tapa on visualisoida ohjeet havainnollistavilla kuvilla.  

Etenkin ulkoilmatapahtumissa alueelle pitää muistaa sijoittaa riittävästi selkeästi 

merkittyjä tuhkakuppeja tupakantumpeille (Jones 2010, 338-339). Tupakantump-

peja tumpataan tapahtumien aikana maahan valtavia määriä ja ihmismassat tallo-

vat tumpit maa-aineksen sekaan helposti, jättäen maaperään myrkyllisiä kemikaa-

leja. Tumppien määrän voi laskea suuntaa-antavasti esimerkiksi ajattelemalla, että 

jokainen asiakas polttaa tapahtuman aikana yhden savukkeen. Mikäli tapahtuman 

asiakasmäärä on esimerkiksi 15 000 ja tapahtuma kestää kolme päivää, kertyy 

tumppeja alueelle viikonlopun aikana 45 000. Yhden tupakantumpin maatumises-

sa kestää arviolta 12 vuotta (Jones 2010, 338), joten tumpit pitäisi pyrkiä kerää-

mään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta tumpit eivät säilöytyisi maape-

rään. Tämä tulisi pitää mielessä etenkin tapahtuman aikana toteutettavassa siivo-
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uksessa sekä loppusiivouksessa. Yksi hyvä tapa tumppien vähentämiseksi on tar-

jota asiakkaille taskutuhkakuppeja, joihin kerätä tumpit. Esimerkiksi Ilosaarirock 

tarjosi tällaisia avaimenperätuhkakuppeja asiakkailleen joitakin vuosia sitten. 

Omien jätteiden keräämisestä, kierrättämisestä tai uusiokäyttöön valmistelemises-

ta voi tehdä myös brändin tai esimerkiksi kampanjan. Esimerkiksi tanskalainen 

Roskilde toteutti vuonna 2008 kampanjan ”Trash for Tuborg”, jossa asiakkaat sai-

vat säkilliselle roskia vaihdossa kylmää Tuborg -olutta. Kampanjan aikana vaihdet-

tiin 27 000 kg roskaa olueen (Niebuhr 2014). Vuonna 2016 Roskilde järjesti myös 

kilpailun leirintäalueella, jossa leiriytyjät kilpailivat toisiaan vastaan suunnittelemal-

la parhaimman roska-astian (Manion 2016).  

Jätehuollon osalta tärkeää on myös tapahtuman aikana tehtävä siivous. Sen lisäk-

si, että se lisää alueen viihtyvyyttä, alueelle hylätyt jätteet saadaan kerättyä kierrä-

tettäväksi kokonaisina, eikä esimerkiksi linnut kuljeta roskia tai yleisömassat ehdi 

tallomaan jätteitä murusiksi (Kumpulainen ym. 2015, 57). Murentunut jäte on vai-

keampaa lajitella ja se jää helposti maaperään jälkisiivouksesta huolimatta (Maula 

2010, 22). 

Turhan paperijätteen vähentämiseksi tapana on kieltää tapahtuma-alueella tai sen 

läheisyydessä flyerien ja esitteiden jakaminen ulkoisilta toimijoilta. Järjestäjän tulisi 

miettiä myös omien esitteidensä jakelua. Nykyään monissa tapahtumissa on siir-

rytty mobiiliapplikaatioon, josta löytää ohjelman ja aikataulut helposti ilman käsioh-

jelmia. Alueelle kannattaa myös lisätä useita kiinteitä aikatauluja keskeisille pai-

koille. Kun yleisö tietää löytävänsä aikataulut alueelta, jää kertakäyttöiset lehtiset 

ottamatta.  

Monissa isoissa ulkoilmatapahtumissa suuret jätekuormitukset keskittyvät leirin-

tään. Leirintäalueille hylätyt teltat, tuolit, ruuantähteet ja pakkaukset muodostavat 

roskavuoria, jotka tuntuvat jokavuotiselta piinalta. Siksi myös leirintäalueelle tulisi 

järjestää mahdollisimman monipuoliset, riittävät ja järkevästi sijoitellut kierrätys-

mahdollisuudet. Leiriytyjille kannattaa myös jakaa roskasäkkejä jo saavuttaessa ja 

etenkin majoitusajan päättyessä (Kumpulainen ym. 2015, 56). Lisäksi leiriytyjiä 

tulisi kieltää tuomasta alueelle huonekaluja, kuten sohvia. Nämä jäävät alueelle 
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lähes poikkeuksetta (Maula 2010, 23-24). Myös kertakäyttögrillit tulisi kieltää, sekä 

turvallisuus- että ympäristösyistä (Maula 2010, 23-24). 

Sekä Suomessa että maailmalla leirinnän siivottomuuteen on pyritty löytämään 

ratkaisuja erilaisilla tempauksilla, palkinnoilla ja panttijärjestelmillä. Käytännössä 

oman leiripaikkansa siivonneet leiriytyjät on palkittu yllätyspalkinnoilla, virvoitus-

juomilla tai muilla eduilla (Kumpulainen ym. 2015, 56). Euroopan festivaaleilla 

käydessäni olen nähnyt käytettävän konkreettista rahapanttisysteemiä. Esimerkik-

si saksalaisen Hurricane -festivaalin leirintälipun hintaan on lisätty automaattisesti 

10€ rahallinen pantti, jonka saa lunastettua takaisin siivottuaan leirintäpaikkansa ja 

palautettuaan jätteensä keräyspisteelle. Omasta mielestäni tämä ainakin on todel-

la hyvä esimerkki tehokkaasta motivoinnista - mikäpä olisi parempaa kuin ros-

kasäkistä vaihtokaupaksi rahan saaminen. Panttinsa lunastamattomat puolestaan 

maksavat siivottomuudestaan järjestäjälle. 

4.6 Ympäristö ja tapahtuma-alue 

Kaikilla ulkoilmatapahtumilla on vaikutus tapahtuma-alueen ympäristöön. Erityises-

ti erityyppisillä luontoalueilla ympäristö on huomattavasti herkempi yleisötapahtu-

mien kuormitukselle, kun pinnoitteet eivät suojaa maa-alueita. Tapahtumajärjestä-

jän vastuulla on kunnioittaa aluetta ja pyrkiä minimoimaan omia vaikutuksiaan sii-

hen. Hyvä ohjenuora tapahtuma-alueen huolehtimiselle on lähtökohta, että alue on 

tapahtuman jälkeen samassa kunnossa kuin ennen tapahtumaa (Environmental 

Handbook a [viitattu 24.5.2017]).  

Tapahtumat kuluttavat monilla tavoilla alueen luontoa. Esimerkiksi raskaat raken-

teet, kuten lavat ja isot rakennelmat voivat jättää jälkiä tai kaivautua kuormittavilta 

osilta maahan (Maula 2010, 24-25). Maa tulisi päällystää näiltä kohdilta. Myös 

edestakaisin liikkuvat ihmismassat kuormittavat aluetta osaltaan, ja siksi yleisön ja 

henkilökunnan kulkua tulisi ohjailla valmiita väyliä pitkin. Mikäli valmiita reittejä ei 

ole, tulee ne suunnitella. Myös raskaiden kuljetusten tuomista ja työkoneiden liik-

kumista alueella tulisi ohjailla väyliä pitkin niin, etteivät ne turmele nurmia ja luon-

toalueita (Maula 2010, 24-25). Alueen kulumiseen voi vaikuttaa myös sääolosuh-

teet, kuten rankkasateet, jotka tekevät maaperästä helpommin vaurioituvaa. Mu-
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taisilla alueilla on myös asiakkaan ikävä kulkea, joten sateiden yllättäessä kannat-

taa maanhaltijan kanssa neuvotella voisiko väyliä päällystää esimerkiksi vanereil-

la, murskeella tai hakkeella. Näissä tapauksissa tulee kuitenkin selvittää maanhal-

tijalta, tuleeko tapahtumajärjestäjän poistaa väliaikainen päällyste, kuten hake, 

alueelta tapahtuman jälkeen. 

Järjestäjän tulee myös huolehtia, että tapahtuma-alueen maaperä tai mahdolliset 

vesistöt pysyvät puhtaina. Maaperään ei saa esimerkiksi päästää ympäristölle hai-

tallisia kemikaaleja, jätehuollon tulee olla tehokas ja toimiva sekä saniteettipalvelu-

jen tulee olla riittävät ja puhtaat. Tapahtumasta syntyvät jätevedet tulee myös vie-

märöidä ja ohjata väliaikaiseen jätevesisäiliöön tai kunnan jätevesiverkkoon (Kum-

pulainen ym. 2015, 35). 

Tapahtuma-alueelta tulee löytyä juoksevaa vettä sekä asiakkaiden, henkilökunnan 

että ruokamyyjien käyttöön (Kumpulainen ym. 2015, 35). Auki jääneet tai vuotavat 

vesihanat kuluttavat paljon turhaa vettä, joten siksi vesipisteillä tulisi olla helposti 

tai jopa itsestään sulkeutuvat automaatti- tai liiketunnistinhanat (Jones 2010, 185-

186, 190). Esimerkiksi seinäjokelainen Provinssi on korvannut vesipisteidensä ha-

nat itsestään sulkeutuvilla hanoilla.   

Tapahtuman koosta riippuen, järjestäjän tulisi huomioida lisäksi tapahtuma-alueen 

lieve- ja lähialueiden ympäristö. Järjestäjän on hyvä sopia lähialueen toimijoiden ja 

asukkaiden kanssa etukäteen omat vastuualueensa esimerkiksi siivouksen suh-

teen. Sijoittamalla jäteastioita tapahtuma-alueelle johtaville väylille voi vaikuttaa 

huomattavasti lievealueiden siisteyteen (Kumpulainen ym. 2015, 52, 56-57), mutta 

silloin tulee huomioida kierrätyksen toteutuminen. Onko järkevämpää siivota lieve-

alueet ja lajitella jätteet siivouksen yhteydessä vai sijoittaa väylille jäteastioita, joita 

ihmiset käyttävät todennäköisesti sekajäteastioina? Konkreettinen jäte ei myös-

kään ole ainoa saaste mitä tapahtumista voi syntyä. Esimerkiksi musiikkitapahtu-

mista syntyvä melusaaste tulisi rajoittaa niin, ettei se liioin rasita lähialueen asuk-

kaita ja muita toimijoita.  
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4.7 Ruoka- ja juomapalvelut 

Miltei kaikki tapahtumat tarjoavat alueellaan yleisölle, henkilökunnalle ja esiintyjille 

erilaisia ruoka- ja juomapalveluja. Alueen ruokamyynti yleisölle on usein toteutettu 

ulkoistetusti vuokraamalla myyntipaikkoja, johon palaan myöhemmin niiden omas-

sa luvussaan. Anniskelu ja catering puolestaan toteutetaan usein järjestäjän puo-

lesta itse tai tilauspalveluna, jonka takia niihin on helpompaa vaikuttaa. 

Tapahtumilla on monenlaisia vaihtoehtoja anniskelun tarjoilun toteuttamiseksi. 

Kaikista ensimmäisenä tulisi luopua kertakäyttötuopeista, mikäli sellaiset ovat käy-

tössä. Muovisista kertakäyttömukeista syntyy valtavat määrät turhaa jätettä ja tyh-

jät tuopit päätyvät usein heitettäväksi maahan. Hylätyt tuopit taas tallautuvat mas-

sojen jalkoihin, joka vaikeuttaa siivoamista jättäen maaperään murentunutta muo-

via. Monet tapahtumat ovat onneksi nykyään luopuneet tästä vaihtoehdosta, mutta 

drinkki- ja viinilaseina käytetään usein vieläkin kertakäyttömukeja.  

Tarjoilun toteuttamiseen ekologisemmin on erilaisia vaihtoehtoja, joista kannattaa 

valita tapahtuman luonteeseen ja panimoyhteistyösopimukseen sopivin. Yksi hyvä 

vaihtoehto on tarjota tuotteet suoraan niiden omista pakkauksistaan, eli PalPan 

kierrätettävistä tölkeistä tai muovipulloista. Alkuperäispakkauksista juomien tar-

joaminen on sekä ekologista että taloudellisestikin kannattavaa, sillä kun aikaa ei 

kulu juomien kaatamiseen, myyntikin nopeutuu (Maula 2010, 20). Käytetyt tölkit 

puolestaan päätyvät uusiomateriaaleiksi. 

Toinen tapa on tarjota tuotteet osto- tai vuokratavarana saatavista kovamuovisista 

kestotuopeista, tai korkeamman profiilin tapahtumissa keraamisista astioista. Kes-

tomuovituoppeja kannattaa käyttää silloin, jos tapahtuman panimotuotteet tulevat 

hanamyyntiin. Kovamuovituoppien ja keraamisten astioiden varjopuoli on niiden 

pesemisessä kuluva vesi ja siitä aiheutuva lisätyö (Maula 2010, 20). Toisaalta taas 

uudelleen täytettävät tankit vähentävät huomattavasti kierrätettävien PalPa-

pakkausten määrää, joiden jatkokäsittely taas kuluttaa energiaa. 

Yleiseksi tavaksi on muodostunut sekä PalPa-pakkausten että kovamuovituoppien 

myyntihintaan pantin lisääminen (Maula 2010, 20). Pantti motivoi ja tehostaa asi-

akkaita palauttamaan tyhjät tölkit ja tuopit takaisin myyntipisteille, joka puolestaan 
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lisää siisteyttä (Jones 2010, 318). Olen myös huomannut, että panttisysteemin 

yleistyttyä jotkut asiakkaat ovat alkaneet keräämään tuoppeja ja tölkkejä hankki-

akseen juhlimisen ohessa taskurahaa. Mielestäni tämä on vain hyvä ilmiö, joka tuo 

hyvän mielen asiakkaille, eikä järjestäjä menetä siinä mitään - päin vastoin. Asiak-

kaathan siivoavat aluetta järjestäjän puolesta.  

Tapahtuman mahdollisissa itse organisoimissa ruokamyyntipisteissä sekä järjestä-

jän tarjoamassa henkilökunnan, esiintyjien ja muiden sidosryhmien ruokailussa 

tulisi ottaa käyttöön biohajoavat kertakäyttöastiat, -servetit ja -aterimet. Varsinkin 

suurissa tapahtumissa vain muutaman päivän aikana voi käydä ruokailemassa 

tuhansia ihmisiä, joten jätettä syntyy valtavasti. Kaikkia ruokia ei myöskään tarvit-

se tarjota lautasilta, vaan esimerkiksi leivät voi hyvin tarjota serveteiltä (Jones 

2010, 272-274). Työntekijöitä voi kehottaa myös jonkun edun tai hyödykkeen ve-

rukkeella tuomaan itselleen tapahtuman ajaksi oman kahvi- ja juomakupin. Olen 

huomannut, että kertakäyttömukeja menee valtavat määrät roskiin ihmisten juo-

dessa niistä esimerkiksi vain kerran vettä, kahvia tai mehua. Tästä syntyy sekä 

valtavat määrät jätettä että turhia kuluja tapahtumalle. Jätteen vähentämiseksi tuli-

si luopua myös yksittäisistä annospakkauksista, kuten esimerkiksi voinapeista ja 

yksittäispakatuista annoksista (suola, pippuri, sokeri, pillimehut) (Maula 2010, 19). 

Ekologisempaa on tarjota levitteet suuremmista paketeista, sokerit paloina rasias-

ta ja mehut vaikka hanatynnyreistä.  

Omissa ruoka- ja cateringpalveluissaan järjestäjä voi vaikuttaa suoraan tarjotta-

vaan ruoan laatuun ja sen eettisyyteen. Monen ruoan tuotantoketju ja matka tarjot-

tavaksi voi olla varsin pitkä ja värikäs, johon mahtuu paljon rahteja, prosessointia 

ja epäeettistä työympäristöä. Valitsemalla paikallista lähiruokaa, sesongin mukai-

sia raaka-aineita ja sertifioituja tuotteita, kuten Reilua kauppaa, saa tarjottavasta 

ruoasta varmemmin ekologisempaa ja eettisempää. Myös kahvit, teet ja kaakot 

tulisi olla sertifioituja. Ruoan valmistuksessa tulisi käyttää mahdollisimman ener-

giatehokkaita laitteita ja tarjota kypsentämätöntä ruokaa, kuten ruokaisia salaatte-

ja. Hävikin ja jätteen määrän vähentämiseksi kannattaa ottaa selvää, voisiko ta-

pahtuman ylijäämäruokaa mahdollista lahjoittaa eteenpäin.  

Yksi helppo tapa saada tarjottavasta ruoasta vihreämpää, on tarjota kasvis- ja ve-

gaaniruokaa tai lisätä kasvisten osuutta tarjottavassa ruoassa. Lihantuotannosta 
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syntyvät päästöt kattavat globaalisti World watch -instituutin raportin mukaan jopa 

51 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä (Goodand & Anhang 2009, 11), 

puhumattakaan eläinmaataloudesta syntyvistä metaanikaasuista, jotka ovat jopa 

86 kertaa hiilidioksidia pahempia kasvihuonekaasuja (Suveri 2016, 10-11). Esi-

merkiksi naudanlihan ilmastovaikutus vastaa noin 15 kg CO2/naudanlihakilolta kun 

soijapavun ilmastovaikutus on puolestaan vain noin 1 kg CO2/soijapapukilo. Yhden 

naudanlihakilon ilmastovaikutus on siis noin 15 kertainen esimerkkikasvisvaihtoeh-

toon verrattuna. (Ilmasto-opas b [viitattu 23.5.2017].) Kasvisruokien tarjoamista 

kannattaa muutenkin harkita lisättävänsä, koska yksi tämän hetken ajankohtaisista 

trendeistä on lisääntyvä kiinnostus kasviruokavaliota kohtaan (Unilever 2016).  

4.8 Vuokratut myyntipaikat 

Useissa tapahtumissa toteutetaan ulosvuokrattua myyntitoimintaa, jolla tarkoite-

taan tapahtuma-alueelta alueiden tarjoamista vuokralle ulkopuolisille toimijoille. 

Tämä sekä lisää tapahtuman monipuolisuutta ja elämyksellisyyttä, että vähentää 

järjestäjän työtaakkaa ja tuo taloudellisia etuja (Kumpulainen ym. 2015, 71). Suuri 

osa ulkopuolisista toimijoista ovat erilaisia ruokamyyjiä, jotka kattavat valtaosan 

asiakkaiden ruokapalveluista. Alueen ruokamyynnistä syntyy kokonaisuutena hui-

mia määriä jätettä, ja koska asiakkaita ruokailee tapahtuman aikana kymmenker-

taisia määriä henkilökuntaan nähden, myös ulkoisten toimijoiden tarjoaman ruoan 

ja toiminnan ekologisuuteen tulisi kiinnittää huomiota.  

Tapahtumajärjestäjän tulee ilmoittaa toimijoille selkeästi etukäteen kyseisen tapah-

tuman käytännöt ja toimintaperiaatteet esimerkiksi myyntiastioihin, jätehuoltoon ja 

ympäristöön liittyen. Järjestäjä voi velvoittaa vuokrasopimuksessa toimijoita käyt-

tämään ainoastaan biohajoavia astioita ja aterimia, tarjoamaan ainakin yhtä kas-

visateriaa ja ainoastaan sertifioitua kahvia ja teetä. Vuokrasopimuksessa voidaan 

myös asettaa rajoitteita esimerkiksi käytettävässä olevan energian määrästä vel-

voittamalla myyjiä käyttämään tiettyä vakiomäärää energiaa ja veloittamalla mah-

dollisista lisätarpeista (Koskinen 2011, 28). Sopimuksessa voi olla myös määräyk-

siä velvoitteiden rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä.  



 

 

36 

Ruokamyynnissä syntyy isot määrät etenkin pahvia ja bio- ja energiajaetta, joten 

ulkopuolisten toimijoiden kierrätyksen toteutumiseen tulisi kiinnittää erityistä huo-

miota. Järjestäjän tulee hoitaa myyntipisteille asianmukaiset kierrätysmahdollisuu-

det sekä huolehtia niiden riittävyydestä. Jätteitä kerääntyy paljon etenkin tapahtu-

man päätyttyä, jolloin kannattaa arvioida onko tarvetta esimerkiksi puristimille tai 

pikakonteille. Järjestäjän tulee huomioida myös ruokamyynnissä syntyvien jäteve-

sien ja paistorasvojen kerääminen (Kumpulainen ym. 2015, 72). Kolmannen osa-

puolen toimijoiden toimintaa tulisi pyrkiä valvomaan ja puuttua siihen, mikäli vaik-

kapa kierrätys ei toteudu sovitulla tavalla (Jones 2010, 50-51, 343). 

Suomi on palveluiltaan ja toimijoiltaan rajallinen maa, ja samat myyjät kiertävät 

tapahtumista toiseen. Mitä useampi tapahtuma vaatii ja velvoittaa myyjiä vihreäm-

piin valintoihin ja toimintaan, sitä yleisempää siitä tulee, ja siten vihreydestä tulee 

hiljalleen itseisarvo myös alihankkijoille. Siksikin ulkopuolisia toimijoita tulisi rohke-

asti pyrkiä velvoittamaan vihreisiin toimintamalleihin. 

Britanniassa Glastonbury -festivaaleilla ulkopuolisia myyjiä on pyritty motivoimaan 

vihreämpään toimintaan ja tehokkaaseen kierrättämiseen arvioimalla vuosittain 

näiden toimintaa, kuten jätehuoltoa ja tuotteiden eettistä alkuperää. Toimijat on 

palkittu eritasoisilla (kulta, hopea, pronssi) ”green trader” palkinnoilla sen mukaan, 

kuinka hyvin ekologiset arvot toteutuvat heidän toiminnassaan. (Jones 2010, 51.) 

Tällaiset palkinnot voivat vaikuttaa asiakkaiden tekemiin ostopäätöksiin, joten pa-

nostamalla omaan toimintaansa voivat he lisätä omaa positiivista mielikuvaansa.  

4.9 Hankinnat 

Tapahtumia varten tehdään vuosittain monenlaisia hankintoja, joita kertyy helposti 

paljon. Ekologisempi tapahtuma pyrkii ulottamaan vihreän ajattelun myös tälle 

osa-alueelle, vaikka se voi välillä olla haastavaa, ja monet hankinnat saattavat tun-

tua mitättömiltä. Materiaalien ekologisuuteen ei usein tule myöskään kiinnitettyä 

huomiota, koska tuotteiden valmistusprosessi ja matka tapahtumaan ovat itselle 

näkymättömiä.  
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Tapahtumia varten hankitaan monenlaisia hyödykkeitä, kuten materiaaleja, työpai-

toja, kylttejä, kalusteita, painomateriaaleja, somisteita ja tapahtuman ilmeen mu-

kaisia kankaita. Näitä hankintoja tehdessä tulisi pyrkiä materiaalien kierrätettävyy-

teen ja kestävyyteen (Koskinen 2011, 20). Huomiota tulisi kiinnittää etenkin han-

kintojen monivuotisuuteen ja miettiä jo hankintaa tehdessä, kuinka sitä voisi hyö-

dyntää uudestaan. Voisiko esimerkiksi edellisvuosien lavakankaita käyttää seu-

raavina vuosina somistuksessa tai pystyisikö ylijääneistä paidoista työstämään 

uusia tuotteita? 

Tapahtuman painomateriaaleja hankittaessa tulisi suosia paikallista painotaloa ja 

selvittää, olisiko tuotteet mahdollista tehdä ympäristöystävällisemmillä materiaaleil-

le. Suomessa tämmöiset vaihtoehdot tunnistaa esimerkiksi Joutsenmerkistä. Pai-

notuotteiden määrää tulisi myös miettiä. Jääkö tapahtumasta vuosittain ylimääräi-

siä julisteita ja käsiohjelmia kohtuuttomia määriä roskiin heitettäväksi? (Maula 

2010, 20-21) 

Erilaisia tekstiilihankintoja tehdessä tulisi kiinnittää huomiota niiden materiaaleihin 

ja eettisyyteen. Eri tavoilla valmistettavien tekstiilien tuottamiseen kuluu suuria 

määriä vettä, ja esimerkiksi materiaalien alkuperän eettisyydestä voi olla vaikeaa 

olla varma. Ekologisia ja eettisiä tekstiilejä tarjoaa ja valmistaa esimerkiksi koti-

mainen kierrätystekstiiliyritys Pure Waste Textiles (Pure Waste Textiles [viitattu 

24.5.2017]), laukkuihin ja kangaskasseihin erikoistunut Westford Mill (Westford 

Mill [viitattu 24.5.2017]), Stanley/Stella (Stanley/Stella [viitattu 24.5.2017]) ja Con-

tinental Clothing Co., jonka omistuksessa on kolme kestävää tekstiilimerkkiä, Con-

tinental, EarthPositive ja Salvage (Continental Clothing Co. [viitattu 24.5.2017]).  

Kuten jo ruokahankinnoista aikaisemmin kirjoitin, myös materiaalihankintoja teh-

dessä tulisi pyrkiä huomioimaan tuotteiden alkuperä aina raakamateriaaleista tuo-

tannon eettisyyteen. Hankinnoissa tulisi pyrkiä valitsemaan sertifioituja (esimerkik-

si Reilu kauppa) tuotteita ja materiaaleja, ja sijoittamaan kestäviin hankintoihin.  

Hankintoja tehdessä tulee myös punnita niiden todellista tarpeellisuutta ja tutkia 

omia varastojaan, josta saattaa löytyä yllättävänkin paljon käyttökelpoista tavaraa 

(Maula 2010, 20). Omia materiaaleja ja hankintoja ja voi myös pyrkiä vähentä-

mään hankkimalla mahdollisimman paljon hyödykkeitä kierrätettynä tai vuokrata-
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varana. Vuokratavaran suosiminen säästää sekä luontoa, vähentää jätettä ja 

säästää varastotilaa. 

4.10 Vihreä viestintä 

Jotta ekologinen ideologia ja vihreät toimintaperiaatteet toteutuisivat mahdollisim-

man tehokkaasti, tulisi järjestäjän ilmoittaa ulospäin virheitä arvoistaan ja pyrki-

myksestä ekologisempaan toimintaan. Silloin tapahtuman asiakkaat ja oleelliset 

sidosryhmät osaavat orientoitua ja sitoutua jo ennen saapumistaan vihreämpiin 

toimintatapoihin. Koskisen (2011, 21) tekemässä tutkimuksessa Ruisrockin Mikko 

Nieminenkin toteaa sitouttamisen tärkeäksi, sillä mikäli esimerkiksi kävijät eivät 

allekirjoita ekologisia teemoja, jää organisaation ponnistelut ekologisuuden eteen 

mitättömiksi. 

Oman vihreän viestinnän voi jakaa karkeasti kolmeen eri osioon: tapahtuman 

asemointi, sidosryhmien sitouttaminen ja asiakkaiden kanssa kommunikointi 

(Jones 2010, 37).  

Tapahtuman asemoinnilla tarkoitetaan sitä, millaisena tapahtuma näkyy ulospäin  

ja millainen sen brändi on. Mikäli tapahtuma pyrkii ekologisempaan toimintaan, 

tulisi se nostaa esiin markkinoinnissa ja viestinnässä. Mikäli ekologisuus ei istu 

tapahtuman luonteeseen tai sitä ei haluta liioin korostaa, olkoon viestintäkin sen 

mukaista (Jones 2010, 38-39). Viestintä tulisi mitoittaa sen mukaan, kuinka ekolo-

ginen toiminta omassa tapahtumassa toteutuu tai kuinka isona osana brändiä sen 

halutaan olevan. Vaihtoehtoisesti vihreydestä voi tehdä kokonaan itsenäisen osan 

brändiä ja toteuttaa viestintää siten. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jonkin sloganin 

tai teeman, kuten ”vihreämpi festivaali” tai ”vastuuttomuudesta kieltäytyvä”, alle 

kaiken ekologisemman toiminnan sijoittaminen (Jones 2010, 38-42).  

Sidosryhmien sitouttamisella tarkoitetaan kaikkien tapahtuman mukana olevien 

ryhmien, kuten artistien, henkilökunnan, talkoolaisten, yhteistyökumppaneiden ja 

alihankkijoiden velvoittaminen ekologisuuteen ja kyseisen tapahtuman vihreiden 

toimintatapojen kunnioittamiseen. Toteutuakseen tämä vaatii tehokasta sisäistä 

tiedottamista ja riittävää perehdytystä. Järjestäjän tulisi pitää huoli siitä, että kaikki 
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sidosryhmät ovat perillä tapahtuman toimintaperiaatteista. Hyvä tapa jakaa tietoa 

on koota ennakkoon tietopaketteja ja oppaita, neuvotella toimintatavoista ja han-

kinnoista etukäteen ja sijoittaa selkeitä opasteita esimerkiksi kierrätykseen liittyen 

myös huolto- ja takatiloihin (Jones 2010, 37-42).  

Yleisölle kommunikoidessa keskeisintä on saada läpi viestisi siitä, että tapahtuma 

pyrkii ekologisuuteen. Tehokkaita tapoja siihen ovat markkinointi, osallistaminen ja 

viihteellistäminen. Oleellisinta asiakasviestinnässä kuitenkin on opastaa yleisöä, 

kuinka he voivat toiminnallaan edistää ekologisemman tapahtuman toteutumista. 

Tapahtuman nettisivuille on järkevää koostaa erillinen ympäristöosio, josta löytyy 

helposti vinkkejä kierrätyksestä, jätteiden vähentämisestä ja ekologisemmista 

matkustusmuodoista. Osio voi sisältää esimerkiksi kymmenen kohdan listan asi-

oista, kuinka asiakas voi vaikuttaa omalla toiminnallaan ympäristöön tapahtumas-

sa. Yleisön kanssa kommunikoidessa tulee myös pohtia omaa asiakaskuntaansa 

ja tapahtuman yleistä tunnelmaa, jotta viestintä voidaan toteuttaa mahdollisimman 

tehokkaalla tavalla. (Jones 2010, 43.) Tehoaako omaan yleisöön parhaiten humo-

ristinen provosointi, asiallisuus vai tunteisiin vetoava hienovarainen moralisointi? 

Paasaamista tulisi varoa. 

Tapahtumien tulisi tiedostaa myös oma roolinsa tiedonjakajina. Kaikki tässä ajassa 

tietävät, mikä on esimerkiksi ilmastonmuutos ja miten siihen voisi vaikuttaa, mutta 

silti useat jättävät asian huomioimatta ja vastuun muiden kannettavaksi. Tapahtu-

mien isot yleisöt ja kokemuksellinen luonne luo oivan ympäristön ravistella ja herä-

tellä ihmisiä esimerkiksi siitä, kuinka tärkeää ja ajankohtaista ympäristön huomioi-

minen on. 

Tapahtuman vihreässä viestinnässä pitää kuitenkin pitää varansa, ettei syyllisty 

viherpesuun. Viherpesulla tarkoitetaan vihreiden arvojen taakse piiloutumista ja 

oman toiminnan vääristelyä ja liioittelua. On tärkeää pitää huoli, että toteuttaa lu-

pauksensa ja sitoutuu noudattamaan itse asettamaansa ekologista linjaa, eikä 

vain keskity teennäisillä vihreillä arvoilla ratsastamiseen. (Jones 2010, 38-39.) 
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5 EKOLOGISUUS LÄHTEE ORGANISAATIOSTA 

5.1 Ympäristövastaava ja toimintasuunnitelma 

Jotta ympäristötyö ja ekologinen ideologia toteutuisi läpi tuotannon ja tapahtuman 

eri osa-alueiden, tulisi organisaatiosta nimetä ympäristövastaava. Tämän henkilön 

työajasta on määritelty tietty määrä resursseja toimintasuunnitelman luomiseen ja 

ympäristöön liittyvistä asioista vastaamiseen tapahtumassa. (Environmental 

Handbook b [viitattu 3.6.2017].) 

Ympäristövastaavan keskeisimpiin tehtäviin kuuluu tavoitteiden asettaminen, toi-

mintasuunnitelman laatiminen, kartoitus ja seuranta (Environmental Handbook b 

[viitattu 3.6.2017]). Ympäristövastaavan tulee suunnitella toimintamalleja monivuo-

tisiksi ja tehdä päätöksiä kunkin vuoden tavoitteista. Myös kartoituksen tekeminen 

on äärimmäisen tärkeää, sillä kun tietää millaisia vaikutuksia ja ongelmakohtia tuo-

tannosta löytyy, on helpompaa lähteä uudistamaan toimintaa sopivassa mittakaa-

vassa. Kaikkia muutoksia ei kannata yrittää puskea kerralla läpi, vaan järkeväm-

pää on edetä omalle tapahtumalle ja organisaatiolle sopivaan ja realistiseen tahtiin 

(Maula 2010, 17). Ympäristövastaavan tehtävä on myös mitoittaa ekologiset uu-

distukset kyseisen tapahtuman realiteetteihin sopivaan mittakaavaan ja keskittyä 

siihen, kuinka juuri kyseisessä tapahtumassa ympäristöä voisi huomioida parem-

min ja millaisessa mittakaavassa. Ympäristövastaavan tehtävänä on lisäksi pitää 

huoli, että myös ne yksilöt tai ryhmät organisaatiossa, jotka eivät ehkä ole niinkään 

ympäristötietoisia tai kiinnostuneita aiheesta, saavat riittävää informaatiota osatak-

seen soveltaa ekologisia periaatteita omissa tehtävissään. 

Ympäristövastaavan yksi tärkeimmistä tehtävistä on myös ympäristöjohtaminen. 

Sen keskeisimpänä tavoitteena on sisäinen ympäristötiedottaminen ja ekologisen 

ideologian juurruttaminen organisaatioon siten, että se ohjailisi jokaista tehtävää 

päätöstä kaikissa tuotannon vaiheissa (Koskinen 2011, 33). Ympäristöjohtamisen 

tulisi kuuluu myös eri johtotehtävissä toimivien työnkuvaan, sillä mitä korkeammal-

ta viesti välittyy ja esimerkki näkyy, sitä tehokkaammin se juurtuu organisaatioon. 

Johtoasemissa olevien tulisi tiedostaa roolinsa suunnan näyttäjinä, sillä mikäli 
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edes johtoryhmä ei sitoudu itse asettamiinsa ekologisiin mentaliteetteihin, miksi 

kukaan muukaan organisaatiossa sitoutuisi?  

5.2 Kompensaatio 

Mitään tapahtumaa on mahdotonta toteuttaa täysin ympäristöneutraalisti. Tapah-

tumat voivat kuitenkin maksaa aiheuttamansa päästöt takaisin kompensaatiolla, eli 

sijoittamalla tapahtumasta syntyneiden päästöjen verran rahaa esimerkiksi luon-

nonsuojeluun, ympäristöhankkeisiin tai aktiivista ympäristötyötä tekeville organi-

saatioille (Maula 2010, 18). Yksi hyvä tapa kompensoida on sijoittaa kompensaa-

tiosumma oman ympäristötyön kehittämiseen, kuten ympäristövastaavan resurssi-

en lisäämiseen, ympäristöystävällisempiin hankintoihin tai hiilijalanjäljen laskenta-

palveluihin. Näin kompensaation vaikutukset ovat ainakin konkreettisesti itse seu-

rattavissa ja hyödyt näkyvät oman toiminnan kehittymisessä. 

Kompensoiminen ei kuitenkaan saisi missään tapauksessa olla ainoa tapa päästö-

jen tasaamiseen, vaan ensisijaisesti tulisi keskittyä vihreämpien toimintatapojen 

kehittämiseen ja pyrkiä aktiivisesti päästöjen systemaattiseen vähentämiseen.  

5.3 Haasteet 

Toimivan ympäristötyön toteutumiseen liittyy omat haasteensa, jotka vaikeuttavat 

ympäristötyön tehokasta toteutumista tuotannoissa. Yksi suurimmista haasteista 

on perusteellisen ympäristöjohtamisen ja ekologisten toimintaperiaatteinen juurrut-

taminen osaksi organisaatiota. Mikäli organisaation ympäristövastaava ei viesti 

sisäisesti riittävän tehokkaasti tai pidä huolta, että organisaation muilla tahoilla on 

riittävät tiedot soveltaakseen ekologisia periaatteita omassa toiminnassaan, jää 

toimintakulttuurin muutos vajavaiseksi. Ympäristövastaavan tulee myös neuvotella 

muiden yksilöiden ja ryhmien kanssa kunkin osa-alueen erikoispiirteistä ja laatia 

spesifioidut suunnitelmat eri toiminta-alueille. Mikäli tätä ei tehdä, ei ympäristötyö 

voi toteutua kaikissa tuotannon osissa tehokkaasti.  
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Haaste voi olla myös tuotannon muiden tahojen sitoutumattomuus, muutosvasta-

rinta tai tiedon huono vastaanotto. Erityisesti suuren kokoluokan tuotannoissa 

henkilöstömäärät voivat olla hyvinkin suuria, joten on todellinen haaste saada eko-

loginen ideologia istutettua koko organisaatioon aina johtotasolta vapaaehtoisiin 

saakka. Tämä on pitkä prosessi, joka vaatii paljon aikaa, sitoutumista ja työtä. Eri-

tyisen haastavaa prosessista tekee mahdolliset yksilöt, jotka eivät ole kiinnostunei-

ta tai halukkaita toteuttamaan ekologista ideologiaa asetetuilla tavoilla.   

Suuri haaste on myös yleisön sitouttaminen. Monille ekologisuus voi tuntua muka-

vuuksista luopumiselta, kuten henkilöauton vaihtaminen julkisiin kulkuvälineisiin, 

omien jälkiensä siivoaminen tai liharuoan korvaaminen kasvisvaihtoehdolla. Isojen 

ihmismassojen opastaminen tiettyihin toimintatapoihin on haastavaa, koska isoihin 

massoihin mahtuu enemmän välinpitämättömyyttä, joka voi näkyä esimerkiksi to-

teutumattomana kierrätyksenä. Joidenkin yleisötapahtumien asiakaskunta voi olla 

myös sellaista kohderyhmää, jota ei yksinkertaisesti kiinnosta sitoutua tapahtuman 

ekologiseen mentaliteettiin. Tämä voi päteä myös muihin sidosryhmiin, kuten ali-

hankkijoihin, näytteilleasettajiin tai esiintyjiin.  

Olosuhteiden pakko ja tapahtumaympäristön realiteetit asettavat myös omat lisä-

haasteensa. Esimerkiksi rahteihin vaikuttaminen tai kuljetusten määrän vähentä-

minen on hyvinkin haastavaa, koska tavarat ja hyödykkeet on saatava tontille ta-

pahtuman toteutumiseksi. Tapahtuma-alue, jolle ei ole saatavissa sähköä, pakot-

taa tapahtumanjärjestäjän käyttämään aggregaatteja kestävämpien vaihtoehtojen 

sijasta. Myös kunkin alueen jätehuoltoresurssit voivat vaikeuttaa riittävän laajan 

kierrätyksen toteutumista. Mikäli lähialueella ei sijaitse sellaisia jätehuoltoresursse-

ja, jotka voisivat käsitellä kaikkia tapahtumasta syntyviä jätejakeet tai määrät, tulee 

tapahtumanjärjestäjän arvioida kuljetetaanko jätteet sopivaan laitokseen aiheutta-

en lisäkuluja ja -päästöjä, vai tingitäänkö lajittelun toteutumisesta.  

Monien toimijoiden kohdalla merkittävä haaste on myös raha. Usein koetaan, että 

ekologisuus tai ympäristötyön toteuttaminen tarkoittaa lisäkuluja, joihin jo valmiiksi 

tiukoista budjeteista ei ole varaa. Esimerkiksi laajamittaisempien kierrätysmahdol-

lisuuksien toteuttaminen, biopolttoaineet ja biohajoavat astiat ovat hinnaltaan ta-

vallisia tuotteita korkeampia, joka nostaa kynnystä niiden valitsemiseen. Monien 

ekotuotteiden valmistus vaatii neitseellisistä raaka-aineista valmistamista enem-



 

 

43 

män prosessointia, kuten puhdistamista, valkaisua ja musteiden poistamista, joten 

tuotantokustannukset ovat joskus korkeammat (Recyclebank 2016). Tässä tilan-

teessa tapahtumanjärjestäjän tuleekin punnita valintojaan kestävästä näkökulmas-

ta ja selvittää, kompensoituisiko sijoitukset takaisin esimerkiksi kierrätettyjen jäte-

jakeiden palautuksessa, joka joissain kunnissa on sekajätettä edullisempaa (HSY 

2016, 22; Oulun jätehuolto [viitattu 15.11.2017] 1; PHJ 2017). Tapahtumajärjestä-

jien tulisi myös huomioida, että monet ekologiset sijoitukset maksavat itsensä 

myöhemmin takaisin sekä tuo imagollisia etuja.  

Ekologisuuden taloudelliset rasitteet voivat olla myös monilta osin sinnikkäästi elä-

vää myyttiä, sillä esimerkiksi Koskisen (2011, 30-31) toteuttamassa tutkimuksessa 

kyselyn vastaajien mukaan ekologisuus ei ole vaikuttanut tapahtumien talouteen 

negatiivisesti. Kyse on vain tarkasta suunnitelmallisuudesta ja vaihtoehtojen kar-

toittamisesta. Toisaalta, Koskisen (2011) tekemän tutkimuksen vastaajat edustivat 

kokoluokaltaan huomattavan suuria tapahtumia (Provinssi, Flow Festival, Ruis-

rock), joten isomman kokoluokan tapahtumissa ekologisuudelle on myös oletetta-

vasti enemmän tilaa budjetissa pienempiin tapahtumiin verrattuna. 
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6 KYSELYTUTKIMUS YMPÄRISTÖTYÖN NYKYTILASTA 
SUOMESSA 

6.1 Kyselytutkimus ja toteutus 

Työni tueksi toteutin kyselytutkimuksen suomalaisille tapahtumille saadakseni 

konkreettista ja ajankohtaista tietoa siitä, millainen ekologisemman ja kestäväm-

män tapahtumatuotannon tila Suomessa tällä hetkellä vallitsee. Toteutin tutkimuk-

sen kvantitatiivisena, eli määrällisenä tutkimuksena ja alustana käytin Webropol-

verkkotyökalu. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä vastauksia mahdollisimman 

usealta tapahtumalta, jotta vastauksista voisi luoda tilastollisesti tulkittavaa materi-

aalia.  

Valitsin tämän tutkimusmenetelmän, koska tavoitteenani oli luoda realistinen yleis-

kuva tapahtumien ekologisista toimintamalleista, eikä niinkään perehtyä yksittäis-

ten tapahtumien toimintaan. Toiveenani oli, että tutkimukseen vastaisi mahdolli-

simman erilaisia tapahtumia - myös niitä, joissa ympäristöä ei niinkään huomioida. 

Vastauksista pyrin nostamaan esiin erilaisia toiveita, näkökulmia ja perusteita ym-

päristötyöhön liittyen.  

Tutkimus koostui 50 kysymyksestä. Kysymykset oli jaoteltu teemoihin, jotka käsit-

telivät tapahtuman arvoja, asenteita, jätehuoltoa ja kierrätystä, ruoka- ja juomapal-

veluita, energiankulutusta, päästöjä, alihankkijoita ja materiaaleja. Kysely koostui 

pääasiassa valintakysymyksistä sekä monivalintamatriiseista, joissa vastaajat va-

litsivat vaihtoehdon 1-5 väliltä (Liite 1.). 

Tutkimukseni oli suunnattu suomalaisille ulkoilma- tai osittain ulkoilmatapahtumille, 

joiden järjestäminen edellyttää oman alueen rakentamisen tai rajaamisen. Tapah-

tuman sisällöllä ei ollut merkitystä. Kyselykutsun toimitin 131 tapahtumalle sekä 

levitin kyselylinkkiä henkilöille, jotka jakoivat kyselyä eteenpäin omissa verkostois-

saan muille tapahtumajärjestäjille. Kysely oli auki 27.3.-8.5.2017 välisen ajan, jon-

ka aikana 10.4.2017 kyselyyn vastaamatta jättäneille lähetettiin muistutusviesti 

osallistumisesta. Lisäksi lähestyin 14 valikoitua tapahtumaa henkilökohtaisesti ja 

pyysin osallistumaan kyselyyn.  



 

 

45 

Kyselyyn osallistui 23 tapahtumaa ja tapahtumanjärjestäjää. Tarkkaa vastauspro-

senttia on vaikea arvioida, koska en tiedä kuinka monelle suora kyselylinkki on 

kontaktieni levityksessä päätynyt, mutta arvioisin vastausprosentin olevan noin 

15%. Uskon, että suppea vastaajajoukko johtui kyselyn pituudesta ja sen yksityis-

kohtaisuudesta. Koska kyselyn vastaajajoukko jäi näin pieneksi, tulee kyselyn tu-

loksiin suhtautua kriittisesti, eikä tuloksia voida pitää vallitsevina käytänteinä, vaan 

niitä tulisi tulkita enemmänkin suuntaa-antavana otoksena. Voidaan myös olettaa, 

että useat vastauksen jättäneistä tapahtumista ovat ympäristöstä kiinnostuneita, 

koska ne päättivät osallistua kyselyyn.  

6.2 Vastaajajoukko 

Kyselyyn osallistui yhteensä 23 tapahtumaa 13 eri maakunnasta ympäri Suomen. 

Tapahtumien yleisömäärä vaihteli 500-100 000 asiakkaan välillä, mutta useimmat 

vastaajat ilmoittivat tapahtumansa olevan kokoluokaltaan 10 000-30 000 asiakas-

ta. Asiakkaiden ikäjakauma vaihteli ääripäistä 0-15 vuotiaista yli 70 vuotiaisiin, 

mutta selkeästi suurin osa ilmoitti osallistujiensa olevan 20-35 vuotiaita. 

Tapahtumia oli järjestetty vaihtelevasti 1-70 vuoden ajan, useimpia 20-40 vuotta. 

Sisällöltään 15 oli populaarimusiikkitapahtumia, ja muut monialaisia monitaideta-

pahtumia, sekä yksittäisiä elokuva-, urheilu- ja kansanmusiikkitapahtumia. Tapah-

tumista 11 järjestetään puisto-, pelto- tai luontoalueilla ja 8 kaupunkiympäristössä. 

23:sta tapahtumasta 12 ilmoitti, että organisaatioon kuuluu ympäristövastaava.  

6.3 Tutkimuksen tulokset 

Tässä osiossa esittelen tutkimuksen tulokset. Tuloksissa ei esitetä kaikkia kaavioi-

ta graafisesti, vaan osa tullaan käsittelemään vain sanallisesti. Kysely koostui va-

lintakysymyksistä sekä monivalintamatriiseista, joissa vastaajat valitsivat vaihto-

ehdon 1-5 väliltä sekä avoimista kysymyksistä (Liite 1.) Tutkimuksessa esille 

nousseista motiiveista ja jarruttajista puhun omassa luvussaan 7.1 Motivaattorit ja 

jarruttajat. 
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6.3.1 Arvot ja ympäristö 

 
Kuvio 2. Tapahtuman arvot ja ympäristö 
 

Kyselyn alussa kartoitettiin vastaajien arvoja ja yleistä suhtautumista ympäristöön 

ja ekologisuuteen osana tapahtumaa. Tämän osion tarkoituksena oli toimia niin 

sanottuna lähtötasotestinä ja luoda kuva siitä, millainen arvopohja kyselyn vastaa-

jilla on. Kyselyn muita tuloksia purkaessa tarkoituksena oli reflektoida toteutuvia 

käytänteitä ilmoitettuihin arvoihin ja pohtia, esiintyykö näiden välillä ristiriitaa. Vas-

taajamäärän jäätyä pieneksi, koin kuitenkin ettei tämäntyyppinen reflektointi suun-
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nitellussa mittakaavassa kuitenkaan tule osoittamaan tässä otannassa tutkimusta 

tukevaa sisältöä. Sen sijaan tulen tutkimuksen tuloksia purkaessani tekemään vain 

selkeästi osoitettavia havaintoja vastausten välillä. 

Kyselyyn osallistuneiden tapahtumien vastauksista voi huomata, että vallitseva 

suhtautuminen ympäristöön ja ekologisuuteen on tiedostavaa ja positiivista (kuvio 

2.). Osallistujat vaikuttavat vastausten perusteella ymmärtävän oman ympäristö-

vastuunsa ja pyrkivänsä ottamaan tämän huomioon omissa tapahtumissaan. Val-

taosa vastaajista ilmoittaa esimerkiksi olevansa kiinnostuneita kehittämään omaa 

ympäristötyötään ja selkeästi suurin osa vastaajista ilmoittaa kehottavansa henki-

lökuntaa, talkoolaisia, asiakkaita ja artisteja ympäristöystävälliseen toimintaan. 

Kaksi kolmasosaa vastaajista oli myös sitä mieltä, että ympäristöystävälliset toi-

mintaperiaatteet ovat ruutiini tapahtumassa ja 20 vastaajaa ilmoitti henkilökunnan 

olevan kiinnostuneita ympäristöasioista. Selkeästi suurin osa haluaa näkyä ulos 

päin ympäristöystävällisenä tapahtumana. Tästä kaikesta huolimatta siltikin vain 

10  vastaajaa ilmoittaa luoneensa suunnitelman ympäristötyön osalta. 

Vertaillessani keskenään vastaajia, jotka ilmoittivat organisaatioon kuuluvan ympä-

ristövastaavan niihin, jotka ilmoittivat ettei organisaatioon kuulu ympäristövastaa-

vaa, suhtautuminen oli selkeästi positiivisempaa ympäristöasioihin niissä tapahtu-

missa, joissa vastaava oli. Ne tapahtumat, joissa ilmoitettiin olevan vastaavaa, 

kampanjoivat ja nostivat markkinoinnissaan esiin ympäristöasioita enemmän kuin 

ne tapahtumat, joilla vastaavaa ei ollut. Niissä tapahtumissa, joissa vastaava oli, 

pyrittiin myös opastamaan enemmän muita sidosryhmiä, etenkin asiakkaitaan, 

ympäristöystävälliseen toimintaan. Vastaajat, jotka ilmoittivat ettei organisaatioon 

kuulu ympäristövastaavaa, kokivat enemmän myös ympäristötyön toteuttamisen 

kalliiksi tai vaikeaksi.  

6.3.2 Jätehuolto ja kierrätys 

Jätehuolto ja kierrätys ovat tapahtumien näkyvin ympäristötyön osa, johon järjestä-

jän voi itse vaikuttaa. Vaikuttamaan järjestäjä pystyy esimerkiksi kierrättämällä 

mahdollisimman suuren osan jätteistään oikeina jakeinaan. Toteuttamassani tut-
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kimuksessa kysyin, mitä jäteastioita eri jätejakeille tapahtumajärjestäjillä on käy-

tössään. Kysymys kattoi koko tapahtuma-alueen huolto- ja taka-alueineen. 

 
Kuvio 3. Tapahtuma-alueella on käytössä jäteastiat seuraaville jätejakeille 
 

Vastauksista voi huomata, että selkeästi yleisin kerättävä jae on sekajäte, eikä 

tämä tulos yllätä (kuvio 3.). Se, että näinkin pieneen vastaajajoukkoon mahtuu ta-

pahtumia, jotka keräävät alueeltaan ainoastaan sekajätteen, ei ole hyvä asia, sillä 

ainoastaan sekajätteen kerääminen ei ole vaihtoehtona kestävä. Tuloksissa posi-

tiivista on kuitenkin se, että valtaosa vastaajista kierrättää yleisimmät kierrätettävät 

jätteet, eli bio-, lasi- ja metallijätteen. Energiajätteen tai polttokelpoisen jätteen 

kierrättävien vastaajien määrä yllätti itseäni hieman, sillä olisin odottanut luvun 

olevan suurempi. Suurin osa tapahtumissa syntyvästä jätteestä, etenkin yleisön 

osalta, on kuitenkin juurikin polttokelpoista energiajätteeksi kelpaavaa jätettä. Voisi 

mahdollisesti olettaa, että syy voi olla paikallisissa jätehuoltoresursseissa. Siitä 

yllätyin positiivisesti, että näin pienestä vastaajajoukosta jopa neljä tapahtumaa 

ilmoitti keräävänsä muovin erikseen, ottaen huomioon, ettei muovin kierrätys ole 

Suomessa vielä kovin yleistä. 

Kyselyssäni selvitin myös, millaisia määriä tapahtumat tuottavat jätettä kokonai-

suudessa ja kuinka suuri osa siitä on kaatopaikkajätettä. Kokonaisjätemäärät oli-

vat vaihtelevia, mutta päällimmäisenä tuloksista nousi esille se, että seitsemän 

vastaajaa eivät tienneet paljon tapahtumasta syntyy jätettä. Kaatopaikkajätteen 

osalta 12 vastaajaa ilmoittivat, ettei tiedä määrää. Ne vastaajat jotka tiesivät, tuot-

tivat kaatopaikkajätteitä hyvin vähän tai kohtuullisesti jätteen kokonaismäärään 

nähden. 
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Kuvio 4. Kierrätyksen ja jätehuollon toteutuminen tapahtumassa 
 

Osiossa, jossa selvitettiin jäte- ja ympäristöhuollon toteutumista tapahtumassa, 

kaikki vastaajat ilmoittivat siivoavansa aluetta tapahtuman aikana, ja 20 ilmoitti 

lajittelevansa jätejakeet siivouksen yhteydessä (kuvio 4.). 18 vastaajaa ilmoitti ha-

lunsa kehittää jätehuoltosuunnitelmaansa ja edistää kierrätyksen toteutumista tu-

levaisuudessa, ja 15 ilmoitti pyrkivänsä innostamaan ja opastamaan asiakkaitaan 

kierrätykseen liittyen, mitkä olivat mielestäni hyviä tuloksia. Kysyessäni erillisessä 

kysymyksellä tapahtumien asiakkaiden suhtautumista kierrättämiseen, 15 ilmoitti 

asiakkaidensa olevan hyvin tiedostavia ja suhtautuvan siihen positiivisesti. Moni 

vastaajista kertoi asiakkaidensa olevan hyvin ympäristötietoisia ja ymmärtävänsä 

oman vastuunsa tapahtuman ympäristön huolehtimisessa. Muutamat vastaajat 

kuitenkin arvioivat, että oma asiakaskunta ei ole kovin kiinnostunutta ja jätejakeet 

tuskin lajiteltaisiin mahdollisuuksista huolimatta. Vastauksissa esille nousi myös 

tapahtumien arjesta irtautuva luonne, jonka koetaan vaikuttavan kierrättämiseen 

negatiivisesti. Lisäksi seinäjokelainen Provinssi nosti esiin, että vaikka suhtautu-

minen on positiivista, asiakkaat tuntuvat kokevan kierrättämisen silti enemmänkin 

järjestäjän vastuuksi. Olen myös itse esimerkiksi festivaaleilla huomannut juuri 

tämän asenteen, että jätteiden lajittelun koetaan  järjestäjän ongelmaksi, ei asiak-

kaiden. 



 

 

50 

Kysyttäessä, ovatko tapahtumat pyrkineet vähentämään jätteidensä määrää ja 

millaisin tuloksin, 10 ilmoitti yrittäneensä ja onnistuneensa. Useimmat kertoivat 

korvanneensa anniskelun kertakäyttötuopit PalPa-pakkauksilla ja kertakäyttöastiat 

biohajoavilla. Useat ilmoittavat panostaneensa kierrättämisen lisäämiseen ja jäte-

laadun muokkaamiseen. Erityisesti biojätteet on pyritty kierrättämään mahdolli-

simman tehokkaasti. Hankinnoissa vastaajat ovat pyrkineet kiinnittämään huomio-

ta monivuotisuuteen ja uusiokäyttöön, ja turhia hankintoja ja päästöjä pyritään vä-

hentämään suunnitelmallisuudella, henkilökunnan perehdyttämisellä ja käytettyjen 

materiaalien lahjoittamisella sopiville sidosryhmille. Alihankkijoiden tuottamien jät-

teiden kierrätys ja syntypaikkalajittelu puolestaan koetaan haastavaksi, koska esi-

merkiksi monet ruokamyyjät eivät toteuta kierrätystä sovitulla tavalla.  

Myös tässä osiossa selvitin, kokivatko vastaajat monipuolisten kierrätysmahdolli-

suuksien toteuttamisen liian kalliiksi tai vaivalloiseksi. Vastaukset kohtasivat pitkälti 

aiemman kaavion kanssa (kuvio 2.). Viisi vastaajaa koki monipuolisten kierrätys-

mahdollisuuksien toteuttamisen liian kalliiksi ja vain kaksi vaivalloiseksi. Myöhem-

min selvittäessäni syitä sille, miksi tapahtumat eivät toteuta aktiivista ympäristötyö-

tään tapahtumissaan, vaivalloisuus, taloudelliset syyt ja tiedon ja resurssien puute 

nousivat kuitenkin yleisimmiksi syiksi ympäristötyön toteuttamatta jättämiselle.  

Leirintäalueen siivottomuuteen vastaajat suhtautuvat vaihtelevasti. Erilaisia ratkai-

suja roskien kitkemiselle ei juurikaan noussut esille, mutta jotkin ilmoittavat käyttä-

vänsä siivouspartioita ja panostavansa kierrätysmahdollisuuksiin ja opastukseen. 

Muutamat vastaajat ilmoittavat lahjoittavansa käyttökelpoisia leirintävälineitä 

eteenpäin. Maininnanarvoisen perusteellisesti leirintäalueella ilmeneviin ongelmiin 

on Mikkelissä järjestettävä Jurassic Rock reagoinut omin sanoin seuraavasti: 

Leirintäalueellamme on käytössä tonttipantti, jonka jokainen telttailija 
maksaa. Pantin saa takaisi, mikäli [leiripaikka], on siisti ja asianmukai-
sesti tyhjennetty. Leirintäalueellamme on siivoustiimin jäseniä, jotka 
ohjaavat kierrätyksessä, jakavat roskapusseja ja auttavat lajittelupis-
teiden kanssa. Tämän lisäksi meillä on keräyspiste, johon voi jättää 
"ylimääräiset" varusteensa eli esimerkiksi teltat, makuupatjat ja ma-
kuupussit. Keräyspistettä pitää yllä paikallinen Hope Ry, joka kunnos-
taa välineet ja toimittaa ne eteenpäin mm. vähävaraisille lapsiperheil-
le.  
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Kuvio 5. Muut tapahtuma-alueen ympäristöön vaikuttavat tekijät 
 

Puolet vastaajista arvioivat, etteivät koe tapahtumalla olevan vaikutusta alueen 

ympäristöön. Mahdollisten vaikutusten koettiin kohdistuvan nurmialueisiin. Useat 

vastaajat ilmoittivat tarkkailevan vaikutuksiaan ja pyrkivät minimoimaan niitä 

muokkaamalla aluetta yhdessä maanhaltijan kanssa tapahtumaan sopivaksi ra-

kentamalla mm. viemäröintejä ja tekemällä maanpohjustustyötä. 18 vastaajista 

ilmoitti mittaavansa aiheuttamaansa melusaastetta, mutta vain neljä vastaajaa il-

moitti tutkivansa vaikutustaan alueen maaperään tai vesistöihin (kuvio 5.). Vain 

yhdeksän vastaajaa ilmoitti laatineensa suunnitelman alueen suojelemiseksi sää-

olosuhteiden, ihmismassojen tai raskaan infrastruktuurin osalta. 

6.3.3 Anniskelu ja catering 

23 vastaajasta 19 ilmoittaa harjoittavansa anniskelutoimintaa tapahtumassaan. 15 

näistä ilmoitti käyttävänsä tarjoiluastioina pantillisia PalPa-pakkauksia. Vain yksi 

vastaaja ilmoitti tapahtumassa käytettävän kertakäyttöisiä muovituoppeja ja yksi 

PalPa-pakkauksia, jotka eivät sisällä panttia tai joita ei kerätä takaisin.  Yksi tapah-

tuma ilmoitti käyttävänsä kovamuovituoppeja. 

23:sta vastaajasta 12 ilmoitti käyttävänsä tapahtuman cateringissa biohajoavia 

kertakäyttöastioita, kahdeksan tavallisia kertakäyttöastioita ja kolme keraamisia 

astioita.  
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Kuvio 6. Tapahtuman oma catering 
 

Kysyessäni tapahtumien omassa cateringissa tarjottavasta ruoasta ja tuotteista 

kahta epävarmaa vastaajaa lukuun ottamatta kaikki ilmoittivat cateringissa olevan 

aina tarjolla kasvis- tai vegaanivaihtoehto, ja 14 vastaajaa ilmoitti pyrkivänsä mah-

dollisesti lisäämään kasvis- ja vegaanivaihtoehdon määrää tulevaisuudessa (kuvio 

6.), mikä oli mielestäni positiivista. Vastaajista 14 ilmoitti suosivansa cateringissa 

luomua, Reilua kauppaa, paikallista ja lähiruokaa sekä satokausi- ja sesonkituot-

teita. 18 ilmoitti pyrkivänsä välttämään cateringissa kertakäyttöisyyttä ja yksittäis-

pakkauksia ja 12 kertoi lahjoittavansa cateringin ylijäämäruokaa eteenpäin. 

6.3.4 Energia 

 
Kuvio 7. Tapahtuma-alueella käytettävän sähkön laatu. Muu -vaihtoehdon valin-
neista kolme ilmoitti käyttävänsä aggregaatteja 
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Energiankulutusta käsittelevässä osiossa osallistujilta kysyttiin tapahtumassa käy-

tettävän sähkön laadusta. Ainakin omaksi yllätyksekseni, yli puolet vastaajista il-

moitti, ettei tiedä millä tavalla tuotettua sähköä käyttävät (kuvio 7.). Vastaajat, jotka 

tiesivät, ilmoittivat eniten käyttävänsä vesi- ja tuulivoimaa sekä aggregaatteja.  

 
Kuvio 8. Energiankulutus tapahtumassa 
 

Käytettävän sähkön lisäksi tutkimuksessa selvitettiin tapahtuman yleistä energian-

kulutusta ja siihen suhtautumista. Vastaajista 12 ilmoitti selvittäneensä, mitä säh-

köä tai energiamuotoja tapahtuma-alueella olisi mahdollista käyttää ja 10 vastaa-

jaa ilmoitti, että alueella on mahdollista käyttää uusiutuvaa energiaa (kuvio 8.). 

Kysyttäessä käyttäisivätkö tapahtumat uusiutuvaa energiaa, mikäli siihen olisi 

mahdollisuus, vain seitsemän vastaajaa käyttäisi varmasti ja neljä aika varmasti. 

11 vastaajaa ilmoitti neuvotelleensa maanhaltijan kanssa erilaisista käytettävistä 

energiamuodoista alueella ja esittäneet mielenkiintonsa uusiutuvan energian käy-

töstä.  

Selkeästi suurin osa, eli 17 vastaajaa, ilmoitti pyrkivänsä käyttämään tapahtumas-

saan vähemmän kuluttavaa tekniikkaa, kuten LED-valoja, eikä yksikään vastaaja 

ollut asiasta täysin eri mieltä (kuvio 8.). Aggregaatteja ilmoitti käyttävänsä yhdek-

sän vastaajaa, joka poikkesi aikaisemman kysymyksen vastauksista merkittävästi, 

kun aikaisemmassa kysymyksessä aggregaatteja ilmoitti käyttävänsä neljä tapah-

tumaa (kuvio 7.).  
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6.3.5 Päästöt 

 
Kuvio 9. Tuotannosta syntyvät päästöt 
 

Kysyessäni avoimella kysymyksellä, kuinka tapahtumat suhtautuvat hiilidioksidi-

päästöihin ja onko niiden määrää pyritty vähentämään, kymmenestä vastaajasta 

suurin osa kokee päästöt ongelmana, mutta niihin puuttuminen tuntuu hankalalta. 

Siltikin vain kolme vastaajaa ilmoitti, että hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on 

liian työlästä ja se vaikeuttaisi tuotannon etenemistä (kuvio 9.). Valtaosa vastaajis-

ta ei osannut sanoa. Seitsemän vastaajaa olivat täysin eri mieltä siitä, etteivät pys-

tyisi vähentämään omia päästöjään. 11 vastaajista ilmoitti pyrkivänsä suunnitel-

mallisuudella vähentämään päästöjään ja neljä vastaajaa ilmoitti, ettei pyri tähän. 

Kolme vastaajaa ilmoitti keräävänsä tietoa päästöistään ja hiilijalanjäljestään. 

Yksitoista vastaajaa ilmoitti tarjoavansa työntekijöilleen käyttöön polkupyöriä ta-

pahtuma-alueella liikkumiseen. Kysyessäni pyritäänkö tapahtuman infrastruktuuria 

hankittaessa suosimaan lähialueelta hankittua infraa, vain kolmasosa oli eri mieltä 

tai ei osannut sanoa. Kaikkea infrastruktuuria kuitenkin on ymmärrettävästi haas-

tavaa hankkia lähialueilta, koska Suomessa palveluntarjoajia on rajallisesti ja esi-

merkiksi isoja telttoja tai lavoja tarjoavat vain muutamat toimijat. Kysyessäni pyri-

täänkö tapahtumassa käyttämään mahdollisimman vähäpäästöisiä kulkuvälineitä, 

vain kolmasosa oli samaa mieltä. Tämäkin on tietenkin ymmärrettävää, koska mo-

net rakennuksessa käytettävien työkoneiden, kuorma-autojen ja esimerkiksi mön-

kijöiden valinnassa ei ole välttämättä tarjolla vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja.  
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Muutamat vastaajat ilmoittavat joko laskevansa aika-ajoin hiilijalanjälkeään tai 

meinaavat tulevaisuudessa aloittaa laskennan. Päästöjen vähentämiseksi puoles-

taan on pyritty esimerkiksi rakentamalla maanhaltijan kanssa sähköverkko alueel-

le, tutkimalla kriittisesti omia kuljetuksia, siirtämällä varastoa lähemmäs aluetta, 

korvaamalla festivaalibussin biopolttoaineella toimivalla bussilla ja järjestämällä 

esityksiä, joissa asiakkaat polkevat sähköä laitteisiin. Vain muutamat toteavat, ett-

eivät koe päästöjä ongelmaksi tai niihin puuttumista tarpeellisena.  

6.3.6 Yleisön saapuminen tapahtumaan 

Yleisön saapuminen tapahtumiin on yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista, ja 

siksi yleisöä tulisi kannustaa käyttämään kestäviä vaihtoehtoja. Selkeästi valtaosa, 

eli 16, ilmoitti tapahtuma-alueensa sijaitsevan viiden kilometrin tai alle päässä ta-

pahtumakaupungin keskustasta tai rautatieasemasta. Viisi vastaajaa ilmoitti alu-

een sijaitsevan yli 25 kilometrin päässä. Kahden etäisyys oli 5-10 kilometriä.  

 
 
Kuvio 10. Asiakkaiden käyttämät kulkuvälineet alueelle saapumisessa, 0-5 kilo-
metrin etäisyydellä tapahtumakaupungista tai rautatieasemasta sijaitsevat tapah-
tumat 
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Ne vastaajat, jotka ilmoittivat alueensa sijaitsevan viiden tai alle viiden kilometrin 

päässä keskustasta tai rautatieasemasta, ilmoittivat selkeästi yleisön saapuvan 

alueelle eniten kävellen tai polkupyörillä (kuvio 10.). Henkilöautoja, kimppakyytejä, 

paikallisliikenteen kulkuvälineitä, bussia ja junaa käytettiin vastaajien mukaan mel-

ko tasaisesti,  joista kuitenkin henkilöautoa, kimppakyytejä ja junia hieman muita 

vaihtoehtoja enemmän. 5-10 kilometrin päässä keskustasta sijaitsevien tapahtu-

mien vastaukset eivät poikenneet alle viiden kilometrin päässä sijaitsevista merkit-

tävästi, ainoastaan julkisen liikenteen käyttö oli näissä yleisempää. 

Ne vastaajat, jotka ilmoittivat alueensa sijaitsevan yli 25 kilometrin päässä tapah-

tumakaupungista, ilmoittivat yleisön saapuvan paikalle selkeästi eniten tapahtu-

maa varten järjestetyllä kuljetuksella. Seuraavaksi eniten vastaajat ilmoittivat ylei-

sön saapuvan henkilöautoilla ja kimppakyydeillä. Ilahduttavaa mielestäni oli myös 

se, että näihin tapahtumiin vastaajat ilmoittivat yleisön saapuvan jonkin verran 

myös jalan tai polkupyörällä, eikä kukaan vastaajista ilmoittanut ettei näitä vaihto-

ehtoja käytettäisi ollenkaan. Muita vaihtoehtoja saapumiseen näissä tapahtumissa 

ei juurikaan käytetty.  

Jälkikäteen huomasin kysymykseni asettelun olevan tässä osiossa hieman huono, 

sillä en selvittänyt erikseen tapahtumakaupunkiin saapumiseen käytettäviä kulku-

neuvoja. Tapahtumakaupunkiin ja tapahtuma-alueelle saapumisessa käytettävät 

kulkuvälineet voivat erota etenkin kaukaa saapuvien osalta ja saapumiseen voi-

daan käyttää useita eri menetelmiä, kuten junaa ja tapahtumaa varten järjestettyä 

kuljetusta. 
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Kuvio 11. Tapahtuma-alueelle saapuminen, 0-5 kilometrin etäisyydellä tapahtuma-
kaupungista tai rautatieasemasta sijaitsevat tapahtumat 
 

Selvittäessäni tapahtuma-alueen saavutettavuutta ja tapahtumajärjestäjien viestin-

tää alueelle saapumisesta, 16:sta alle viiden kilometrin etäisyydellä tapahtuma-

kaupungista sijaitsevista tapahtumista jokainen vastaaja ilmoitti alueen olevan 

saavutettavissa polkupyörällä (kuvio 11.). Kolmea epävarmaa vastaustausta lu-

kuun ottamatta kaikki alle viiden kilometrin etäisyydellä tapahtumakaupungista 

sijaitsevat tapahtumat olivat myös saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä. Alle vii-

den kilometrin etäisyydellä tapahtumakaupungista sijaitsevista tapahtumista puolet 

ilmoittivat, että asiakkaille on järjestetty pysäköintialueita. Niistä kahdeksasta ta-

pahtumasta, jotka ilmoittivat tarjoavansa pysäköintialueita, viisi ilmoitti alueiden 

olevan maksullisia.  

Kysyessäni tällä sijainnilla olevilta tapahtumilta, järjestävätkö he kuljetusta tapah-

tuma-alueelle kaupungin keskustasta tai rautatieasemalta, vastaajat jakautuivat 

kahtia. Kuusi vastaajaa ilmoitti järjestävänsä, seitsemän puolestaan ei järjestä ja 

loput vastaajat eivät osanneet sanoa. Verratessani kuljetuksia järjestäviä tapahtu-

mia niihin, jotka eivät kuljetusta järjestäneet, ei kummassakaan vastaajajoukossa 

ollut säännöllisyyksiä, joiden perusteella olisi voinut tehdä johtopäätöksiä millaiset 

tapahtumat kuljetuksia järjestää ja millaiset eivät. Alle viiden kilometrin etäisyydellä 
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järjestettävistä tapahtumista kahdeksan ilmoitti tekevänsä yhteistyötä jonkin julki-

sen liikenteen toimijan kanssa ja kuusi vastaajaa ilmoitti, että tapahtuma on tehnyt 

ehdotuksen tai tarjouksen julkisen liikenteen toimijalle tarjotakseen asiakkailleen 

alennuksia tai ilmaisia matkoja. Suurempi osa vastaajista kuitenkin ilmoitti ettei tee 

yhteistyötä eikä ole tehnyt tällaista ehdotusta tai tarjousta.  

Samoja asioita kysyttäessä 25 kilometrin tai yli tapahtumakaupungista sijaitsevilta 

tapahtumilta, kaikki ilmoittivat alueidensa olevan saavutettavissa kävellen tai pol-

kupyörillä ja pyörille on asianmukaiset parkkialueet. Näistä tapahtumista noin puo-

let ilmoittivat alueen olevan saavutettavissa julkisella liikenteellä, mutta saavutet-

tavuudesta huolimatta yli puolet vastaajista ilmoitti, ettei kannusta yleisöään saa-

pumaan julkisia kulkuvälineitä käyttäen. 25 kilometrin tai yli etäisyydellä sijaitsevat 

tapahtumat ilmoittivat kaikki yhtä lukuun ottamatta tarjoavansa asiakkailleen park-

kialueita, ja puolet parkkialueita tarjoavista ilmoitti pysäköintialueiden olevan ilmai-

sia ja puolet maksullisia. Noin puolet vastaajista ilmoitti järjestävänsä erillistä kulje-

tusta tapahtumakaupungin keskustasta tapahtuma-alueelle ja kaikki näistä vastaa-

jista ilmoittivat myös tekevänsä yhteistyötä jonkin julkisen liikenteen toimijan kans-

sa. Loput eivät tarjonneet kuljetuksia, tehneet yhteistyötä julkisen liikenteen toimi-

jan kanssa tai ole tehneet tarjouksia tai ehdotuksia julkisen liikenteen toimijoille 

tarjotakseen alennuksia tai ilmaisia matkoja asiakkailleen.  

6.3.7 Artistien saapuminen tapahtumaan 

Myös artistien saapuminen tapahtumaan aiheuttaa omat päästönsä, varsinkin kun 

kulkuvälineet ovat yleensä monimuotoisempia ja ympäristöä enemmän kuormitta-

via, kuten rekkoja ja lentokoneita. Artistien tapahtumaan saapumisen osalla jaoin 

vastaajat kahteen ryhmään sen mukaan, kuinka paljon tapahtumassa on ulkomaa-

laisia esiintyjiä.  
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Kuvio 12. Esiintyjien saapuminen tapahtumaan niissä tapahtumissa, joissa ulko-
maalaisia esiintyjiä ei ole ollenkaan tai on vain muutamia 
 

Niissä 10 tapahtumassa, jotka ilmoittivat, että tapahtumassa ei ole ollenkaan tai on 

vain muutamia ulkomaalaisia esiintyjiä kotimaisten lisäksi, selkeästi yleisimmät 

tavat saapumiselle ilmoitettiin olevan henkilöauto ja bussi (kuvio 12.). Seuraavaksi 

yleisimmät tavat olivat kimppakyydit, pakettiautot ja bussi ja erillinen kuorma- ja/tai 

rekka-auton yhdistelmä. Näitä tapoja käytettiin noin puolet vähemmän, kuin henki-

löautoja ja busseja. Kuorma- ja/tai rekka-autoa, lentokonetta ja lentokonetta sekä 

sen lisäksi erillistä kuorma- ja/tai rekka-autoa käyttäen ei juurikaan näiden 10:n 

tapahtuman esiintyjät saavu. 
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Kuvio 13. Esiintyjien saapuminen tapahtumaan niissä tapahtumissa, joissa ulko-
maalaisia esiintyjiä on jonkin verran tai paljon 
 

Loppujen 13 vastaajan mukaan, jotka ilmoittivat tapahtumassaan olevan jonkin 

verran tai paljon ulkomaalaisia esiintyjiä kotimaisten lisäksi, yleisimmät tavat esiin-

tyjien saapumiselle olivat myös henkilöauto ja bussi sekä näiden lisäksi pakettiau-

to (kuvio 13.). Näiden jälkeen seuraavaksi yleisin tapa saapumiselle ilmoitettiin 

olevan lentokone ja sen jälkeen kimppakyyti. Positiivista mielestäni vastauksissa 

oli huomata se, ettei kukaan kummastakaan vastaajaryhmästä ilmoittanut, ettei 

tietäisi mitä kulkuvälineitä käyttäen esiintyjät tapahtumiin saapuvat.  

Jälkikäteen huomasin, että tämänkin kysymyksen asettelu oli ehkä hieman moni-

tulkinnallinen, enkä tiedä ovatko kyselyyn osallistujat vastanneet tässä osioissa 

vain ajatellen esiintyjien saapumista, vai ovatko vastaajat huomioineet mukaan 

myös muun kiertuehenkilökunnan ja esimerkiksi muusikkojen backlinen ja muun 

oman esitystekniikan. En myöskään tiedä, ovatko vastaajat laskeneet mukaan ta-

pahtumien omat artistikuljetuksensa, joka selittäisi esimerkiksi ison määrän henki-

löautoilla saapuvia esiintyjiä.  
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6.3.8 Alihankkijat 

Alihankkijat ja tapahtumien ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat ryhmä, jonka toimin-

taan tapahtumajärjestäjien voi olla haastavaa vaikuttaa ja joiden ekologisten käy-

tänteiden toteutumista on vaikeaa valvoa. Haastavuus on noussut esille myös te-

kemässäni kyselytutkimuksessa. Ulkoisilla palveluntarjoajilla on kuitenkin suuri 

vaikutus esimerkiksi jätteiden tuottajana, energian kuluttajina ja mielikuvien luoja-

na siitä, millaisena tapahtuma haluaa esiintyä.  

 

Kuvio 14. Alihankkijat tapahtumassa 
 

Tutkimuksessani selvitin tapahtumien suhtautumista, valintaperusteita ja ekologi-

siin käytäntöihin sitovia toimia ulkopuolisiin palveluntarjoajiin liittyen (kuvio 14.). 16 

vastaajaa oli sitä mieltä, että alihankkijoiden tulisi olla tapahtuman näköisiä ja hei-

dän arvojen tulisi kohdata tapahtuman kanssa. Kysyessäni, valitaanko alihankkijat 

pääasiassa parhaiden tarjousten perusteella, vain yksi vastaajista oli eri mieltä ja 

viisi epävarmoja. Tämä oli hyvin odotettavissa, koska Suomessa palveluntarjoajien 

määrä on rajallinen ja valtaosa alihankkijoista kiertää samat tapahtumat vuodesta 

toiseen, eikä valinnanvaraa toimijoista liiaksi ole.  

Kysyessäni, ovatko tapahtumat asettaneet alihankkijoilleen vaatimuksia koskien 

erimerkiksi kierrätystä, myyntiastioita, kertakäyttöisyyttä tai energiankulutusta, 12 

vastaajaa olivat samaa mieltä. Kysyessäni puolestaan neuvottelevatko tapahtumat 

alihankkijoidensa kanssa siitä, kuinka ulkopuolisten toiminnasta saisi tapahtumas-
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sa ympäristöystävällisempää 10 vastaajaa ilmoitti neuvottelevansa. Tutkiessani 

vastaajajoukkoa, huomasin vaatimuksia esittävien ja alihankkijoidensa kanssa 

neuvottelevien olevan pääasiassa selkeästi kokoluokaltaan muita vastaajia suu-

rempia. Voisi siis olettaa, että suuremman kokoluokan tapahtumilla on mahdolli-

sesti enemmän varaa vaikuttaa alihankkijoidensa toimintaan. Näistä 10:stä seit-

semän ilmoitti suosivansa kasvis- ja vegaaniruokaa tarjoavia ruokamyyjiä ja jokai-

nen vastaaja ilmoitti aikovansa lisätä kasvis- tai vegaaniruokaa tarjoavia ruoka-

myyjiä tulevaisuudessa.  

Kysyessäni avoimella kysymyksellä, kuinka tapahtumat suhtautuvat alihankki-

joidensa energiankulutukseen, kierrätykseen ja päästöihin, ja mielipidettä voiko 

näihin asioihin vaikuttaa, valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että näihin asioihin 

pystyy vaikuttamaan ja niihin puututaan tai meinataan puuttua tulevaisuudessa 

enemmän. Turkulainen Ruisrock kiteytti tapahtumajärjestäjien oman ja yhteisen 

roolin vaikuttajina seuraavasti: 

Loppujen lopuksi siihen voi vaikuttaa mielestäni vain oman toiminnan 
kautta. Suomessa alihankkijat tekevät useita festivaaleja vuodessa ja 
kun monet festivaalit haluavat alihankkijoilta ekologisempia vaihtoeh-
toja, on tämä paras tapa vaikuttaa kokonaisuuteen. Tiettyihin asioihin, 
kuten esim. tuotannon kuljetuksiin voimme vaikuttaa lopulta aika vä-
hän. 

6.3.9 Hankinnat 

20 23:stä vastaajasta ilmoitti teettävänsä tapahtumaa varten työ- tai merchandice-

tuotteita. Näistä alle puolet, eli kahdeksan vastaajaa, kertoivat teettävänsä tekstiilit 

eettisesti tai ekologisesti tuotetuille materiaaleille. Tämä luku oli mielestäni positii-

vinen yllätys. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki ilmoittivat myös myyvänsä 

ylijäämätekstiilit seuraavina vuosina tai hyödyntävänsä ne uusiokäytössä. 
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Kuvio 15. Painotuotteet 
 

Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki ilmoittivat teettävänsä tapahtumaa varten 

painotuotteita (kuvio 15.). Kysyessäni, painetaanko tuotteet ympäristöystävällises-

sä tai joutsenmerkityssä painotalossa, suurin osa, eli 11 vastaajaa, ei osannut sa-

noa, ja kahdeksan kertoi painavansa. Kysyessäni puolestaan painetaanko tuotteet 

ympäristöystävällisille tai joutsenmerkityille materiaaleille, vain viisi vastaajaa ker-

toi painavansa, viisi ei paina ja loput 13 vastaajaa eivät osanneet sanoa.  

Kysyessäni onko tapahtumalle mobiiliapplikaatio, 11 vastaajaa ilmoitti olevan. Ky-

syessäni onko käsiohjelmien määrää vähennetty mobiiliapplikaation käyttöönoton 

myötä, kuusi vastaajaa ilmoitti vähentyneen. Selkeästi suurin osa, eli 12 vastaajis-

ta, ei osannut sanoa. Mielenkiintoista tuloksissa oli kuitenkin se, että kielteisten 

vastauksien määrä oli pienempi, kuin aikaisemmassa kysymyksessä, jossa kysyin 

käyttivätkö tapahtumat mobiiliapplikaatiota. Vastausten jakaantumisesta olettaisin-

kin, että kysymystä ei ole ymmärretty kunnolla tai jotkut vastaajat ovat vastanneet 

yleisesti käsiohjelmien määrän vähentämisestä, eikä vähentämisen sidonnaisuu-

desta applikaatioon. Käsiohjelmien määrää oli selkeästi vähennetty puolestaan 

lisäämällä oppaita, ohjelma- ja karttatauluja tapahtuma-alueelle, nimittäin jopa 13 

vastaajaa ilmoitti vähentäneensä käsiohjelmia tällä tavoin. 
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Kuvio 16. Muut materiaalit ja tapahtuman irtaimisto 
 

Muista materiaaleista ja hankinnoista kysyttäessä kaikki vastaajat ilmoittivat säilyt-

tävänsä paljon tai jonkin verran materiaaliylijäämiä seuraaville vuosille (kuvio 16.). 

19 vastaajaa ilmoitti käyttävänsä kierrätettyjä materiaaleja tai elementtejä ja teke-

vänsä materiaaliylijäämistä jotain uutta. Kysyessäni pyrkikö tapahtuma vuokraa-

maan mahdollisimman paljon hankintojen sijaan, 11 vastaajaa ilmoitti olevansa 

täysin samaa mieltä ja seitsemän pitkälti samaa mieltä. 
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7 EKOLOGISEMPI	TULEVAISUUS	

7.1 Motivaattorit ja jarruttajat 

Tekemässäni tutkimuksessa selvitin myös tapahtumajärjestäjien motiiveja tehdys-

tä ympäristötyöstä sekä syitä sen tekemättä jättämiselle. Tapahtumajärjestäjät 

ilmoittivat selvästi kaikista tärkeimmäksi motiiviksi ympäristötyölle omat henkilö-

kohtaiset arvonsa ja vastuuntunnon ympäristöä kohtaan. Tutkimuksessa lähes 

jokainen vastaaja nosti esiin nämä syyt omiksi perusteluikseen. Uskon, että järjes-

täjien henkilökohtaiset arvomaailmat ovatkin tärkein motivaattori ja innoittaja, jonka 

pohjalta ympäristötyötä on päädytty kussakin tapahtumassa tekemään. Kun halu 

lähtee organisaation sisältä, ei työ ole vastahakoista pakkopullaa. 

Monet vastaajat ilmoittavat tärkeiksi syiksi myös tapahtuman imagon ja brändin. 

Vihreys ja kestävä kuluttaminen ovat nousseet viime vuosina niin suuriksi ilmiöiksi, 

että voidaan puhua jo megatrendistä (Kataja 2016, 36-49). Yhä useamman kulut-

tajan päätöksiä ohjailee tuotteiden ja palvelujen ekologisuus, ja tämä pätee myös 

tapahtumiin. Monissa vastauksissa esille nousi lisäksi yleisön kasvava kiinnostus 

ja tietoisuus ympäristöä kohtaan, jonka pohjalta asiakaskunta vaatii tapahtumajär-

jestäjiltä ekologisuutta ja oman ympäristövastuun kantamista. Monia vastaajia in-

noitti ympäristötyöhön lisäksi esimerkkinä toimiminen ja suunnan näyttäminen. 

Lisäksi alueesta huolehtiminen ja luontoalueiden säilyttäminen vaurioitumattomina 

koettiin tärkeiksi.  

Ympäristötyön toteuttamatta jättämiselle selvästi suurimmaksi syyksi tutkimukses-

sa nousi ajan ja resurssien puute. Monet pienemmät tapahtumat toteutetaan vain 

muutamien henkilöiden voimin, joskus jopa talkoopohjalta. Rajalliset henkilöstö-

resurssit pitävät järjestäjät jo valmiiksi kiireisinä, joten ympäristötyölle, asioihin pe-

rehtymiselle ja muutoksien suunnittelulle on vaikeaa löytää riittävästi aikaa. 

Rajallisten henkilöstöresurssien lisäksi monet tapahtumajärjestäjät nostavat esille 

tiedon puutteen. Useat järjestäjät toteavat, että ekologisista toimintamalleista on 

haastavaa löytää tietoa ja sovellettavia ohjeita. Monet vastaajista esittivätkin toivei-

ta siitä, että ekologisesta tapahtumajärjestämisestä olisi hyvä löytyä enemmän 
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oppaita ja konkreettisia toimintamalleja, jotka on todettu toimiviksi jo muissa tapah-

tumissa. Tästä voidaan päätellä, että Suomessa on todellakin tarvetta ja kysyntää 

Ekokompassi tapahtuma -tyylisille hankkeille, helposti saataville oppaille, konsul-

toinnille ja tapahtumien keskinäiselle tiedonannolle. Yhdeksi selkeäksi jarruttajaksi 

nousi myös taloudelliset perusteet. Koetaan, että ekologinen tapahtumajärjestämi-

nen on liian kallista, eikä jo valmiiksi tiukoista budjeteista löydy varaa ympäristö-

työhön panostamiseen.  

7.2 Ekologisuuden normalisoitumisen vauhdittajat 

Viimeisen vuosikymmenen aikana on tehty valtavia harppauksia eteenpäin ekolo-

gisemman tapahtumajärjestämisen edistämiseksi sekä yksittäisten tapahtumien 

osalta että yleisten arvomaailmamuutosten kannustamana. Edistyminen kuitenkin 

jatkuu yhä, ja tulee jatkumaan aina. Tässä osiossa esittelen erilaisia tekijöitä, jotka 

edesauttavat ekologisuuden muuttumista itseisarvoksi osana tapahtumatuotantoa. 

Ekologisuuden normalisoitumisen nopeuttaminen vaatii ehdottomasti tiedon jaka-

mista, jota käsittelin jo aiemmin. Toimijoiden keskinäinen tiedon jakaminen, esi-

merkin näyttäminen, erilaisten oppaiden ja valmiiden työkalujen luominen tapah-

tumajärjestäjien käyttöön helpottaisi ja nopeuttaisi ekologisuuden toteutumista ta-

pahtumissa. Valmiita työkaluja voisi olla esimerkiksi erilaiset valmiit taulukko- ja 

seurantapohjat ja kaavat vaikkapa oman hiilijalanjäljen laskentaa varten. Näitä 

työkaluja voisi mahdollisesti sisällyttää vaikka osaksi erilaisia digitaalisia tuotanto-

työkaluja ja -ohjelmia. Oppaiden ja työkalujen tulisi olla ymmärrettäviä, helposti 

saatavia ja konkreettisia. Myös tapahtumien ja kattojärjestöjen, kuten Surf ry – 

Suomen rockfestivaalien liiton ja Finland Festivalsin, systemaattinen yhteistyö ja 

järjestöihin kuuluvien tapahtumien sitouttaminen, tiedon jakaminen ja esimerkkinä 

toimiminen vauhdittaisi ekologisuuden juurtumista osaksi tapahtumanjärjestämistä. 

Tiedon jakamisen merkitys nousi esille myös Koskisen (2011, 21-22) tutkimukses-

sa, jossa vastaajien mukaan tiedon jakaminen tapahtumajärjestäjien kesken koe-

taan parhaaksi tavaksi tiedon hankinnassa ekologisuudesta. Koskisen (2011, 38) 

mukaan olisi tärkeää panostaa tapahtumien keskeiseen yhteistyöhön siten, että 
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alalle saataisiin luotua yhtenäiset pelisäännöt ja suositukset, jotka hyödyttäisivät 

sekä ympäristöä että tapahtumanjärjestäjiä. 

Yksi ekologisuuden isoista tulevaisuuden vauhdittajista on alalle tuleva uusi suku-

polvi ja muuttuvat asenteet. Nuoremmat ikäluokat ovat kasvaneet ilmastonmuu-

toksen, kierrättämisen ja ympäristön huomioimisen ympäröimänä. Tämä on tehnyt 

ekologisesta ideologista arkipäiväistä ja jopa itsestään selvää, ja voisikin väittää, 

että iso osa nuoremmasta sukupolvesta on aikaisempaansa ekologisesti tiedosta-

vampaa. Uuden sukupolven maailmassa kestävä kehitys on myös megatrendi 

(Kataja 2016, 36-49), joten onkin odotettavaa, että nuorempi ikäluokka tuo nämä 

trendit ja arvot mukanaan myös työelämään. Uuden ikäpolven vaikutus nousi esille 

myös tutkimuksen vastauksissa. 

Kulttuuri- ja tapahtumatuotannon koulutus on myös lisääntynyt ja vakinaistanut 

paikkansa Suomen ammattikorkeakoulutuksessa. Koulutuksen tulisi olla työelä-

mää edellä, mutta tutkittuani Suomen kulttuurituottajakoulutusten koulutusohjelmia 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Jy-

väskylä, Kauniainen/Helsinki, Turku) ja Metropoliassa, ainoastaan Humanistisen 

ammattikorkeakoulun opinto-oppaassa kulttuurituotannon perusteiden tavoitteiksi 

oli määritetty tapahtumatuotannon eettisyyden ja ekologisuuteen vaikuttavien teki-

jöiden ymmärtäminen (Humanistinen ammattikorkeakoulu a [viitattu 26.11.2017], 

21; Humanistinen ammattikorkeakoulu b [viitattu 26.11.2017], 96). Muissa opinto-

oppaissa en huomannut sanaakaan ekologisuudesta osana kulttuurituotanto-

opintoja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2015; Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

2016; Metropolia a [viitattu 26.11.2017]; Metropolia b [viitattu 26.11.2017]). En it-

sekään muista, että missään vaiheessa koulutustani Seinäjoen Ammattikorkea-

koulussa olisi puhuttu ekologisuudesta osana tapahtumatuotantoa, muuten kuin 

trendeihin viitattuna.  

Kysyin asiasta myös Metropoliassa ja Humakin Jyväskylän ja Kauniaisten yksi-

köissä opiskelevilta tutuiltani. Jokainen muisteli, ettei ekologisuutta ole käsitelty 

muuten kuin opiskelijoiden omasta aloitteesta - ei edes Humanistisessa ammatti-

korkeakoulussa, vaikka opinto-oppaassa siitä mainittiinkin. Kaksi tutuistani myös 

arvioi, että opiskelijoiden kesken kiinnostusta aiheeseen selvästi kuitenkin on, joka 

on noussut esille esimerkiksi erilaisissa projekteissa. Ekologisen aspektin puuttu-
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minen myös ihmetyttää, koska aihe ei kuitenkaan ole uusi, ja sen voisi olettaa jo 

löytyvän osana ammatillista koulutusta - myös muillakin kuin kulttuurin alalla. 

Merkittävinä vauhdittajina ekologisuudelle toimii myös erilaiset tapahtumiin erikois-

tuvat ympäristöjärjestöt ja ansaittavat sertifikaatit, jotka tarjoavat tietoa ja opastus-

ta tapahtumanjärjestäjille. Merkittävimpiä kansainvälisiä ympäristöjärjestöjä ovat 

monien muiden ohessa esimerkiksi A Greener Festival Ltd., Green ’n’ Clean, You-

rope, Julie’s Bicycle ja ISO 20121.  

A Greener Festival Ltd. on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on 

jakaa tietoa ja avustaa tapahtumia kestävämpään toimintaan. Yhdistys on koonnut 

laajasti verkkosivuilleen tietoa tapahtumien ympäristöhaitoista ja kestävästä kehi-

tyksestä. Yhdistys myöntää myös ympäristöpalkintoja hyvin ympäristötyönsä to-

teuttaneille tapahtumille. (Koskinen 2011, 37.)  

Green ’n’ Clean on Euroopan festivaalitapahtumien kattojärjestö Youropen julkai-

sema opas ympäristön suojelemiseksi, joka opastaa tapahtumia ekologisesti kes-

tävään toimintaan. Yourope myöntää myös Green ’n’ Clean tunnustuksia ansioi-

tuneesti ympäristötyönsä toteuttaneille tapahtumille. (Koskinen 2011, 37.) 

ISO 20121 on kansainvälisen standardoimisjärjestö ISO:n (International Organiza-

tion for Standardization) ympäristöjärjestelmästandardi, joka on laadittu luomaan 

raamit kestävälle tapahtumanjärjestämiselle kaikenlaisissa tapahtumissa. ISO 

20121 standardit ovat sovellettavissa olevia laajamittaisia ohjenuoria jotka auttavat 

tapahtumanjärjestäjiä ylläpitämään ja parantamaan kestäviä toimintatapoja tapah-

tumien eri osa-alueilla (Frost 2012).  

Tutkimuksessani nousi esille, että monet tapahtumanjärjestäjät kokevat ongel-

makseen tiedon puutteen ekologisemmista toimintatavoista, joten oletankin, ettei 

näistä järjestöistä ole useilla välttämättä tietoa. Suomessa esimerkki vastaavanlai-

sesta toimijasta on Ekokompassi tapahtumille, jonka monet palvelut ovat tosin 

maksullisia (Ekokompassi a [viitattu 15.10.2017]). Myös kotimainen GreenEvent 

on erikoistunut tapahtumien ekologisuuteen ja tarjoaa esimerkiksi koulutuksia ja 

konsultaatiota aiheesta (GreenEvent [viitattu 15.10.2017]).  
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Ulkopuolisten toimijoiden tulisi ymmärtää syvemmin tapahtumien paikallinen kult-

tuuriarvo ja yhteiskunnallinen asema taloudellisten tulojen ja hyvinvoinnin tuottaji-

na sekä mielipidevaikuttajina. Tämän nostaa esille myös seinäjokelainen Provinssi 

tekemässäni tutkimuksessa seuraavasti: 

Lisäksi huomio tapahtumien ympäristötyössä keskittyy mielestämme 
liiaksi kuormituksen minimointiin. Usein unohdetaan tapahtumabrän-
dien asema mielipidevaikuttajina - tapahtumien kautta voitaisiin onnis-
tuneen viestintäsuunnittelun myötä jopa muuttaa kävijöiden arkitottu-
muksia ja arvopainotuksia. 

Tapahtumien tukeminen, mahdollistaminen ja auttaminen esimerkiksi ekologisuu-

den osalta kantaa hedelmää pitkälle tapahtumien osallistujia kauemmas. Ulkopuo-

listen toimijoiden vastaantulo nopeuttaisi ja saisi aikaan monissa tapahtumissa 

merkittävää edistystä ekologisuuden osalta. Esimerkiksi maanhaltijan panostus 

alueen kehittämiseen voisi mahdollistaa uusiutuvan energian käyttöönottoa ja kiin-

teän viemäröinnin rakennuttaminen yhdessä maanhaltijan ja kunnan kanssa te-

hostaisi jätevesien päätymistä viemäriverkostoon.  

Myös julkisen liikenteen panostus tapahtumayhteistyöhön tehostaisi asiakkaiden 

liikkumista julkisia kulkuvälineitä suosien. Esimerkiksi Saksassa Metronom-

junayhtiö on tarjonnut Hurricane Festivalin lipulla ilmaisen liikkumisen festivaalille 

valikoiduista kaupungeista (Hurricane Festival 2013; Festicket [viitattu 24.5.2017]). 

En ole itse nähnyt, että viimevuosina esimerkiksi VR tarjoaisi juuri ollenkaan alen-

nuksia tapahtumiin osallistujille. On mielestäni jopa kummallista, että suurten ta-

pahtumien asiakkaille ei ole tarjolla kampanjatarjouksia. Sodankylän elokuvajuhlat 

ottivat kantaa joukkoliikenteen osuuteen tekemässäni kyselytutkimuksessa seu-

raavasti: 

Joukkoliikenteen kehittäminen on avaintekijöitä tämänkaltaisen tapah-
tuman ympäristöystävällisyydessä. Valtionrautatiet ja muut joukkolii-
kenteen harjoittajat pitäisi saada mukaan miettimään tehokkaampia 
ratkaisuja matkustamisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Yksinomaan 
jo se, että sitä olisi saatavilla, pienentäisi monen tapahtuman hiilijalan-
jälkeä. 

Tekemäni tutkimuksen osiossa, jossa kysyin millaisilla tekijöillä tai muutoksilla he 

uskoisivat tapahtumajärjestäjien muuttavan toimintaansa ekologisemmaksi, esille 
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nousi myös avustusten ja julkisrahoitusten myöntämisessä ekologisen toiminnan 

huomioiminen. Tämä nousi esiin kahdessa vastauksessa: 

Emme usko säädöksiin tai sanktioihin ratkaisuina, eikä oppaat ja kir-
jatkaan mielestämme tuo itsessään odotettua lopputulosta. Paras mal-
li olisi yhdistää standardeja (esim. Ekokompassi), työkaluja, online- ja 
printtimateriaaleja sekä julkisrahoitteisia porkkanoita onnistuneen ym-
päristötyön suorittaneille. Kaikki julkinen rahoitus/avustus kulttuurita-
pahtumille voisi ylipäätään aina sisältää pakottavan ehdon riittävän ta-
son ylittävälle ympäristösuunnitelmalle. Ylimmällä tasolla ympäristö-
työnsä osalta operoivat voitaisiin vuosittain palkita julkisrahoitteisesti. 
- Provinssi 

Esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus 
voisivat painottaa ja nostaa yhdeksi kriteeriksi festivaalin tekemän 
ympäristötyön valtakunnallisia taide- ja kulttuurifestivaalin toiminta-
avustuksia jaettaessa.  
- Johanna Råman, Meidän Festivaali 

Nämä vastaukset ovat mielestäni maininnanarvoisia, koska monet etenkin pie-

nemmät tapahtumat ovat usein riippuvaisia saatavista avustuksista. Mikäli avus-

tusten ja julkisrahoitusten myöntämisessä yhdeksi merkittäväksi valintaperusteeksi 

nousisi ekologisuus, ajaisi se monia toimijoita toteuttamaan toimintaansa vih-

reämmin. Myös erilaissa teemahauissa voisi olla painotusta ekologiseen toimin-

taan.  

Vastuullisuus ja kestävyys nousee esille itse asiassa Opetus- ja kulttuuriministeri-

ön julkaisemassa esityksessä toimintaohjelmaksi taide- ja kulttuurifestivaaleilla 

vuosiksi 2017-2025. Julkaisussa nostetaan esille taide- ja kulttuurifestivaalien 

merkitystä kestävän kehityksen edistäjinä. Toimenpide-ehdotuksina esitetään esi-

merkiksi yllä toivottujen julkisten tukien myöntämisessä kestävän kehityksen ta-

voitteiden huomioiminen, hyvien käytänteiden leviämisen edesauttaminen ja tutki-

musten käynnistäminen sekä menetelmien ja mittareiden kehittäminen kestävän 

kehityksen edistymiseksi (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 44-45).  
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7.3 Tapahtumien vihreä tulevaisuus 

Uskon vahvasti, että tapahtumat tulevat tulevaisuudessa panostamaan entistä 

enemmän ja laajemmin ekologisuuteen osana tapahtumajärjestämistä. Sen lisäksi, 

että ekologisuus on ajankohtaista ja trendikästä, leviää tieto myös laajemmalle 

jatkuvasti. Yleisö tulee vaatimaan järjestäjiltä vastuullisuutta, uusia menetelmiä ja 

vaihtoehtoja syntyy jatkuvasti hyödynnettäväksi sekä uskoisin, että uudenlaisia 

säädöksiä tullaan tulevaisuudessa asettamaan esimerkiksi jätehuollon osalta. Eko-

logisuus on lisääntynyt ja tullut näkyvämmäksi runsaasti viime aikoina, ja halu-

aisinkin uskoa, että jonkin määrittelemättömän ajan kuluttua on kummallisempaa 

olla huomioimatta ympäristöä tai omaa ekologista vastuutaan, kuin huomioida ne. 

Uskon, että tulevaisuudessa suuri rooli tulee olemaan juurikin tiedon leviämisellä 

ja jakamisella. Toimiviksi todetut toimintatavat siirtyvät tapahtumista toisille ja tie-

toa tullaan tuottamaan aiheesta enemmän myös sovellettavassa muodossa. Eko-

kompassi tapahtumille -hanke oli esimerkki siitä, että tämäntyyppinen liikehdintä 

on jo alkanut. 

Seuraavia isoja askeleita ekologisuuden kehittymisessä uskon olevan etenkin hii-

lineutraaliksi pyrkiminen ja CO2-päästöjen vähentäminen. Päästöjen osuus on val-

tava osa tapahtumien päästöjä, joten siihen panostamalla kokonaisvaikutuksia 

ympäristöön voidaan leikata huomattavasti. Uskon, että yhä useampi tapahtuma 

tulee laskemaan omaa hiilijalanjälkeään ja panostavansa esimerkiksi biopolttoai-

neiden käyttöön. Uskoisin myös, että hybridi- ja sähköllä käyvien kulkuvälineiden 

saatavuuden parantuessa ja yleistyessä niitä tullaan ottamaan käyttöön esimerkik-

si festivaalibusseissa tai artistikuljetuksessa. 

Yksi merkittävä muutos tulee olemaan myös jätehuollon kehittyminen ja erityisesti 

muovijätteiden käsittelyn muutokset ja muovin materiaalitehokas ja ekologisempi 

tuotesuunnittelu tulevaisuudessa. Merkittävästi tähän muutokseen vaikuttanee 

uusien jätevoimalaitosten, jätekeskusten ja muovijalostamoiden rakentaminen 

Suomessa ja muovijätteiden energiahyödyntämisen yleistyminen. Esimerkiksi 

vuonna 2016 Riihimäelle avattiin uusi jalostamokokonaisuus, jossa merkittävä osa 

prosessoitavasta jätteestä on muoveja (Järvinen 2016, 54-57). Samana vuonna 

avattiin myös Lieksaan maatalousmuovien käsittelylaitos,  ja vuoden 2017 aikana 
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Laihialle on tarkoitus rakentaa toinen (Järvinen 2016, 60-61). Myös Vantaalle 

vuonna 2014 valmistuneen jätteenpolttolaitoksen tutkittiin vuonna 2015 käyttämäl-

lä sekajätettä uusiutumattomien fossiilisten polttoaineiden sijaan vähentäneen pai-

kallisesti hiilidioksidipäästöjä jopa 30% (Järvinen 2016, 77-79). Muovien osuus 

Vantaan jätteenpolttolaitokselle saapuvasta sekajätteestä on 18% ja yli 30% lai-

toksen energiasta saadaan muoveista (Järvinen 2016, 77-79). Myös Ouluun val-

mistui vuonna 2012 Laanilan ekovoimalaitos, jonka käyttöönoton jälkeen Oulun 

alueen yhdyskuntajätteen energiahyödyntäminen nousi viidessä vuodessa nollasta 

noin 70%:iin (Järvinen 2016, 84-85). Salon Korvenmäkeen on suunnitteilla myös 

uusi ekovoimalaitos (Lehtilä 2017). Muovien hyödyntäminen energiana ja uu-

siomateriaaleina yleistyessä laajemmin, tulee se näkymään myös tapahtumissa. 

Energiajätettä tullaan keräämään yhä useammassa tapahtumassa, kaatopaikalle 

päätyvien jätteiden määrä vähenee ja uskoisin, että myös muovijakeiden keräämi-

nen erilleen tulee tulevaisuudessa lisääntymään. 
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8 YHTEENVETO 

Kaikista keskeisintä mielestäni kestävämmässä tapahtumatuotannossa on keskit-

tyminen olennaisiin asioihin, eli omien tapahtumiensa realiteetteihin, toimintatapo-

jen kriittiseen tutkimiseen ja tavoitteiden asettamiseen. Lähtötason kartoitettuaan 

on helpompaa lähteä siltä pohjalta suunnittelemaan mahdollisimman tarkasti, 

kuinka omasta toiminnastaan saisi kehitettyä ekologisempaa. Olennaista on kes-

kittyä etenkin isoihin päästöjä aiheuttaviin kokonaisuuksiin, kuten energian kulu-

tukseen ja laatuun, jätehuoltoon ja kierrätykseen sekä niin omista kuin asiak-

kaidenkin liikkumisesta aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin. Myös viestin viemisen 

läpi organisaation ja ympäristöjohtamisen tärkeys tulee muistaa ja pyrkiä sisällyt-

tämään ekologinen ideologia kaikkeen päätöksentekoon. Tärkeää on pyrkiä kar-

simaan kaikki mahdollinen turha päästöjä tai jätettä aiheuttava toiminta minimiin. 

Vääriin asioihin panostaminen, epärealistiset tavoitteet, viherpesu ja asioihin pe-

rehtymättä jättäminen ei tuota tehokkaita tuloksia ja lannistaa tulosten jäädessä 

tavoiteltua pienemmiksi. Suunnitelmat tulisi laatia monivuotisiksi ja edistyä hiljal-

leen, jottei liian isot uudistukset ja uusitut toimintamallit käänny itseään vastaan. 

Hiljalleen edistyminen ja toimintatapojen uudistaminen tuo myös varmuutta, eikä 

liian moni uusi liikkuva palanen sekoita pakkaa.  

Mielestäni tärkeää olisi myös, että tapahtumajärjestäjät ymmärtäisivät laajemmin 

oman ympäristövastuunsa ja asemansa päästöjä tuottavina toimijoina. Ei min-

käänlainen teollinenkaan laitos tai muun alan toimija voi kieltäytyä käsittelemästä 

tuottamiaan jätteitään tai päästöjään sillä perusteella, ettei siihen ole varaa, aikaa 

tai olemassa olevaa tietämystä. Jos toiminnastasi syntyy jätteitä tai päästöjä, olet 

vastuussa niistä ja niiden minimoimisesta. 

Tapahtumajärjestäjien tulisi ymmärtää myös voimansa tiedonjakajina. Tapahtumat 

ovat tilaisuuksia, joihin kertyy parhaimmillaan yhteen jopa 100 000 ihmistä luo-

maan kokemuksia, muistoja ja hyvää oloa. Tapahtumien erityislaatuinen piirre on 

juuri siinä, että muistoihin, elämyksiin ja positiivisiin tunteisiin liittyvät tunnepohjai-

set kokemukset jäävät paremmin ihmisten mieleen. Tapahtumajärjestäjillä on käy-

tettävissään uskomattomia alustoja tiedon levittämiseen ja ihmisten ajatuksiin vai-

kuttamiseen. Siksi esimerkiksi kävijöiden kokemus kierrättämisestä jää tapahtu-
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masta helpommin mieleen kuin tavallisten kierrätyspisteiden käyttäminen tai nä-

keminen arjessa. Toki ymmärrän, että tapahtumanjärjestäjät eivät halua paasata 

kävijöilleen tai leimautua epätoivotulla tavalla, mikäli vihreitä arvoja ei tahdota nos-

taa esiin turhan paljoa. Oikeita tai vääriä tapoja toimintaan en itse pysty osoitta-

maan, enkä usko, että absoluuttisina sellaisia olemassa onkaan.  

Tutkimusta tehdessäni nousi sekä kyselytutkimuksen vastauksissa että tekemäs-

säni taustatutkimuksessa jatkuvasti esille tiedon jakamisen tärkeys. Tapahtumien 

keskinäinen tiedonjako ja toimivien toimintatapojen jakaminen muiden tapahtuma-

järjestäjien kanssa edesauttaisi menetelmänä kaikista tehokkaimmin vihreyden 

itseisarvoistumista osaksi tapahtumia. Myös alihankkijoiden toiminnan valvonta ja 

siihen vaikuttamisen vaikeus nousi jatkuvasti esille myös tutkimustani tehdessä.   

Tiivis ja järjestäytynyt yhteistyö alihankkijaverkostoihin vihreän ajattelun ulottami-

sessa on tärkeää, jotta mahdollisimman usean tapahtuman vaatiessa vihreitä toi-

mintatapoja, vaikuttaisi se laajemmin myös alihankkijoiden toimintakulttuuriin.  

Tutkimustani aloittaessa, hypoteesinäni oli tapahtumien lisääntyvä kiinnostus ja 

tiedostaminen ekologisuutta ja ympäristöä kohtaan. Lisääntyvästä kiinnostuksesta 

huolimatta monet toimijat polkevat kuitenkin paikallaan, tietämättä mihin suuntaan 

edetä. Tämä kävi ilmi mielestäni toteuttamassani kyselytutkimuksessa, jossa esille 

nousi selkeästi tiedon ja resurssien puute organisaatioissa. Ympäristötyötään pit-

källe vieneet ja kehittäneet toimijat puolestaan tuntuivat olevan hyvin tiedostavia 

omasta ympäristövastuustaan ja pyrkivät monin tavoin vaikuttamaan omaan ym-

päristökuormitukseensa. 
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9 POHDINTAA 

Näin jälkikäteen työtäni tutkiessa olisin toivonut tietäväni alusta alkaen paremmin, 

mihin olin ryhtymässä. Työni fokus oli hyvin laaja ja lopullinen työni poikkesi hyvin-

kin paljon siitä, mitä aloittaessani olin suunnitellut. Alkuperäisenä suunnitelmanani 

oli toteuttaa ainoastaan kyselytutkimus, tutkia tuloksia tarkemmin ja keskittyä esille 

nousseiden vastausten reflektoimiseen. Mikäli olisin alun alkaen tiennyt kyselyni 

vastaajamäärän jäävän niin vähäiseksi kuin se jäi, olisin ehdottomasti keskittynyt 

kyselylläni enemmänkin tutkimaan perusteita ja toiveita, enkä niinkään toteutuvia 

menetelmiä. Olisin koostanut kyselyni muutamasta tarkasti muotoillusta avoimesta 

kysymyksestä sekä joistakin monivalintakysymyksistä, joissa olisin keskittynyt 

etenkin motivaattoreiden ja perustelujen, sekä puolesta että vastaan, selvittämi-

seen. Näin tutkimus olisi tarjonnut erinomaista materiaalia tapahtumanjärjestäjien 

toiveiden pohjalta toimintatapojen esittämiseen ja tutkimiseen, kuinka toiveisiin 

olisi mahdollista vastata. 

Toinen vaihtoehto olisi ollut jonkinlaisen yhtenäisen oppaan rakentaminen kyse-

lyyn pohjaten. Kyselyn olisi voinut rakentaa siten, että tulosten tavoitteena olisi 

ollut kerätä tietoa hyviksi ja toimiviksi todetuista toimintatavoista ja niistä muutok-

sista, joilla tavoitteet on saavutettu. Kyselyn olisi voinut kohdistaa ympäristötyötä 

tekeville tapahtumille. Tutkimukseen olisi esimerkiksi saanut myös lisää syvyyttä 

luomalla toisen kyselytutkimuksen kohdistettuna niille tapahtumille, joissa ympäris-

tötyötä ei toteuteta ja kerätä myös toisen puolen kokemuksia aiheesta. Näin työs-

sä olisi voinut nostaa selkeitä kehitysehdotuksia esille nousseisiin vastauksiin poh-

jaten. Mielestäni näiden tapahtumien kuuleminen on erityisen tärkeää kehitystä 

luodessa, koska ympäristötyön tärkeyttä ja perustoimintamalleja ei tarvitse enää 

istuttaa niihin organisaatioihin joissa ympäristötyötä jo tehdään. Työtä toteuttavat 

eivät myöskään pysty osoittamaan samalla tavalla ongelmakohtia ja kompastuski-

viä, koska matka on jo aloitettu. Tästä oppineena, työni avaa mahdollisuuden jat-

kotutkimukselle - joko tällaisenaan tai mielellään paranneltuna. 

Mainitsin aikaisemmin yhteenveto -osiossa tutkimuksessa esille jatkuvasti nous-

seen tapahtumajärjestäjien kokeman tiedon puutteen ekologisuudesta. Aiheesta 

on luotu valtavat määrät informaatiota vieraskielisesti ja nykyään myös suomen-
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kielisen tiedon määrä aiheesta lisääntyy jatkuvasti. En voi olla kyseenalaistamatta, 

onko monet tiedon puutteellisuuden kokevista tapahtumajärjestäjistä pyrkineet 

koskaan ottamaan asiasta selvää. Aikaisemmin esille nostamani ympäristöjärjestöt 

kuten A Greener Festival Ltd., Julie’s Bicycle, Yourope ja Green ’n’ Clean ja jopa 

Ekokompassin materiaalipankki tarjoavat valtavia määriä tietoa sekä työkaluja ta-

pahtumajärjestäjien käyttöön. Eikö näiden olemassaolosta tiedetä vai onko vieras-

kieliseen tietoon lähestyminen haastavampaa? 

Työni tavoitteena oli luoda kokonaisvaltainen läpileikkaus tapahtumien ympäris-

töön vaikuttaviin osa-alueisiin ja esittää ratkaisu- ja toimintamalleja toiminnan ke-

hittämiseksi. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ekologisen tapahtuma-

järjestämisen nykytilaa ja vallitsevia asenteita ekologisuudesta suomalaisten ta-

pahtumanjärjestäjien keskuudessa. Mielestäni työssäni onnistuin luomaan katta-

van läpileikkauksen ympäristötekijöistä tapahtumissa, mutta olisin toivonut pääse-

väni lähemmäs ruohonjuurta ja pystyväni osoittamaan selkeämmin sovellettavia ja 

konkreettisempia toimintamalleja. Kyselytutkimus puolestaan jäi vastausten mää-

rän puolesta sen verran vajaaksi, ettei tavoitteet täyttyneet asetetulla tasolla. Tu-

loksista kuitenkin pystyi tekemään joitain suuntaa-antavia johtopäätöksiä. Tyyty-

väinen olen etenkin siihen, että kyselyyn tuli vastauksia niiltä, jotka eivät selkeästi-

kään toteuta aktiivista ympäristötyötä. Juuri näitä vastauksia kyselyltäni toivoin.  

Tutkimukseni hyödyttää kulttuurituotannon ammattiopetusta luomalla uutta koos-

tettua tietoa aiheesta, jota ei selkeästikään opetussuunnitelmiin ole vielä sisällytet-

ty. Aihe on kuitenkin ajankohtainen ja tärkeä, ja tulisi mielestäni kuulua kaikkeen 

koulutukseen, jotta ympäristön huomioimisen tärkeys ja huomioimatta jättämisen 

vaikutukset ymmärrettäisiin mahdollisimman laaja-alaisesti koko yhteiskunnan eri 

toimintasektoreilla. 

Vaikka työni ei minusta ole valmista asiantuntijaa aiheesta tehnytkään, olen loppu-

jen lopuksi tyytyväinen, että olen opinnäytetyöni takia perehtynyt näinkin laajasti 

ympäristöaspektiin tapahtumissa. Uskon, että opinnäytetyöprosessin tuottama 

ymmärrys näin varhaisessa vaiheessa ammatillista uraani on luonut hyvän perus-

tan tulevaisuutta varten ja ideologia on istutettu syvälle. Toivonkin, että tulevaisuu-

dessa tulen ajautumaan työtehtäviin tai -ympäristöihin, joissa tietotaitoni ja ymmär-

rykseni tasoa aiheesta on mahdollista syventää entisestään. 
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11 LIITTEET 

LIITE 1. Kyselytutkimus 
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LIITE 1. Kyselytutkimus 

 

Tutkimus suomalaisten yleisötapahtumien ympäristökäyttäytymisen 
nykytilasta

Stiina Väänänen 
Kulttuurituotannon opinnäytetyö, tapahtumatuotannon linja 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa suomalaisten yleisötapahtumien tämänhetkisiä toimintamalleja ja suhtautumista 
ekologisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja kestävään kehitykseen tuottajien näkökulmasta. 
 
Tutkimuksessa pyritään selvittämään vaikuttaako esimerkiksi tapahtuman kokoluokka, maantieteellinen sijainti, tapahtuman 
luonne tai tyylisuunta siihen, miten tapahtumissa huomioidaan niistä aiheutuva ympäristörasite. Lisäksi tutkimuksella pyritään 
kartoittamaan ongelmia ja toiveita ympäristötyöhön liittyen. 
 
Tutkimus on suunnattu ulkoilma- tai osittain ulkoilmatapahtumille, joiden järjestäminen edellyttää selkeän oman 
alueen rakentamisen tai rajaamisen. 
 
Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään tapahtumatuotannon ympäristötyön kehittämisessä ja 
edistämisessä. 
 
Kyselyn vastaamiseen menee n. 15-20 minuuttia. 
 
 
 
 

 

Taustatiedot 

 
Tapahtuman tiedot *

Tapahtuman nimi 

 
Tapahtuman sijainti *

nmlkj Uusimaa

nmlkj Varsinais-Suomi

nmlkj Ahvenanmaa

nmlkj Satakunta

nmlkj Päijät-Häme

nmlkj Kanta-Häme

nmlkj Kymenlaakso

nmlkj Pirkanmaa

nmlkj Keski-Suomi
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nmlkj Pohjanmaa

nmlkj Etelä-Pohjanmaa

nmlkj Keski-Pohjanmaa

nmlkj
Pohjois-
Pohjanmaa

nmlkj Etelä-Savo

nmlkj Pohjois-Savo

nmlkj Etelä-Karjala

nmlkj Pohjois-Karjala

nmlkj Kainuu

nmlkj Lappi

 
Tapahtumaa on järjestetty... *

nmlkj 0-5 vuotta

nmlkj 5-10 vuotta

nmlkj 10-20 vuotta

nmlkj 20-40 vuotta

nmlkj 40-70 vuotta

nmlkj yli 70 vuotta

 
Tapahtuma järjestetään... *

nmlkj Puistoalueella

nmlkj Luonnonsuojelu- tai museoalueella

nmlkj Metsässä tai muualla vastaavalla luontoalueella

nmlkj Kaupunkiympäristössä

nmlkj Muu, mikä?

 
Onko organisaatiossa ympäristövastaavaa? *

nmlkj Kyllä

nmlkj Ei

 
Tapahtuman yleisömäärä *

nmlkj 0-500

nmlkj 500-2000

nmlkj 2000-5000

nmlkj 5000-10 000

nmlkj 10 000-30 000

nmlkj 30 000-50 000

nmlkj 50 000-70 000

nmlkj 70 000-100 000



3(1) 

 

 

nmlkj yli 100 000

 
Osallistujien keskimääräinen ikäjakauma *

gfedc 0-15 vuotta

gfedc 15-20 vuotta

gfedc 20-35 vuotta

gfedc 35-40 vuotta

gfedc 40-55 vuotta

gfedc 55-70 vuotta

gfedc yli 70 vuotta

 
Tapahtuman keskeisin sisältö *

nmlkj Populaarimusiikki

nmlkj Klassinen musiikki ja ooppera

nmlkj Folk- ja kansanmusiikki

nmlkj Teatteri tai taide (kuva-, runo,- valo-, performanssi-, monitaide yms.)

nmlkj Elokuva ja liikkuva kuva

nmlkj Osallistava ohjelma (työpajat, yhteisötaiteet)

nmlkj Ruoka ja juoma

nmlkj Muu, mikä?

 
Mikäli tapahtuman keskeisin ohjelmasisältö on populäärimusiikki, minkä genren musiikkia 
tapahtumassa esitetään? 

gfedc Pop ja rock

gfedc Metalli

gfedc Rap ja hip hop

gfedc Vaihtoehto- ja marginaalimusiikki

gfedc Elektroninen musiikki

gfedc Elektroninen tanssimusiikki (EDM, trance, house, techno, hard style…)

gfedc Jazz, soul ja blues

gfedc Muu, mikä?

 
Mikäli jättämiäni vastauksia lainataan tutkimuksessa, haluan että edustamani organisaatio… *
Koskee avoimia kysymyksiä.

nmlkj Esiintyy anonyymisti.

nmlkj Esiintyy organisaation tai tapahtuman nimellä.

 
Mitkä seuraavista arvoista ja periaatteista toteutuvat tai ovat tärkeitä tapahtumassanne? *

1 = täysin 5 = täysin 
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eri mieltä 2 3 4 samaa mieltä 

Haluamme kunnioittaa perinteitä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Haluamme olla edelläkävijöitä ja kehittää jotain uutta.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Haluamme esiintyä modernina ja nykyaikaisena tapahtumana.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Haluamme vaikuttaa yhteiskunnallisesti.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Haluamme vaikuttaa ihmisten arvoihin ja mielipiteisiin omalla 
toiminnallamme.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Haluamme luoda iloa ja hyvinvointia.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Kaikki ovat tervetulleita tapahtumaamme iästä, sukupuolesta, 
etnisestä taustasta tai elämänarvoista huolimatta.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtuma on suunnattu selkeästi tietylle ihmisryhmälle.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtuma-alueen viihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Haluamme vaikuttaa tapahtumalta, jonne tullaan pitämään 
ensisijaisesti hauskaa.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtuman laadukas ohjelmasisältö on tärkeintä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Esiintyjiemme arvojen tulee kohdata omiemme kanssa.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Haluamme toteuttaa tapahtumaamme asiakkaiden ehdoilla.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Haluamme uusiutua ja viedä tapahtumaamme uuteen suuntaan.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

 
Millaisena luonnehtisitte lyhyesti omin sanoin tapahtumaanne? 

ᄞ

ᄟ

250 merkkiä jäljellä

 
Tapahtuman arvot ja ympäristö *

1 = täysin 
eri mieltä 2 3 4 

5 = täysin 
samaa mieltä 

Ympäristö on meille tärkeä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Ympäristöasiat eivät koske meitä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Ympäristöystävälliset toimintaperiaatteet ovat rutiini 
tapahtumassamme.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtumallemme on luotu toimintasuunnitelma ympäristötyön 
osalta.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tavoittelemme tai tapahtumallamme on ympäristösertifikaatti, esim. 
Ekokompassi.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtumastamme aiheutuvat ympäristörasitteet ovat niin pieniä, 
ettei niihin tarvitse puuttua.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc



5(1) 

 

 

Olemme kiinnostuneita edistämään tapahtumamme 
ympäistöystävällisyyttä tulevaisuudessa.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Olemme yrittäneet edistää ja kehittää ympäristötyötämme, muttei se 
se toiminut tai onnistunut.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

On vaikeaa saada tietoa siitä, miten voisimme kehittää 
ympäristötyötämme.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Ympäristöystävällisyys on liian kallista.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Ympäristöystävällisyys on liian työlästä tai vaikeaa, eikä meillä ole 
aikaa tai resursseja edistää ympäristötyötämme.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Henkilökuntamme on kiinnostunut ympäristöasioista.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Henkilökuntaa, artisteja ja talkoolaisia opastetaan 
ympäristöystävälliseen toimintaan.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Alihankkijoitamme opastetaan ja kehotetaan ympäristöystävälliseen 
toimintaan.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Asiakkaitamme opastetaan ja kehotetaan ympäristöystävälliseen 
toimintaan.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Pyrimme valitsemaan yhteistyökumppaniksemme yrityksiä ja 
organisaatioita, joiden arvoihin kuuluu ympäristöystävällisyys.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Pyrimme minimoimaan tapahtumastamme aiheutuvat 
ympäristörasitteet parhaamme mukaan.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Haluamme näkyä asiakkaillemme ympäristöystävällisenä 
tapahtumana.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Haluamme nostaa esiin ympäristöystävällisyytämme (esim. 
tapahtuman aikana, markkinoinnissa…)  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Kampanjoimme ympäristöasioiden puolesta.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

 
Miten luonnehtisitte omin sanoin suhtautumistanne ympäristöön ja ekologisempaan 
tapahtumajärjestämiseen? *

ᄞ

ᄟ

 

Jätehuolto ja kierrätys 

 
Tapahtuma-alueella on käytössä jäteastiat seuraaville jätejakeille: *
Kattaa myös huolto- ja backstagealueet.

gfedc Paperi

gfedc Kartonki

gfedc Lasi
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gfedc Metalli

gfedc Biojäte

gfedc Muovi

gfedc Energiajäte/Polttokelpoinen jäte

gfedc Sekajäte

gfedc Paristot

gfedc Puujäte

gfedc Ongelmajäte

gfedc Muu

 
Tapahtumasta kertyy jätettä n. *

nmlkj 0-5000kg

nmlkj 5000-10 000kg

nmlkj 10 000-15 000kg

nmlkj 15 000-20 000kg

nmlkj 20 000-35 000kg

nmlkj 35 000-50 000kg

nmlkj 50 000-70 000kg

nmlkj 70 000kg-100 000kg

nmlkj 100 000kg tai enemmän

nmlkj En tiedä.

nmlkj En halua kertoa.

 
Tapahtumassa kertyvästä jätteestä on kaatopaikkajätettä n. *

nmlkj 0kg

nmlkj 0-1000kg

nmlkj 1000-5000kg

nmlkj 5000-10 000kg

nmlkj 10 000-12 000kg

nmlkj 12 000-15 000kg

nmlkj 15 000-20 000kg

nmlkj 20 000kg-45 000kg

nmlkj
45 000kg tai 
enemmän

nmlkj En tiedä.

nmlkj En halua kertoa.

 
Kierrätyksen ja jätehuollon toteutuminen tapahtumassa *

1 = täysin 
eri mieltä 2 3 4 

5 = täysin 
samaa mieltä 

Tapahtuma-aluetta siivotaan aktiivisesti tapahtuman aikana.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc
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Tapahtuman aikana toteutetun siivouksen yhteydessä jätteet 
lajitellaan niiden omiin jakeisiin.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Yleisöä opastetaan kierrätykseen liittyvissä asioissa ja yleisön on 
helppo saada tietoa kierrätyksestä tapahtumassamme.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Yleisöä innostetaan ja kehotetaan kierrättämään tapahtumassa.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Kävijämme kierrättävät ja ovat kiinnostuneita kierrättämisestä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Eri jätejakeiden kierrättäminen ja lajittelu on liian vaivalloista.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Kierrättäminen ja monipuolisten kierrätysmahdollisuuksien 
toteuttaminen on kallista.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Haluamme kehittää jätehuoltosuunnitelmaamme ja edistää 
kierrätystä tapahtumassamme.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtuma-alueella ulkopuolisten toimijoiden flyereiden jakaminen 
on kiellettyä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Jätteet pyritään mielummin kierrättämään materiaaleina polttamisen 
polttamisen sijaan.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

 
Miten koette kävijöidenne suhtautuvan kierrättämiseen ja ekologisuuteen? 

ᄞ

ᄟ

 
Onko tapahtumassanne pyritty viime vuosina vähentämään jätteiden määrää? Millaisin tuloksin? 

ᄞ

ᄟ

 
Tapahtumat joilla on oma leirintäalue 

1 = täysin 
eri mieltä 2 3 4 

5 = täysin 
samaa mieltä 

Yleisön leirintään jättämät jätteet, ruuantähteet, teltat ja muut roskat 
lajitellaan asianmukaisesti tapahtuman jälkeen.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Leirintään jätetyt teltat heitetään pois.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Leirintäalueelle on kiellettyä tuoda muita kuin normaaleja 
leiriytymisvälineitä (esim. sohvat)  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Leirinnän siivottomuuden kitkemiseksi on pyritty löytämään ratkaisuja 
ja uusia toimintatapoja, esim. roskapantit tai palkinnot oman 
leiripaikan siivoamisesta.  

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc
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Onko tapahtumassanne pyritty löytämään ratkaisuja leirintäalueille jätettäviin jätteisiin? Millaisia 
ratkaisuja ja millaisin tuloksin? Onko leirintään jäävät suuret jätemäärät teillä ongelma? 

ᄞ

ᄟ

 
Muut tapahtuma-alueen ympäristöön vaikuttavat tekijät *

1 = täysin 
eri mieltä 2 3 4 

5 = täysin 
samaa 
mieltä 

Tapahtumassamme mitataan veden käyttöä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Jätevesi käsitellään tapahtumassamme asianmukaisesti, ettei se 
pääse alueen maaperään.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtumassamme käytettävät kemikaalit kerätään asianmukaisesti, 
etteivät ne pääse alueen maaperään.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtumassamme syntyvä likavesi/harmaa vesi (esim. 
myyntipaikoilla) kerätään asianmukaisesti, ettei se pääse alueen 
maaperään.  

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtuma-alue on viemäröity.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tutkimme tapahtumamme vaikutusta alueen maaperään ja vesistöihin.
vesistöihin.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtumassamme mitataan melusaasteetta.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtuma-alueen suojelemiseksi on luotu suunnitelma, jottei alue 
vahingoitu esim. rajuissa sääolosuhteissa (rankkasateet) 
ihmismassan tai raskaan infrastruktuurin takia.  

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

 
Koetteko tapahtumallanne olevan vaikutusta tapahtuma-alueeseen? Millaisia? 

ᄞ

ᄟ

 

Anniskelu ja catering 

 
Tapahtuman anniskelualueella on käytössä 

nmlkj Kertakäyttöiset muovituopit

nmlkj Pantilliset kovamuovituopit

nmlkj Palpa -pakkaukset, eli tuotteet myydään niiden omissa pakkauksissa. Ei kerätä takaisin/ei sisällä panttia.

nmlkj Palpa -pakkaukset, eli tuotteet myydään niiden omissa pakkauksissa. Kerätään takaisin/sisältää pantin.
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nmlkj Muu, mikä?

 
Cateringissa on käytössä *

nmlkj Kertakäyttöastiat

nmlkj Biohajoavat kertakäyttöastiat

nmlkj Muoviastiat- ja aterimet

nmlkj
Posliiniset, lasiset tai metalliset astiat ja 
aterimet

 
Tapahtuman oma catering *

1 = täysin 
eri mieltä 2 3 4 

5 = täysin 
samaa mieltä 

Cateringissa tarjottavassa ruoassa suositaan luomua, Reilua 
kauppaa, paikallista ja lähiruokaa sekä satokausi- ja 
sesonkituotteita.  

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Cateringissa on aina kasvis- tai vegaanivaihtoehto.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Cateringissa pyritään lisäämään tulevaisuudessa kasvis- ja 
vegaaniruoan määrää.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Cateringissa tarjottava kahvi ja tee on eettisesti tuotettua ja 
ympäristösertifioitua.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Cateringissa vältetään kertakäyttöistyyttä ja annospakkauksia 
(esim. yksittäiset voinapit)  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Cateringin ylijäämäruoka lahjoitetaan eteenpäin.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

 

Energia ja sähkö 

 
Millä tavalla tuotettua sähköä tapahtumassanne käytetään? *

gfedc Ydinvoima

gfedc Vesi

gfedc Kivihiili

gfedc Biomassa

gfedc Aurinko

gfedc Puu

gfedc Maakaasu

gfedc Tuulivoima

gfedc Turve

gfedc Öljy

gfedc En tiedä.

gfedc En halua kertoa.
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gfedc Muu, mikä?

 
Energiankulutus tapahtumassa *

1 = täysin 
eri mieltä 2 3 4 

5 = täysin 
samaa mieltä 

Olemme selvittääneet, mitä erilaisia energiamuotoja 
tapahtumassamme olisi mahdollista käyttää.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtuma-alueellamme on mahdollista käyttää uusituvaa energiaa.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Käyttäisimme uusiutuvaa energiaa, mikäli siihen olisi mahdollisuus.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Olemme neuvotelleet maanhaltijan kanssa erilaisita 
energiamuodoista ja esittäneet halukkuutemme käyttää alueella 
uusiutuvaa energiaa.  

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtumassamme pyritään käyttämään vähemmän energiaa 
kuluttavaa tekniikkaa, esim. led-valoja.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtumassamme käytetään polttoaineella toimivia aggrekaatteja.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtumassamme mitataan energian kulutusta.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Pyrimme vähentämään energiankulutustamme systemaattisesti.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

 

Tuotanto ja hiilidioksidipäästöt 

 
Tuotannosta syntyvät päästöt *

1 = täysin eri 
mieltä 2 3 4 

5 = täysin 
samaa mieltä 

Tapahtuman infrastruktuuria (aidat, teltat, lavat…) hankittaessa 
suosimme lähialueelta hankittua infraa.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Työntekijöille on järjestetty käyttöön polkupyöriä tapahtuma-
alueella liikkumiseen.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtuman omia ajoja suunnitellaan mahdollisimman paljon 
turhien ajojen välttämiseksi.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtuman omat ajot pyritään aina tekemään mahdollisimman 
täydellä lastilla.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtumassa käytettävissä kulkuvälineissä suositaan 
mahdollisimman vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Keräämme tietoa tapahtumassamme aiheutuvista 
hiilidioksidipäästöistä ja hiilijalanjäljestä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Pyrimme suunnitelmallisuudella vähentämään tapahtumassamme 
tapahtumassamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on liian työlästä ja vaikeuttaa 
vaikeuttaa esim. rakentamisen etenemistä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Emme pysty vähentämään tapahtumamme hiilidioksidipäästöjä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc
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Jos tapahtumassa mitataan hiilidioksidipäästöjä (CO2), onko päästöjen määrä vähentynyt tai vaihdellut 
viime vuosina? Mikäli määrä on vähentynyt, millaisilla muutoksilla se on saatu aikaan? 

ᄞ

ᄟ

 
Kuinka tapahtumassanne suhtaudutaan hiilidioksidipäästöjen määrään yleisesti? Koetteko sen 
ongelmaksi, voiko siihen mielestänne puuttua tai onko se tarpeellista? Miksi, miksi ei? 

ᄞ

ᄟ

 

Esiintyjät 

 
Tapahtumassa on ulkomaalaisia esiintyjiä... *

nmlkj Ei ollenkaan

nmlkj Vain muutamia

nmlkj Jonkin verran

nmlkj Paljon

 
Suurin osa esiintyjistä saapuu tapahtumaan... *

1 = ei ollenkaan 2 3 4 5 = erittäin paljon 

Kimppakyydeillä  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Henkilöautolla tai -autoilla  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Pakettiautolla  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Kuorma- ja/tai rekka-autolla  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Bussilla  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Bussilla ja erillisellisillä kuorma- ja/tai rekka-autoilla  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Lentokoneella  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Lentokoneella ja erillisillä kuorma- ja/tai rekka-autoilla  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

En tiedä  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Muu  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

 

Yleisön saapuminen tapahtuma-alueelle 
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Tapahtuma-alueen etäisyys rautatieasemasta tai kaupungin keskustasta *

nmlkj 0-5km

nmlkj 5-10km

nmlkj 10-15km

nmlkj 15-20km

nmlkj 25km tai enemmän.

 
Kuinka suuri osa yleisöstä saapuu paikkakunnan tai maakunnan ulkopuolelta? *

nmlkj 0-10%

nmlkj 10-20%

nmlkj 20-30%

nmlkj 30-40%

nmlkj 40-50%

nmlkj 50-60%

nmlkj 60-70%

nmlkj 70-80%

nmlkj 80-90%

nmlkj 90-100%

nmlkj En osaa sanoa.

 
Tapahtuma-alueelle saapuminen *

1 = täysin 
eri mieltä 2 3 4 

5 = täysin 
samaa 
mieltä 

Tapahtumapaikalle voi saapua kävellen tai polkupyörällä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtumapaikan läheisyydessä on asianmukainen polkupyöräparkki.
polkupyöräparkki.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtumapaikka on saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Asiakkaita kehotetaan saapumaan paikalle kimppakyydeillä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtuman puolesta on järjestetty pysäköintialueita tapahtuman 
asiakkaille.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtuma-alueen pysäköintialueet ovat maksullisia.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Asiakkaita opastetaan ja kehotetaan saapumaan tapahtumapaikalle 
julkisilla kulkuvälineillä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtumapaikalle on järjestetty erillinen kuljetus rautatie- tai 
bussiasemalta tai kaupungin keskustasta.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtuma tekee yhteistyötä jonkin julkisen liikennöijän kanssa 
helpottaakseen tapahtumaan saapumista julkisilla kulkuvälineillä.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtuma on tehnyt ehdotuksen/tarjouksen paikallisliikenteelle siitä, 
että tapahtuman kävijät saisivat alennuksia tai ilmaisia matkoja gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc
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julkisen liikenteen kulkuvälineissä.  

 
Asiakkaat saapuvat tapahtumapaikalle... *

1 = ei ollenkaan 2 3 4 5 = erittäin paljon 

Kävellen tai polkupyörällä  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Henkilöautolla  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Kimppakyydeillä  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Paikallisliikenteen kulkuvälineillä  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Kaukoliikenteen busseilla  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Junalla  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Tapahtumaa varten järjestetyllä yhteiskuljetuksella  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Lentokoneella  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Muu  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

 

Alihankkijat 

 
Alihankkijat tapahtumassamme *

1 = täysin 
eri mieltä 2 3 4 

5 = täysin 
samaa mieltä 

Meille on tärkeää, että alihankkijamme ovat tapahtumamme näköisiä 
näköisiä ja että heidän arvot kohtaavat omien arvojemme kanssa.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Alihankkijat valitaan pääasiassa parhaiden tarjousten perusteella.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Suosimme alihankkijoita, jotka saapuvat lähialueelta.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Suosimme ruokamyyjiä, jotka tarjoavat luomua, Reilua kauppaa, 
paikallista ja lähiruokaa sekä satokausi- ja sesonkituotteita.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Suosimme ruokamyyjiä, jotka tarjoavat myös kasvis- tai 
vegaanivaihtoehtoja.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Aiomme tulevaisuudessa lisätä ruokamyyjiä, jotka tarjoavat kasvis- 
tai vegaaniruokaa.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Ruokamyyjille on asetettu tietynlaisia vaatimuksia koskien 
esimerkiksi kierrätystä, myyntiastioita, kertakäyttöisyyttä tai 
energiankäyttöä.  

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Neuvottelemme alihankkijoiden kanssa siitä, miten heidän 
toiminnastaan saisi tapahtumassamme ympäristöystävällisempää.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

 
Kuinka tapahtumassanne suhtaudutaan alihankkijoiden energiankulutukseen, kierrätykseen ja 
päästöihin? Voiko siihen vaikuttaa? 

ᄞ
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ᄟ

 

Hankinnat, materiaalit ja muut 

 
Tapahtuman työvaatteet ja merchandice *

Ei Kyllä 

Tapahtumaamme varten painetaan työpaitoja tai merchandise -tuotteita.  gfedc gfedc

Tapahtumaamme varten painettavat tekstiilit tehdään eettisesti ja ekologisesti tuotetuille 
materiaaleille.  gfedc gfedc

Tapahtumasta ylijääneet paidat ja tekstiilit lahjoitetaan, uusiokäytetään tai myydään seuraavina 
vuosina.  gfedc gfedc

 
Painotuotteet *

1 = 
Ei 2 

3 = 
Kyllä 

Tapahtumaamme varten painetaan julisteita, flyereitä tai käsiohjelmia.  gfedc gfedc gfedc

Käytämme paikallista painotaloa.  gfedc gfedc gfedc

Painotuotteemme painetaan ympäristöystävällisessä ja joutsenmerkityssä painotalossa.
painotalossa.  gfedc gfedc gfedc

Painotuotteemme painetaan ympäristöystävälliselle ja joutsenmerkitylle materiaalille.  gfedc gfedc gfedc

Tapahtumassamme on käytössä mobiiliapplikaatio.  gfedc gfedc gfedc

Mobiiliapplikaation käyttöönoton jälkeen käsiohjelmia on painettu vähemmän.  gfedc gfedc gfedc

Olemme lisänneet tapahtuma-alueellemme isoja opasteita ja ohjelma- ja karttatauluja 
vähentääksemme käsiohjelmien määrää.  gfedc gfedc gfedc

Tapahtumasta jää vuosittain runsaasti yli käsiohjelmia ja julisteita, jotka heitetään pois.  gfedc gfedc gfedc

 
Muut materiaalit ja tapahtuman irtaimisto *

1 = täysin 
eri mieltä 2 3 4 

5 = täysin 
samaa mieltä 

Säilytämme materiaaliylijäämiä seuraavia vuosia varten (esim. 
messumatot, puutavara…)  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Käytämme kierrätettyjä materiaaleja ja elementtejä 
tapahtumassamme tai materiaaliylijäämistä tehdään jotain uutta 
(esim. somistus, kalusteet…)  

gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

Pyrimme vuokraamaan mahdollisimman paljon hankintojen sijaan. 
Koskee kaikkia tapahtuman hankintoja.  gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc

 
Mikäli tapahtumassanne ei toteuteta aktiivista ja järjestelmällistä ympäristötyötä, mistä syistä näin on? 
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ᄞ

ᄟ

 
Mitkä ovat merkittävät tekijät, joiden ansiosta tapahtumassanne toteutetaan ympäristötyötä? 
Henkilökohtaiset arvot, markkinointiarvo, vastuuntunto… 

ᄞ

ᄟ

 
Mikäli tapahtumassanne on pyritty edistämään ympäristötyötä ja lisäämään esim. kierrättämistä, ovatko 
asiakkaat ottaneet muutokset hyvin vastaan ja lähteneet siihen mukaan, vai onko kävijöitä vaikea 
saada ”heräämään” muutokseen? 

ᄞ

ᄟ

 
Mikäli tapahtumassanne on totetutettu pitkälle vietyä ympäristötyötä, koetteko että kykenette vielä 
kehittämään merkittävästi toimintaanne? Tuntuuko että on järkevää tai mahdollista mennä enää 
pidemmälle, vai tuntuuko se jo turhalta hiusten halkomiselta? 

ᄞ

ᄟ

 
Millaisilla tekijöillä tai muutoksilla uskoisitte itsenne tai muiden tapahtumajärjestäjien muuttavan 
toimintatapojaan entistä ekologisimmiksi? Oppaita, käsikirjoja, valmiita työkaluja, säädöksiä? Onko 
ekologisemmalle tapahtumatuotannolle edes tarvetta Suomessa? 

ᄞ

ᄟ

 
Maksaako tapahtumanne kompensaatiota? Miksi, miksi ei? Millä tavoin tapahtumanne ja 
organisaationne suhtautuu ajatukseen kompensaatioiden maksamisesta? 
Yleisötapahtumia on mahdotonta tehdä ympäristöneutraalisti tuottamatta ollenkaan jätettä tai päästöjä. Tapahtumat voivat 
kuitenkin maksaa aiheuttamansa ympäristöpäästöt takaisin kompensaatioilla, eli sijoittamalla tapahtumasta aiheutuvien 
päästöjen verran rahaa esimerkiksi luonnonsuojeluun, ympäristöhankkeisiin tai aktiivista ympäristötyötä tekevälle 
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organisaatiolle.

ᄞ

ᄟ

 
Sana vapaa! Kommentteja, palautetta, jäikö jotain sanomatta? 

ᄞ

ᄟ

100% valmiina


